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RESUMO 

 

A dissertação denominada “Participação e redes de governança: Fatores contextuais no 

Programa BIP/ZIP de Lisboa” analisa a participação da sociedade em processos de regeneração 

urbana tendo em atenção fatores inerentes aos seus territórios de implantação e princípios de 

inovação social e governança urbana. 

 

Estruturalmente se estabelece um diálogo com a literatura em três principais dimensões que 

concordam e se complementam em determinados pontos: 1) regeneração urbana e redes de 

governança e inovação social; 2) participação da sociedade em políticas urbanas e 3) fatores que 

atuam como cruciais na participação no que toca a intensidade, conteúdo e formas de execução 

e envolvimento da sociedade.  

 

A investigação foi conduzida por meio de uma metodologia qualitativa e empírica, definida por 

três principais vertentes: análise documental, observação participante e entrevistas. E se 

concentrou no Programa BIP/ZIP de Lisboa como um estudo de caso paradigmático, devido ao 

seu interessante e inovador processo de formulação. No âmbito da análise este foi enquadrado 

em sua sexta edição e nos processos e contextos de três projetos que o constituíram. 

 

Em conclusão, de destacar que apesar do mérito do Programa em atribuir autonomia a 

Instituições locais e considerar a participação da sociedade como uma exigência, revelou-se 

discrepante quanto à intensidade e ponderação nos casos analisados, mesmo quando 

apresentavam elementos contextuais semelhantes. Tal fato revela que fatores contextuais e de 

poder local são essenciais para a compreensão da mudança nos modelos de governança urbana e 

regeneração de um lugar para outro. E, de certa forma, determina a necessidade de afinar as 

intenções das entidades envolvidas nos processos, em particular no que toca as decisões 

estratégicas de formulação e implementação dos projetos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Participação da sociedade, regeneração urbana, redes de governança, 

inovação social, Programa BIP/ZIP 
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ABSTRACT 

The dissertation entitled "Participation and networks of governance: role of contextual 

factors in the BIP/ZIP Program of Lisbon" analyzes the participation of society in urban 

regeneration processes taking into account factors inherent to its territories of 

implementation and principles of social innovation and urban governance. 

Structurally it is a dialogue with the literature on three major themes that combines and 

complements in the following points: 1) urban regeneration and networks of governance 

and social innovation; 2) Participate in society in urban policies and 3) those that act as 

crucial factors in participation without increasing the capacity, content and forms of 

implementation and the involvement of society. 

The research was conducted through a qualitative and empirical methodology, defined by 

three main aspects: documentary analysis, participant observation and interviews. And it 

focused on the BIP/ZIP Program in Lisbon as a paradigmatic case study, due to its 

interesting and innovative formulation process. In the scope of the analysis this was framed 

in its sixth edition and in the processes and contexts of three projects that constituted it. 

In conclusion, it should be noted that despite the Program's merit in granting autonomy to 

local Institutions and considering the participation of society as a requirement, it was 

discrepant in terms of intensity and weight in the analyzed cases, even when they presented 

similar contextual elements. This fact reveals that contextual factors and local power are 

essential for understanding the change in models of urban governance and regeneration 

from one place to another. And, to a certain extent, it determines the need to refine the 

intentions of the entities involved in the processes, in particular as regards the strategic 

decisions of project formulation and implementation. 

 

KEYWORDS: Participation, urban regeneration, network governance, social innovation, 

BIP/ZIP Program 
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1 

INTRODUÇÃO  
 

1.1. TEMÁTICA E OBJETIVOS 

Pode-se dizer que os desdobramentos dos cenários políticos são marcados, historicamente, pela 

falta de integração de escalas geográficas e negligência das carências de grupos sociais frágeis e 

marginalizados (Moulaert, Martinelli, Swyngedouw e González, 2005). Somados aos fatos 

típicos da contemporaneidade como a austeridade fiscal e o aumento da necessidade de “retorno 

dos investimentos” (Pugalis, 2013; Lawless, 2011; Sørensen, 2017; Tyler, Warnock, Provins e 

Lanz,  2013), acentuados pela seriedade das recentes crises econômicas (Unceta, Castro-Spila, e 

García Fronti, 2017; Pol e Ville, 2009). Culminam, em um ambiente tenso entre a sociedade, 

governos e mercados e exigem transformações sociais e processos inovadores para solucionar, 

nomeadamente, cenários de grande complexidade social (Unceta, Castro-Spila, e García Fronti, 

2017).  

Da mesma forma, incitam a necessidade de aperfeiçoar a conduta de processos de governanças 

públicas (Sørensen, 2017), regeneração urbana e da política urbana contemporânea de forma 

geral.  E associam-se à ideia de “urbanismo curativo” que envolve, entre outros, programas que 

operam em áreas urbanas específicas como antídotos a situações de privações sócioeconômicas, 

ambientais, físicas e de decadência em bairros degenerados (Lawless, 2011). 

 A partir dessa lógica, é possível dizer que novos conceitos e práticas emergem, a partir das 

lentes da regeneração urbana, associados a  elevada pertinência e demanda atual por meios mais 

eficazes e holísticos de intervenção, como o da inovação social e redes de governança urbana. 

Esses se distinguem mediante as particularidades, metodologias e concepções específicas; ao 

mesmo tempo em que compartilham pontos congruentes e o mesmo cenário de transformação. 

Além disso, também despontam argumentos críticos quanto à escala conveniente de intervenção 

das políticas contemporâneas, para que sejam um reflexo e uma fundamentação das 

circuntâncias locais e socioeconômicas nas quais foram desenvolvidas (ver exemplos em 

Pollock e Sharp, 2011). E para que assumam à exigências de versatilidade e flexibilidade 

conforme o contexto específico (Parés, Bonet-Martí e Martí-Costa, 2012). 

 

Mais especificamente, a partir do enquadramento baseado na comunidade a qual se destina, há 

ainda o argumento que residentes de territórios em situação de depravação são mais hábeis em 

discernir suas limitações humanas, físicas, sociais e naturais; e consequentemente em apontar 
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soluções e oportunidades mais acertadas e bem sucedidas socialmente (ver exemplos em Aoki, 

2017; Teernstra e Pinkster, 2016; Pollock e Sharp, 2011; Pugalis, 2013). Assim, a participação 

da sociedade pode ser vista como legitimadora da forma de fazer política urbana dos governos 

por um enfoque menos elitista (Teernstra e Pinkster, 2016; Silver, Scott e Kazepov, 2010). E 

anseia aperfeiçoar os métodos de atuação e influência das comunidades em processos que vão 

impactar suas vidas cotidianas efetivamente (Pollock e Sharp, 2011). Isto é, representa uma 

tentativa palpável de fundir o discurso político com ações concretas (Fung e Wirght, 2003 apud 

Pollock e Sharp, 2011), de influenciar práticas de tomadas de decisão no momento presente e 

futuro do desenvolvimento urbano (Thorpe, 2017). E de buscar instrumentos mais eficientes ao 

combate da exclusão social (Pollock e Sharp, 2011). 

 

A partir dos debates apresentados, a presente dissertação designada “Participação e redes de 

governança: Fatores contextuais no Programa BIP/ZIP de Lisboa” justifica-se e propõe-se a 

analisar o processo de participação da sociedade civil como uma estratégia em regeneração 

urbana, tendo em atenção os fatores contextuais e as relações causais que esses estabelecem 

com a participação no que toca a sua intensidade, formato, fase do processo em que ocorre e a 

ligação com outros agentes envolvidos. 

A participação da sociedade é selecionada como conceito central de análise por destacar-se 

como um tema inovador congruente de noções que têm se mostrado cada vez mais relevantes e 

necessárias a processos políticos urbanos. E também, diante do panorama multinível atual, pela 

demanda existente de pesquisas empíricas acerca da forma como cada ator impacta o processo 

de inovação social e decisões de políticas urbanas (ver exemplos em Miquel, Cabeza, e 

Anglada, 2013). 

Com isso, faz-se necessário ampliar o espectro de investigações a fim de colmatar lacunas e 

proporcionar uma compreensão holística sobre quais fatores exercem algum tipo de influência 

sobre a participação e de que forma. Nesse sentido, a presente investigação conduzida é válida 

ao acrescentar perspectivas teóricas e empíricas em um novo contexto específico em prol de 

contribuir para desmistificar o conceito, enriquecer a discussão geral e ampliar seu uso a nível 

prático por promotores de processos de regeneração urbana. 

Quanto à metodologia considerada, destaca-se a recolha de informações a partir de três 

processos principais: análise documental, observação participante em um evento específico e 

entrevistas a agentes ativos nos processos considerados. Somados a análise posterior do material 

coletado, pautada em uma perspectiva relacional que agrupa os referidos conceitos no qual a 

dissertação se apoia a uma diversidade de elementos referentes à participação constatados. 
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Nesse caso, a metodologia é aplicada ao Estudo de Caso: o Programa BIP/ZIP implantado na 

cidade de Lisboa, nomeadamente, de três projetos constituintes da sexta edição, de 2016 

(Murtas em Rede, por um bairro melhor; Ubuntu no bairro e Praceta D’Sodade). A seleção do 

Programa justifica-se pelo seu interessante e inovador processo de formulação e 

operacionalização que permite visualizar a partir dos referidos projetos a nível local, distintas 

escalas espaciais, abordagens e agentes. E caracteriza-se, ainda, como uma forma alternativa de 

sanar transtornos urbanos e suas implicações em áreas urbanas carenciadas predeterminadas.  

 

1.2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A estrutura da dissertação subdivide-se em quatro principais capítulos como segue: 

O Capítulo 1 aborda questões introdutórias como a temática, os objetivos perseguidos pela 

investigação, a metodologia usada e a sistematização da estrutura empregada. 

O Capítulo 2 corresponde a Revisão Bibliográfica, embasada pelo debate teórico pertinente a 

dissertação. Esta lança luz a conceitos contemporâneos que permeiam processos de regeneração 

urbana, nomeadamente, os de redes de governança e inovação social; e suas implicações quanto 

à participação da sociedade em tais processos. Por meio de uma síntese relacional e sistemática, 

aborda os fatores contextuais determinantes da participação em determinados estudos e abrange 

seus formatos, abordagens e repercussões. O capítulo finaliza-se com o enaltecimento dos 

principais argumentos dos debates abordados que, de alguma forma, foram úteis para enquadrar 

a análise do Estudo de Caso. 

 

O Capítulo 3 define-se pela dedicação atribuída ao Estudo de Caso, o Programa BIP/ZIP de 

Lisboa, quanto à proposta metodológica empregue na recolha de informações deste. A 

elucidação, em um primeiro momento, acerca da formulação geral do Programa por meio de 

seus vários processos, etapas e atualizações a cada edição. Depois, especificamente, dos três 

projetos constituintes da sexta edição escolhidos, quanto aos seus objetivos, formas de atuação e 

introdução da participação da sociedade nos processos. Em seguida, nomeadamente, a 

identificação dos aspectos inovadores do Programa e a identificação de pontos referentes à 

inovação social, redes de governança e participação da sociedade que rementem a literatura 

debatida no capítulo 2. Por fim, o capítulo conclui-se com a apresentação dos principais 

resultados obtidos a partir da análise empírica dos fatores contextuais; que se revelaram 

fundamentais para que a participação da sociedade civil fosse efetivada ou não em várias fases 

dos referidos projetos e como e por que isso se sucedeu. 

 

O Capítulo 4 expõe a Conclusão, através do confronto dos referidos resultados da análise do 

Estudo de Caso e dos pontos relevantes sistematizados na conclusão da Revisão Bibliográfica. 
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Baseou-se em uma lógica de corroborar ou refutar os contributos dos autores referenciados por 

meio da presente investigação. Por fim, apontam-se limitações encontradas no processo e a 

relevância da dissertação no campo geral do Planeamento Urbano. 
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2 
PARTICIPAÇÃO, REDES DE 

GOVERNANÇA E INOVAÇÃO 

SOCIAL: REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. INTRODUÇÃO AO CAPÍTULO 

 

Este capítulo compreende a literatura substancial pertinente à sustentação teórica da corrente 

dissertação e estrutura-se em três dimensões fundamentais que progridem desde temas mais 

abrangentes até os mais específicos e concordantes às principais motivações da investigação, 

elucidadas acima. 

  

Primeiramente, o estudo lança luz ao enquadramento geral da regeneração urbana com o 

objetivo de explorar seu contexto histórico e contemporâneo de atuação; e os principais debates 

que permeiam os processos. Se segue a fim de esclarecer e desenvolver conceitos-chave, 

nomeadamente, de redes de governança e inovação social, dentro do âmbito da regeneração 

urbana. Isso se dá uma vez que tais conceitos demandam explanação devido a sua elevada 

pertinência e pelo fato de não serem completamente estabelecidos como uma unidade hermética 

nas discussões, e assim, poderem corresponder à diversas matérias. Após abordados 

individualmente, se busca sintetizar o debate e traçar as relações dialéticas que são estabelecidas 

entre eles. Também, o enaltecimento de pontos congruentes na definição dos conceitos e 

evidências práticas constatadas pelos autores, nomeadamente o ponto da participação da 

sociedade em políticas urbanas. 

 

O estudo concentra-se, em seguida, em debates específicos acerca da participação da sociedade 

nos processos de regeneração urbana, devidamente embasada como parte integrante, 

significativa e coincidente entre os conceitos da inovação social e governança. E por fim, 

nomeadamente, na reflexão acerca dos contextos locais e decisivos; e como determinam a 

participação e suas implicações, baseada no compilado de estudos que remetem a essa lógica ou 

que permitem associações pertinentes em vários contextos. Tal reflexão apresenta-se tendo 

como propósito estrutural, alicerçar e enquadrar as iniciativas e vertentes participativas 

constatadas no objeto de estudo de caso da investigação, o Programa BIP/ZIP de Lisboa, que 

será apresentado adiante.  
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Em resumo, para a melhor compreensão da investigação realizada e sistematização das 

discussões abordadas, apresenta-se a seguir a progressão do estudo: 

 

 
 

Figura 1 - Faseamento da investigação abordada no capítulo 2. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.2. REDES DE GOVERNANÇA E INOVAÇÃO SOCIAL EM REGENERAÇÃO URBANA 

 

É possível dizer que o conceito de regeneração urbana conquistou a cena mundial nas últimas 

três décadas e foi criado em meio a altas expectativas de se firmar como promotor de avanços 

físicos, econômicos e sociais dos espaços. No entanto, a realidade dos processos se refletiram 

em casos de intervenções urbanas em áreas relativamente prósperas e negligência em áreas 

genuinamente carenciadas. Também, no domínio de elites ricas e agentes privados que 

manipulam discursos e territórios urbanos de acordo com seus interesses e promovem falhas 

significativas no campo das políticas sociais (ver exemplos em Ferilli, Sacco, e Blessi, 2016; 

Pradel-Miquel, 2017; Lawless e Beatty, 2012). Nessa perspectiva, Lawless e Beatty (2012) 

sustentam a partir de seus contributos que há maior probabilidade de  êxito em objetivos 

territoriais e físicos chamados “place-based”, do que naqueles que se relacionam diretamente às 

pessoas e suas demandas. Sendo estes conhecidos como “people-based” e por abordar questões 

como as relacionadas à saúde, educação e empregabilidade.  

Diante do cenário conflituoso exposto e de grande complexidade a nível social (Unceta, Castro-

Spila, e García Fronti 2017), se observou ao longo do tempo a adoção de medidas consideradas 

inovadoras como forma de resistência e em prol de garantir resultados mais holísticos dos 

processos de regeneração urbana (Blanco, Bonet, e Walliser, 2011), pautados pela intergração 

de diversos campos de intervenção como, por exemplo, economia, habitação, educação, cultura 

e democracia local (Moulaert, Martinelli, Swyngedouw e González, 2005). Tais medidas são 

amplamente estudadas pela literatura e podem ser associadas, em termos de avanços sociais à 

união das comunidades em organizações para fazer com que suas vozes sejam ouvidas contra 
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iniciativas do tipo “top-down” (Ferilli, Sacco, e Blessi, 2016; Teernstra e Pinkster, 2016; Zhang, 

Chen e Tochen, 2016; Kim, 2015). Em termos políticos, o debate indica como relevante a 

proeminente autonomia dos governos locais, a ideia de envolver a participação da sociedade 

civil nas tomadas de decisão (Parés, Martí-Costa, e Blanco, 2014) e a formação de alianças entre 

níveis de governo (Zhang, Chen e Tochen, 2016). 

A concentração de esforços em prol de mudanças no enfoque e atuação da regeneração urbana 

também envolveu as escalas territoriais a qual se aplicam (Couch, Sykes e, Börstinghaus, 2011). 

Assim, apesar da existência de debates que atestam que efetivas transformações em áreas 

degeneradas ocorrem a partir de uma combinação de esforços a níveis locais, nacionais e até 

internacionais (Lawless e Beatty, 2012), como no contexto europeu e global (Couch, Sykes e, 

Börstinghaus, 2011); outros debates relevantes chamam a atenção à pertinência do contexto 

local em regeneração urbana.  Essa abordagem pode ser justificada ao risco inerente de fatores 

estruturais e globais resultarem em distorções de processos e tendências locais e gerarem uma 

produção de conhecimentos inadequados e ineficazes em suas funções de modificar 

efetivamente a realidade (ver exemplos em Tulumello 2016).  

Nesse sentido, se destaca a necessidade dos intuitos fundamentais dos processos de regeneração 

urbana ser definidos por âmbitos e negociações sociopolíticas particulares, sendo assim, 

mutáveis de acordo com contextos específicos (Pugalis, 2013). Atkinson e Zimmermann (2018) 

chamam atenção, ainda, à delimitação conhecida por “bairro” como a mais apropriada para 

intervenções uma vez que é capaz de abranger territorialmente impactos negativos que afetam a 

vida cotidiana de residentes, como os referentes à pobreza social e exclusão urbana. 

Além disso, se fez necessária a mudança na forma de analisar os processos de regeneração 

urbana, nomeadamente, quanto aos discursos dominantes que os conduzem e a as avaliações de 

sucesso que cada um deles fomentam (Pugalis, 2013; Lawless, 2011). Nesse contexto, discursos 

que consideram perspectivas comunitárias e a participação de alvos e atores sociais e ambientais 

são valorizados por suscitar modos alternativos de mensurar os parâmetros de sucesso dos 

processos de regeneração a fim de maximizar valores públicos e dimensões sociais acima de 

lucros privados e objetivos exclusivamente capitalistas (ver exemplos em Pugalis, 2013).   

Por fim, o referido processo foi marcado também pelo advento de conceitos-chave, que serão 

abordados e servirão para fundamentar a presente dissertação: 

 REDES DE GOVERNANÇA  

É possível dizer que o conceito geral de governança foi fomentado, historicamente, por uma 

onda de reformas políticas iniciada no fim dos anos 90 e que surgiu em meio a um cenário 

urbano saturado, permeado por questões sociais e locais complexas que exigiram soluções 
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inovadoras e de caráter holístico (ver exemplos em Blanco, Bonet, e Walliser, 2011).  Nesse 

sentido, se destaca que o desenvolvimento do conceito foi possibilitado pelo fato do Estado ser 

capaz de permitir a incorporação de relações formais e informais com outros atores e posições 

da hierarquia tradicional dos governos (MacLeavy, 2008). Além de experimentações de 

diferentes formas de governança para maximizar a efetividade de suas intervenções diretas e 

indiretas em âmbitos sociais (Jessop, 2016). Sendo isto possibilitado por sua configuração 

inerente não como uma potência homogênea, hermética e finalizada, mas sim por seus limites 

múltiplos e desprovidos de uma unidade formal preestabelecida (Jessop, 1990 apud González e 

Healey, 2005). Complementado pela fragmentação de sua estrutura em agências e níveis com 

diversas funções e propriedades (Zhang, Chen e Tochen, 2016).  

O debate teórico demonstra o desenvolvimento da governança no âmbito de diferentes 

configurações culturais e temáticas. Como por exemplo, pode assumir configurações de caráter 

político, econômico, corporativo, internacional e étnico (Stead 2013; Scamardella 2015). Dessa 

forma, é pertinente esclarecer que no presente estudo, a governança é considerada pela vertente 

que assume em contextos urbanos e seus processos de planeamentos e implicações.  

Quanto a definição do termo, a ideia de redes de governança se refere a  renovação de processos 

de articulação entre agentes distintos (Blakeley, 2010; Lin, Hao, e Geertman, 2014; Unceta, 

Castro-Spila, e García Fronti, 2017) e entre redes formais e informais, verticais e horizontais 

(Swyngedouw, 2005; Stead, 2013; Scamardella, 2015), através de abordagens mais variadas e 

inclusivas das políticas urbanas (Blanco, 2015). Isso se relaciona a alterações no sistema 

(tradicionalmente, baseado no controle hierárquico de mercado e redes de governos nacionais e 

centrais) em direção a processos deliberativos e organizacionais fundamentados na colaboração 

efetiva das partes interessadas (Scamardella, 2015). Em outras palavras, no entendimento das 

instituições públicas ou privadas em trabalhar como atores coletivos a partir da transferência de 

responsabilidades e autonomia a outros envolvidos (ver exemplos em Pollock e Sharp, 2011; 

Blanco, Bonet, e Walliser, 2011). Nesse sentido, como as responsabilidades assumidas por cada 

ator envolvido não são sempre limitadas e preestabelecidas, são criadas maiores aberturas e 

perspectivas convenientes para o envolvimento e decisão de atores externos a organizações 

estatais (Miquel, Cabeza, e Anglada, 2013).  

É importante enfatizar a relevância de fatores contextuais em processos de governança uma vez 

que estão diretamente relacionados a aspetos locais de caráter histórico, geográfico e político 

(González e Healey, 2005; Blakeley, 2010; Zhang, Chen e Tochen, 2016; Stead, 2013; Blanco, 

Griggs, e Sullivan, 2014). Como por exemplo, em relação ao histórico local de construção de 

alianças institucionais e seus tipos (Blanco, 2015) e da existência de interações prévias 

(conflituosas e/ou convergentes) entre atores e objetivos (González e Healey, 2005). 
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Por fim, o debate se concentra nos resultados decorrentes de processos de governança. A partir 

de uma perspectiva otimista, se destacam argumentos quanto à superação de austeridades 

burocráticas do sistema, desequilíbrios do mercado (Blanco, Bonet, e Walliser, 2011) e o 

fomento de novos arranjos democráticos no governo (Blakeley, 2010), inclusive de novas 

formas de democracia participativa (Blanco, Bonet, e Walliser, 2011). Sendo esta, refletida na 

capacidade dos processos em fomentar a participação social e cívica da sociedade na 

configuração de novas agendas urbanas (Swyngedouw, 2005). 

Por outro lado, correntes pessimistas da literatura consideram que as mudanças proporcionadas 

pelas novas formas de participação de atores e deliberação em estruturas institucionais 

consolidadas, podem limitar a responsabilidade e o comprometimento atribuído a instituições 

estatais na resolução de problemas sociais (Swyngedouw, 2005) e gerar o enfraquecimento de 

instrumentos e esquemas tradicionais de representação e prestação de contas (ver exemplos em 

Blakeley, 2010). Outro ponto de vista denota a ideia da resistência de determinados padrões e 

atuações tradicionais do governo em processos de governança por mais progressistas que estes 

pretendam ser. Isto é, apesar da citada pluralidade de arranjos estruturais e atores, o poder do 

Estado não é necessariamente diminuído e tais arranjos podem representar instrumentos para 

dominação e legitimação do Estado (Blakeley, 2010; Zhang, Chen e Tochen, 2016; Pollock e 

Sharp, 2011). Também de concentração de poder por elites urbanas institucionais e econômicas 

(Blanco, Bonet, e Walliser, 2011; Blanco, 2015).  

 INOVAÇÃO SOCIAL  

Outro conceito explorado pela literatura em regeneração urbana, é o de inovação social que 

surgiu como forma alternativa de sanar transtornos sociais além das agendas neoliberais (Pradel-

Miquel, 2017). Este pode ser definido como um catalisador urbano no âmbito social (Moulaert, 

Martinelli, Swyngedouw e González, 2005) a partir de processos em prol da resolução de 

privações e limitações sociais e urbanas. E da ideia de fornecimento de recursos materiais e 

serviços a todos (Miquel, Cabeza, e Anglada, 2013).  

No que toca a sociedade civil, o termo sugere o fomento ao seu envolvimento ativo em práticas 

democráticas, criação de vínculos de confiança junto a populações hostilizadas de áreas 

degeneradas, reações críticas à medidas autocráticas, potencialização de experiências cotidianas 

sociais de forma inclusiva (Miquel, Cabeza e Anglada, 2013; González e Healey, 2005) e 

remodelação de noções de identidade e aspetos culturais (González e Healey, 2005). Moulaert, 

Martinelli, Swyngedouw e González (2005) também ressaltam o debate em torno da 

“racionalidade social” que orienta a inclusão generalizada da sociedade em diversas esferas; 

nomeadamente no mercado de trabalho, sistema educacional e vida cultural. E que se diferencia 
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da “racionalidade política” uma vez que objetiva dar voz a grupos que tem sido excluído de 

sistemas políticos.  

Além disso, é relevante citar a intenção de reorganização e coordenação de diferentes níveis de 

hierarquia e atores, inclusive não estatais. Assim como de alterar relações de poder e autoridade 

que acarretam na exclusão social, pobreza e marginalização em determinados contextos urbanos 

(González e Healey, 2005; Zhang, Chen e Tochen, 2016).   

No que toca esse ponto, são destacados, ainda, os modos como cada um dos atores comumente 

envolvidos nesses processos podem viabilizar a inovação social a partir de suas condutas na 

política urbana: O setor público pode ser reorganizado internamente quanto sua conformação e 

coordenação em prol de mais abertura para que outros atores se envolvam e/ou novas maneiras 

de enquadrar e resolver problemas. Os atores privados podem desenvolver novas relações de 

confiança entre cidadãos e novas formas de trocas econômicas. Por fim, setores organizados da 

sociedade civil e cidadãos de forma geral, no caso de se tratar de um meio que detém forte e 

influente capacidade política, seu papel consiste em forçar as instituições a modificar suas 

orientações políticas e vertentes de desenvolvimento urbano para aquelas que atendam suas 

demandas. Caso contrário, se a forma de mobilização não desfruta de notável poder, operam 

moderadamente como, por exemplo, ao exercer influência nas tomadas de decisões políticas que 

dizem respeito às comunidades nas quais estão inseridas (ver exemplos em Miquel, Cabeza, e 

Anglada, 2013). 

 SÍNTESE 

Em síntese, Miquel, Cabeza, e Anglada (2013) chamam atenção para as relações dialéticas 

estabelecidas entre os conceitos de governança e inovação social. Por exemplo, casos nos quais 

processos de inovação social são instituídos em decorrência da abertura das ações deliberativas 

proporcionadas pela governança (Miquel, Cabeza, e Anglada, 2013). De maneira oposta, quanto 

a processos nos quais a governança suscita transformações sociais que são capazes de modificar 

a forma de lidar com a exclusão e fragmentação social no território (Miquel, Cabeza, e Anglada, 

2013). Assim como em casos em que os rearranjos institucionais incitam o enfoque coletivo na 

política (González e Healey, 2005) e a satisfação de demandas da sociedade negligenciadas pelo 

Estado e pelo mercado tradicionais (Moulaert, Martinelli, Swyngedouw e González, 2005).  

Além disso, González e Healey (2005) aferiram acerca da referida relação dialética entre os 

conceitos, que quanto ao desempenho de processos de governança, parâmetros avaliativos 

simplórios de “sucesso” ou “fracasso” são insuficientes para mensurar os complexos efeitos da 

inovação social. Nesse sentido, o conceito de “fracasso”, ainda mais do que de “sucesso”, é 

capaz de corresponder a experiências e aprendizados criativos. Além disso, uma vez que as 
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práticas de governança não se limitam a regras formais e impostas por leis e métodos 

governamentais, a investigação de inovação social em governança precisa ir além dos resultados 

finais obtidos. Nomeadamente, na predisposição à experimentação, aquisição de novos 

conhecimentos e em processos que desestruturam relações existentes e abrem o sistema para 

práticas alternativas (González e Healey, 2005). 

Quanto às dinâmicas de renovação de bairros como fator de fomento das relações de governança 

e inovação social, Miquel, Cabeza, e Anglada (2013) sustentam que são, geralmente, 

conduzidas pela administração pública combinada a um quadro multinível de atuação. Nas 

últimas décadas na Europa, se faz crucial compreender a influência de esferas regionais, 

nacionais e até supranacionais nesses processos além das tradições culturais locais.  

As relações se caracterizam pela concentração de esforços para capacitação dos cidadãos e 

resultados sociais provenientes de intervenções físicas, como pela provisão de habitação social e 

iniciativas legais. Podem ser exemplificadas tanto por iniciativas que buscam a participação 

popular como novos valores e imagens alusivas ao bairro em questão (Miquel, Cabeza, e 

Anglada, 2013). Sendo assim, a ideia de participação da sociedade destacável como um ponto 

comum e relevante aos dois conceitos. 

2.3. PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E INOVAÇÃO SOCIAL  

 

O debate exposto acima abre diversas avenidas nas quais, de acordo com suas trajetórias 

intelectuais, salientam aspetos específicos, ao mesmo tempo em que proporcionam dimensões 

complementares de análise. O presente tópico desenvolve-se a partir da exploração teórica 

acerca de ações deliberativas coletivas fomentadas por práticas de governança, nas quais se 

destacam a participação e a cidadania ativa em políticas públicas. Sendo esses fatores evidentes 

para constatar a existência de processos de inovação social em determinado contexto (Blanco, 

Bonet, e Walliser, 2011; Swyngedouw, 2005; Scott, Redmond, e Russell, 2012; Miquel, 

Cabeza, e Anglada, 2013). Por isso, a participação ressalta-se como um ponto em comum 

crucial entre os conceitos de governança urbana e inovação social e denota a relevância das 

relações dialéticas estabelecidas entre esses dois conceitos. Como, por exemplo, as relações 

incitadas por mais valias propiciadas pela participação local, que permitem fomentar a criação 

de um laboratório social no contexto urbano. E a consequente abertura e liberdade concedida à 

sociedade civil que estimula o desenvolvimento da inovação social (Silver, Scott e Kazepov 

2010).   

 

 Quanto ao quadro histórico e temporal que contextualiza os cenários expostos, sinaliza-se que a 

abertura política em direção à inclusão e expansão de processos participativos em regeneração 
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urbana ocorreu há poucas décadas e foi motivada pela busca de instrumentos de combate a 

exclusão social (Pollock e Sharp, 2011). De acordo com MacLeavy (2008), dentro do contexto 

inglês, a transição foi assegurada pela mudança no enfoque temático político de intervenções de 

caráter físico, a concentração de esforços em prol de reparações em áreas urbanas degradadas de 

forma holística. Isto ocorreu pela expansão e novas prioridades de investimentos dirigidos a 

infraestruturas sociais e culturais das cidades, especificamente em áreas específicas carenciadas 

(ver exemplos em MacLeavy 2008). Anteriormente a esses processos, como já citado, pode-se 

dizer que a participação se limitava apenas ao engajamento de moradores em organizações de 

resistência contra decisões e intervenções urbanas tecnocratas (Ferilli, Sacco, e Blessi, 2016; 

Teernstra e Pinkster, 2016; Zhang, Chen e Tochen, 2016; Thorpe, 2017).  

No contexto exclusivo da União Europeia e de seus membros individuais, o tema da 

participação e engajamento de cidadãos em questões políticas tem sido enaltecido pelo crescente 

interesse da sociedade civil nas funções que podem desempenhar e seu potencial criador de uma 

democracia cultural mais enraizada (Murray, Greer, Houston, e Murtagh, 2009).  

 

É possível dizer que a participação é validada por meio de diversas tipologias de atividades, 

ações (Thorpe, 2017), mecanismos e modos de comunicação como, por exemplo, audiências 

públicas, votações deliberativas e processos referentes ao orçamento participativo. Cidadãos 

podem assumir distintas funções nessas circunstâncias, desde simplesmente aceder a 

informações até a efetivamente tomar decisões de forma considerável. Nomeadamente, podem 

participar de consultas, discussões, processos de codesenho de programas e codecisões políticas 

(Aoki, 2017). Nesse contexto, duas correntes de argumentos sobre a participação são expostas 

por Ferilli, Sacco, e Blessi (2016) e Aoki (2017) como relevantes em processos de regeneração 

urbana no que toca a formas de comunicação e decisão: o modo mais intenso, quando há 

tentativa genuína de obter produtos socialmente sustentáveis a partir do engajamento, 

negociação, deliberação e desenvolvimento de propensões e demandas dos cidadãos (Ferilli, 

Sacco, e Blessi, 2016). E a ideia de participação menos intensa e limitada a escutar como 

espectadores as decisões das esferas institucionais, apenas como forma de consulta e anúncios, 

sem poder decisório. Esta última simboliza ainda a seletividade na participação (Aoki, 2017). 

Nessa acepção, a partir de um argumento distinto, Thorpe (2017) sustenta que além de esforços 

voltados a cativar a sociedade em processos participativos, independente da forma que assumem 

suas funções, é de vital importância encontrar formas para que os planeadores urbanos presentes 

em estruturas formais se relacionem e se envolvam genuinamente com a realidade urbana. Da 

mesma forma, que estes sejam proativos em determinar instrumentos democráticos e inovadores 

que garantam a efetiva participação de grupos marginalizados em detrimento do domínio de 

poder comumente atribuído ao mercado e Estado. E que também sejam capazes de realizar 
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processos de tomadas de decisão resolutos quanto a críticas e conflitos e que encorajem a todos 

exigir seus direitos à cidade e à igualdade (Parama, 2015).  

Além disso, um dos contributos da investigação do estudo de caso de Aoki (2017) manifestou o 

mérito da prática na qual enquanto um grupo de técnicos oferecia a cidadãos a oportunidade de 

expressar seus pontos de vista, conhecimentos locais e sugestões acerca da reconstrução urbana 

conduzida; o departamento destinado ao desenho dos projetos urbanos focava em discussões 

técnicas a fim de viabilizar a concretização das ideias discutidas coletivamente em um primeiro 

momento. Os cidadãos eram ainda convidados como observadores desse processo, com o direito 

a opinar caso aspirassem. Este arranjo que estabelece uma relação dialética entre cidadãos e 

técnicos, se mostrou mais acertada do que tentativas anteriores no mesmo contexto, na qual foi 

concedida a membros comuns da comunidade a mesma voz e habilitação de decisão dos 

técnicos. Sendo a função principal destes relacionada com o descobrimento de métodos efetivos 

para realização dos programas (Aoki, 2017).  

No que toca a esse tópico, o conceito de inovação social possui também o papel de assegurar a 

participação da sociedade em processos políticos ao provocar mudanças e impactos positivos 

em formatos tradicionais. Miquel, Cabeza, e Anglada (2013) atribuem essa função a três 

dimensões interconectadas: a mudança de definição do problema político em questão, que assim 

como apontado por González e Healey (2005), não se enquadra apenas em mudanças de caráter 

formal. Como também em processos de transformações institucionais relativas à introdução de 

práticas informais e cotidianas. Outra dimensão citada é a mudança no processo de fazer 

política, relacionada a ações institucionais e burocráticas marcadas por maior democracia, 

transparência e proteção dos direitos das minorias (Miquel, Cabeza, e Anglada, 2013; Silver, 

Scott e Kazepov, 2010). E a mudança no conteúdo das políticas e seus resultados, atribuída à 

legitimação da participação de novos atores, inclusive não estatais (Miquel, Cabeza, e Anglada, 

2013). 

Por fim, vale ressaltar que contributos cruciais ao entendimento da participação da sociedade 

confirmam a hipótese de que redes de governança que dedicam maior importância à 

participação cidadã tendem a conceber políticas de regeneração urbana de caráter mais holístico. 

Evidenciam suas orientações sociais e comunitárias além de confirmarem seus compromissos 

com demandas reais. O fato de serem mais participativas também afasta as políticas de um 

modelo neoliberal. O contrário se refere aquelas em que a participação é dispensável ou que se 

limita à implantação e consulta opinativa e não no efetivo delineamento dos projetos; que 

tendem a se caracterizar pelo enfoque em tópicos físicos, econômicos e tecnocratas da 

regeneração. Esse fato pode culminar em efeitos negativos como a gentrificação da área (Parés, 
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Bonet-Martí, e Martí-Costa, 2012; Parés, Martí-Costa, e Blanco, 2014; Blakeley, 2010; e 

Pradel-Miquel, 2017). 

 INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PRÁTICAS PARTICIPATIVAS 

Relativamente à institucionalização de práticas participativas criativas e inovadoras socialmente, 

entidades institucionais adaptam processos sociopolíticos locais às suas esferas e, assim, 

afirmam os interesses das partes interessadas e a eficácia do engajamento da população (Pollock 

e Sharp, 2011; Pugalis, 2013). É possível dizer que arranjos formais da participação são 

significativos à medida que asseguram a credibilidade dos processos e sua autenticidade junto 

ao governo (Aoki, 2017) e maximizam os impactos positivos do desenvolvimento (Pugalis, 

2013). No entanto, com base em suas investigações, Pollock e Sharp (2011) conceberam a 

dimensão crítica de que em dadas situações a institucionalização da participação em estruturas 

formais não significa que tais estruturas serão repensadas ou reformuladas em direção a 

formatos mais progressistas.  

Além disso, é recorrente entre autores o argumento da institucionalização de práticas 

participativas como domesticação de potencial subversivo e inovador da sociedade (ver 

exemplos em Pollock e Sharp, 2011). Por outro lado, há o argumento de que o objetivo de 

disseminar dinâmicas de inovação social deve estar em concordância e equilíbrio entre a 

oficialização das práticas participativas e a manutenção dos genuínos pontos de vista 

particulares. Em outras palavras, destaca-se a necessidade de manter a postura questionadora e a 

capacidade de ponderação dos cidadãos. E para isso, que o processo de associação formal entre 

sociedade civil e instituições públicas, não represente a extinção de perspectivas propulsoras 

críticas e ideológicas (Miquel, Cabeza, e Anglada, 2013).  

Outro argumento pertinente a presente discussão remete à constatação de Canal (2017) na qual 

alega que o poder categórico e decisivo é deliberado fora e dentro do âmbito institucional. E que 

nenhuma forma de participação verdadeiramente democrática será possível sem a coexistência e 

conciliação de ambas as esferas. Tal fato foi corroborado pelo estudo de caso conduzido pelo 

autor em quatro cidades espanholas, em que buscou investigar “como os quadros ideológicos 

são assimilados no micronível”. Isto é, o entendimento de diversas perspectivas e opiniões 

sustentadas por agentes locais que estão de alguma forma associados com a participação da 

sociedade e em afiliações institucionais distintas.  
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 FATORES CONDICIONANTES A PARTICIPAÇÃO 

Através de suas investigações, os autores são habilitados a verificar circunstâncias discrepantes 

entre a participação das comunidades em termos práticos e nos debates nomeadamente teóricos. 

Dessa forma, são detectados obstáculos para a participação no panorama político e urbano, que 

se apresentam como desafios a serem enfrentados ou incorporados por novas práticas. E que se 

configuram como elementos determinantes do frágil equilíbrio entre as expectativas das 

comunidades e os resultados em regeneração urbana (Pollock e Sharp, 2011).  

Nesse tópico, destacam-se as participações guiadas por profissionais e técnicos da esfera pública 

que negligenciam a necessidade de argumentação e negociação com a sociedade, uma vez que 

estão familiarizados com a lógica de procedimentos oficiais e institucionais (Kiisel, 2013). E, 

também, que determinam as regras do jogo por exigir conhecimentos específicos desconhecidos 

por grande parte da população e assim, fomentarem processos formais e burocráticos (Teernstra 

e Pinkster 2016). Tais processos privilegiam moradores das áreas a serem regeneradas que 

possuem maior educação (Wilde, Hurenkamp e, Tonkens, 2014), intimidade com processos 

políticos e elevados status socioeconômicos (Teernstra e Pinkster, 2016; Pollock e Sharp, 2011; 

Silver, Scott e Kazepov, 2010; Beyazli e Aydemir, 2010; Musso e Weare, 2016).  

Este fato faculta a criação de obstáculos práticos temporais, econômicos, culturais e 

informáticos (ver exemplos em Silver, Scott e Kazepov, 2010) àqueles localizados à margem da 

esfera pública e inseridos em ambientes intensamente marginalizados (Miquel, Cabeza, e 

Anglada, 2013). Além de determinar a imposição de uma perspectiva unilateral da regeneração 

urbana, o reforço de objetivos locais por parte de interesses institucionais e governamentais 

(Blakeley, 2010; Pollock e Sharp, 2011; Silver, Scott e Kazepov, 2010; Thorpe, 2017); e 

direciona decisões a amparem demandas do capital e não da justiça social (Silver, Scott e 

Kazepov, 2010).  

Além disso, Parama (2015) averiguou que a participação deve ser formulada através de meios 

consensuais para desviar-se de discordâncias que alterem o panorama existente (ver exemplos 

em Parama, 2015). Da mesma forma que Blakeley (2010) ratificou a ideia de “hegemonia 

ideológica parcial” a partir de seu estudo de caso em Manchester e Barcelona. Segundo a autora, 

as esferas públicas dessas cidades, no âmbito da candidatura para sediarem Jogos Olímpicos, 

criaram e instituíram sensos comuns que serviram como guiões base para esforços de 

regeneração urbana. E isto intimidou a exposição de perspectivas alternativas por parte da 

população, mesmo que os moradores pudessem representar suas visões criticas aos processos e 

um maior suporte às suas reais demandas (ver exemplos em Blakeley, 2010).  
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Outro fator condicionante é evidenciado por Ferilli, Sacco, e Blessi (2016) e refere-se a ideia de 

que a imagem da participação em processos políticos e de regeneração vista por todos como 

algo positivo é errônea e impeditiva. Isto relaciona-se aos diversos e determinantes motivos que 

levam as pessoas a se envolver em tais processos (Pollock e Sharp, 2011), entre eles seus níveis 

pessoais de identificação com seu bairro e o nível de seus ativos econômicos e sociais (Ferilli, 

Sacco, e Blessi, 2016). Neste âmbito, Canal (2017) se debruça em compreender, no contexto da 

agenda política local da Espanha, o que leva os cidadãos a nutritem uma visão negativa sobre 

processos participativos e como esta induz à falência desses em atingerem seus objetivos. 

Assim, o autor salienta questões como a improvisação e casos de falhas nas conformações e 

desenhos de processos de regeneração urbana que, usualmente, desprezam o potencial  

deliberativo coletivo (ver exemplos em Canal, 2017).  

São apontadas, ainda, barreiras relacionadas a eficiência da comunidade local em se 

autodeterminar e conduzir os processos, mesmo que haja circunstâncias favoráveis para isto 

(Ferilli, Sacco, e Blessi, 2016). Neste caso, investigações como as conduzidas por Parés, Bonet-

Martí, e Martí-Costa (2012) discriminam que o fator determinante para o processo de 

participação ser resistente o suficiente para lidar com pressões externas e divergências sem 

sofrer impactos ou se dispersar se relaciona, entre outros fatores, com o tipo de capital social e o 

nível cultural preexistente na área. Dessa forma, mais uma vez, a teoria aponta para uma 

participação autogovernada mais objetiva em circunstâncias onde uma posição socioeconômica 

dominante permita que os processos sejam menos urgentes e menos relacionados a exigências 

palpáveis de marginalização (Parés, Bonet-Martí, e Martí-Costa, 2012).  

 CAPACITAÇÃO DOS CIDADÃOS EM PARTICIPAÇÃO 

No que toca o assunto da participação, é digno de menção a capacitação dos cidadãos uma vez 

que, atualmente, representa uma convenção incorporada a práticas de regeneração urbana 

(Pollock e Sharp, 2011; MacLeavy, 2008) e uma iniciativa responsável por inserir as 

comunidades no cerne das iniciativas do gênero (MacLeavy, 2008). Esta se encontra relacionada 

a mais e melhores oportunidades para atores, como individuais ou em grupos, serem aptos e 

ativos em processos de tomadas de decisão (Miquel, Cabeza, e Anglada, 2013). Como 

defendido por Teernstra e Pinkster (2016), trata-se de práticas de participação destinadas a 

serem como um “fim em si mesmas”, ou seja, uma forma de fortalecer as comunidades locais. 

São fortemente determinadas pelo contexto inserido e tem o potencial de habilitar cidadãos a 

combaterem também outras formas de injustiças sociais, além daquelas predeterminadas 

(Miquel, Cabeza, e Anglada, 2013).   

Em relação ao tipo de processos conduzidos, Pollock e Sharp (2011) afirmam que produções 

artísticas podem possuir o mesmo potencial para instigar a capacitação dos cidadãos do que 
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processos socioeconómicos mais vastos que comumente são atribuídos como os únicos hábeis a 

este fim. Tal declaração foi corroborada a partir da investigação das autoras com enfoque da 

produção de arte pública como instrumento de regeneração urbana e capacitação. E permitem 

concluir que  esta  pode ser incitada independemente dos meios aos quais a regeneração se apóia 

(Pollock e Sharp, 2011).   

Além disso, baseado nos estudos de caso conduzidos por González e Healey (2005) em 

Newcastle, na Inglaterra e Zhang, Chen e Tochen (2016) no contexto político autoritário de 

Beijing, na China foi possível concluir que o arranjo da população em movimentos organizados 

do tipo “bottom-up”, no qual se mobilizam e defendem seus pontos de vista e demandas, é 

capaz de se representarem como um recurso base de conscientização e instrução de cidadãos 

sobre questões locais negligenciadas pelas autoridades locais. Nestas investigações, há indícios 

de que as pessoas aprenderam através de suas atuações e experiências e, consequentemente, 

capacitaram-se como promotores criativos de políticas urbanas mais democráticas (González e 

Healey, 2005; Teernstra e Pinkster, 2016; Aoki, 2017).  

Ainda dentro da lógica de formas de capacitação dos cidadãos, Blakeley (2010) expõe os 

esforços de governos em capacitá-los por meio de treinamentos, como ocorre de forma 

progressiva na Inglaterra no âmbito de atividades comunitárias. Especificamente em 

Manchester, a autora se deparou com cenários nos quais houve a instrução de pessoas para 

assumirem tarefas tipicamente relacionadas ao governo, como uma relevante estratégia para o 

engajamento comunitário. De forma semelhante, Aoki (2017) aponta as iniciativas do governo 

local da cidade de Onagawa, no Japão, inseridas no âmbito da reconstrução urbana após 

desastres naturais e estipuladas a reunir e educar cidadãos acerca de temáticas referentes ao 

planeamento urbano e a construção do conceito de comunidade. Tais iniciativas foram 

programadas para instruir o capital humano a fim de que contribuíssem efetivamente com 

intervenções urbanas em longo prazo. Caracterizaram-se pela diversidade de mecanismos 

empregados como seminários públicos, grupos de estudos e viagens de estudo a outras cidades; 

e pelo recrutamento seletivo de grupos específicos da sociedade como crianças ou jovens 

estudantes para atividades específicas além das de alcance geral. Mais precisamente, a autora 

relaciona esse tipo de capacitação à qualificação de gerações futuras a atribuir-se funções 

práticas em processos de planeamento urbano além dos relacionados à reconstrução e 

regeneração (Aoki, 2017). 

De outra forma, pertencente a corrente crítica e crescente da literatura acerca deste tópico, 

sublinha-se que a capacitação dos cidadãos não é necessariamente impelida pelo aumento e 

abertura da participação em práticas de governança (Blakeley, 2010; Pugalis, 2013; Silver, Scott 

e Kazepov, 2010). Isto se relaciona ao fato que algumas parcerias entre atores e processos 



Participação e redes de governança: Fatores contextuais no Programa BIP/ZIP de Lisboa 

 

18 
 

políticos não ocorrem com o objetivo de atender as demandas da população. E porque 

instrumentos governamentais em favor do exercício de liberdade de expressão podem ser usados 

para regulação e imposição da autoridade do poder público (Blakeley, 2010; Pollock e Sharp, 

2011). Para Blakeley (2010), “... quanto mais à participação cidadã se tornar política pública, 

menos provável é de capacitar os cidadãos.” Isso é justificável a partir de dois principais 

argumentos: mobilizar cidadãos para projetos locais do governo subordinam a natureza da 

atuação dos mesmos; e que determinados mecanismos e espaços propostos podem converter a 

participação em sistemas de controle (Blakeley, 2010).  

Além disso, é relevante citar o contributo de Blakeley (2010) em relação a associação do papel 

formal da participação nas estruturas governamentais e de governança local  à crescente 

“profissionalização” do papel dos cidadãos através de seus treinamentos e processos de 

capacitação. Isto é, a ideia de que as formas de participação se tornam menos prosaicas com o 

passar do tempo. Reconhece-se a tendência de que, em ambientes formais, os cidadãos 

comumente ajustam seus vocabulários e condutas à medida que tornam-se mais comprometidos 

em afirmar seu poder e influencia. E, também, a  tendência irrevogável de estruturas 

organizacionais e políticas serem ou se tornarem oligárquicas e burocráticas no curso de 

processos de mudança (Blakeley, 2010; Pollock e Sharp, 2011).  

Por fim, outro argumento referente à literatura crítica do presente tópico é endossado pelos 

contributos do estudo de caso de Pollock e Sharp (2011). A ideia de participação como meio de 

mobilização e capacitação de cidadãos a imaginarem e lutarem por um “futuro ideal” em seu 

meio urbano, pode configurar-se como uma estratégia perigosa. Isso ocorre no sentido que a 

realidade do cotidiano e as repercussões reais de processos de regeneração são imprevisíveis.  

Consequentemente, caso os cidadãos idealizem e aspirem por aspetos inatingíveis na realidade, 

estes podem ser acusados como responsáveis de suas próprias exclusões e pelo fracasso dos 

processos de regeneração urbana no futuro (Atkinson, 2003 apud Pollock e Sharp, 2011). 

 MODOS DE MOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO E IMPLICAÇÕES EM 

REGENERAÇÃO URBANA 

 

Os contributos de muitos estudos acerca da participação da sociedade associam os resultados de 

processos de regeneração urbana aos modos de recrutamento da população, que se encontram 

associados a diversas avenidas (Scott, Redmond, e Russell, 2012). Por exemplo, podem 

configurar-se como autoritária e engajada pelo Estado ou voluntária (Aoki, 2017; Scott, 

Redmond, e Russell, 2012). E variar entre as estimuladas por mandatos legais, criação de 

empregos, obrigações sociais, convites abertos, automobilizações por cidadãos (Aoki, 2017) e 

movimentos sociais (Scott, Redmond, e Russell, 2012). Nomeadamente a presente dissertação 
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classifica as experiências por abordagens “bottom-up”, quando se trata de uma organização da 

própria comunidade, ou casos “top-down”, quando impostos e mobilizados pelo governo e 

outros atores; e a forma como esses se confrontam com resultados no contexto geral. 

Primeiramente, quanto à perspectiva “bottom-up” destacam-se os estudos de casos conduzidos 

por González e Healey (2005) e Zhang, Chen e Tochen (2016).  

A estratégia de pesquisa de González e Healey (2005) de um estudo de caso na cidade de 

Newcastle, na Inglaterra, adequa-se a esse âmbito uma vez que baseiou-se em métodos 

qualitativos de investigação de processos de poder oriundos de ações coletivas de inovação 

social propiciadas pela mobilização da sociedade civil (González e Healey, 2005). 

Especificamente, as autoras investigaram a atuação de um grupo organizado precedente da 

sociedade civil que desempenhou um papel crucial no direcionamento do desenvolvimento de 

uma área urbana específica. Como contributo, destacou-se a ideia que o cenário analisado de 

transformação urbana abrangeu iniciativas estratégicas como a ação da população, inclusive de 

atores não tradicionais. E foi bem sucedida ao conquistar um espaço notório na complexa arena 

institucional local e suscitar um ambiente latente e propenso a transformações. Além de 

viabilizar valores como o desenvolvimento sustentável e projetos de uso misto em pequena 

escala, em oposição a projetos unicamente voltados a competitividade econômica como no caso 

de grandes empreendimentos. Isso resultou na proximidade de atores estatais a princípios de 

inovação social em processos de regeneração de áreas, relações de confiança entre os 

envolvidos e desenvolvimento de práticas e discursos que detém uma visão coletiva e inclusiva 

(González e Healey, 2005).  

Da mesma forma,  Zhang, Chen e Tochen (2016) contribuem a este tópico com o estudo de caso 

em Jiuxianqiao, em Beijing, na China. Quanto a regeneração urbana analisada, destaca-se, 

primeiramente, o fato da governança de caráter público-privado ter sido conduzida a partir de 

anseios de promover princípios de mercado relacionados a acumulção de capital. E também por 

impasses nos processos de negociações de compensações junto a população e, 

consequentemente, manifestações de insatisfações. Tais insatisfações levaram a tentativas de 

dialógos com os promotores da regeneração a partir de organizações de comitês residenciais, 

facilitados por conexões sociais e relações de confiança entre residentes que aspiravam acordos 

que garantissem a defesa de seus interesses. Em seguida, o agente do mercado privado 

envolvido apresentou uma contraproposta à população que, mais uma vez, não se satisfez e 

prosseguiu com protestos.  

A crescente instabilidade social passou a afetar negativamente o governo Central. Tal cenário de 

conflitos originada pela mobilização da população, tipicamente em um formato “bottom-up”, 

levou ao declínio da governança público-privada e posterior rearranjo de agentes no processo de 
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regeneração. Neste novo arranjo, a população passou a ser mais envolvida em práticas de 

tomadas de decisão, a governança passou a ser mais inclusiva e socialmente justa e, ao fim, 

obteve um consenso geral quanto as negociações acerca de compensações residenciais a serem 

fornecidas aos moradores. Os autores concluíram que apesar da autoridade do governo local 

manter-se latente durante o processo, é possível dizer que a negociação entre o estado, o 

mercado e a comunidade foram aprofundandas e que vários fatores se mostraram fundamentais 

para que a mobilização da comunidade lograsse sucesso. Por exemplo,  o tamanho extenso da 

população envolvida e o fato de ocuparem o território há bastante tempo (Zhang, Chen e 

Tochen, 2016). 

De maneira oposta, autores como Blakeley (2010), Teernstra e Pinkster (2016) e Pollock e 

Sharp (2011) estruturam seus contributos através do desenvolvimento de estudos de casos em 

que a participação da sociedade foi de alguma forma imposta e conciliada por estruturas 

governamentais, tipicamente “top-down”. 

Blakeley (2010) enriquece a discussão através dos contributos de seu estudo no qual avaliou 

casos de participação do tipo “top-down”, isto é, determinadas pelos governantes,  nas cidades 

de Barcelona e Manchester de 1997 a 2003 e as implicações decorrentes. Foram utilizadas na 

apuração, formas empirícas e lentes analíticas da governamentalidade, uma vez que esta se 

destaca por enquadrar o conceito de poder de forma mais apropriada ao estudo. Por englobar 

ideiais distintos como coercividade, consensos e exercícios de liberdade. A recolha e análise de 

informações permitiu a autora identificar a presença de dois parodoxos que caracterizam os 

processos: o primeiro relaciona-se ao fato de que apesar da abertura a participação e pluralidade 

de atores, o poder do estado não é diminuído e sim há a continuação da situação de controle “à 

distância”, como já citado anteriormente. E o segundo determina que o fomento a práticas 

participativas como centrais à modos de gorvernança, não simbolizam que haverá 

empoderamento dos cidadãos, impreterivelmente.  

Teernstra e Pinkster (2016), por sua vez, se debruçam sobre um estudo de caso no qual 

enquadram de forma histórica e qualitativa as formas de participação em iniciativas de 

reestruturação do degradado bairro de Transvaal em Amsterdão, Holanda; desde 1999. A 

análise englobou episódios que remontam a movimentos organizados contra decisões do tipo 

“top-down”, isto é, de caráter tecnocrata; até o surgimento de realizações “bottom-up”. Sendo 

essas últimas decorrentes de processos que levaram os governos locais holandeses a deterem 

grande poder e, em virtude da existência de parcos recursos, serem obrigados a firmar parcerias 

e redes de governança para viabilizar estratégias de regeneração de bairros. Segundo os autores, 

portanto, “as parcerias refletem a complexidade das sociedades urbanas atuais”. 
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A análise do estudo de caso tem como principais contributos, a adequação histórica dos fatos 

uma vez que foi identificado que de 1999 a 2006 a participação se limitou a referida 

automobilização dos moradores como manifestação da insatisfação latente com políticas 

aplicadas sem consentimento geral. A partir de 2007, passou a ser notoriamente mais ativa uma 

vez que todos passaram a ser incitados a criar suas próprias iniciativas em pequena escala e a 

implementá-las.  Enfim, constatou-se que apesar de ser um ideal a criação de aberturas no 

sistema para participação e oportunidades de engajamento dos cidadãos, o processo comumente 

é marcado por tentativas e erros. É mais suscetível ao êxito instrumentos que se relacionam 

diretamente com as pessoas e seus cotidianos a fim de amenizar preocupações como segurança e 

incômodos em geral. E mais restritivas e fadadas ao fiasco aqueles dirigidos a intervenções 

estratégicas e de longo prazo (Teernstra e Pinkster, 2016).  

Da mesma forma, os contributos neste tópico da investigação de Pollock e Sharp (2011), acerca 

de um caso de abordagem “top-down” e seus efeitos no contexto de uma regeneração urbana 

centrada na instrumentalização da arte pública em Raploch, um território degenerado em 

Stirling, Escócia; estruturam-se a partir dos seguintes argumentos: baseado na relação entre 

abordagens macro e micro, destaca-se a comum omissão do fato de que para residentes locais, 

questões micro detém um papel proeminente na forma como se posicionam em processos de 

participação e impactam suas vidas cotidianas. Outro argumento crítico relaciona-se ao 

reconhecimento de que resultados de processos de reestruturação urbana podem ser ao mesmo 

tempo, divergentes às agendas políticas que os originam; pretendidos ou inesperados. Isso 

permite concluir que a regeneração corresponde a um esforço dispendioso, duradouro a longo 

termo e que requer continuidade e estabelecimento de confiança. Nesse âmbito “resultados 

rápidos”, geralmente demonstrados como respostas a situações gravemente problemáticas, 

podem ser contraproducentes e nocivos (Pollock e Sharp, 2011). 

Destacam-se também casos específicos em que se notam mobilizações da sociedade a partir de 

métodos “top-down” e “bottom-up” dentro do mesmo enquadramento urbano e político.  

O estudo conduzido por Pradel-Miquel (2017) se destaca pela investigação em simultâneo dos 

dois cenários descritos acima, especificamente, em  dois distintos bairros de Berlim (Südliche 

Friedrichstadt e Soldiner Kiez) com problemas sociais similares referentes à falta de empregos e 

segregação étnica. Ambos encontravam-se na estratégia global de desenvolvimento econômico 

da cidade baseado no fomento a indústrias criativas e, mais especificamente, no programa 

voltado a regeneração urbana de bairros carentes alemães que combina intervenções urbanas, 

políticas sociais e iniciativas artísticas.  

Em resumo, o contributo do autor nessa investigação aponta para no caso do bairro Soldiner 

Kiez, as intervenções se mostraram do tipo “bottom-up” com o intuito de suscitar o 
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envolvimento de todas as esferas da comunidade e de construir uma nova perspectiva coletiva 

da imagem do bairro e de projetos de renovação urbana. Dessa forma, notou-se que os agentes 

locais estipulados para gerir os processos foram dotados de um relevante papel político e 

possuíam genuínas motivações em construir e fortalecer o senso de comunidade; desprovidos de 

objetivos materiais e econômicos. Por isso, esta intervenção pode exemplificar uma forma de 

inovação social confrontada à ideia de cidade justa. Por outro lado, no bairro Südliche 

Friedrichstadt atores públicos e privados conduziram as intervenções a partir de uma 

abordagem “top-down” tendo em consideração a ideia de arte e criatividade como propriedades 

econômicas e a partir de insuficiente participação da comunidade (Pradel-Miquel, 2017). 

Conclusivamente, quanto a iniciativas “bottom-up” é possível dizer que os referidos estudos 

representam casos nos quais mobilizações de residentes apresentaram relevante potencial em 

impactar positivamente e planear práticas mais amplas de governança. Também, de incitar 

processos de tomada de decisão mais inclusivos e socialmente justos em relação ao futuro da 

área a ser regenerada. Kim (2015) lança luz ao fato que esse tipo de iniciativa é capaz de 

assegurar maior engajamento e entusiasmo entre os participantes, já que assegura a legitimidade 

local e corresponde a processos “dirigidos pela comunidade”. Quanto aos atores envolvidos 

nesses destacam-se agentes locais como residentes, donos de estabelecimentos comerciais e 

profissionais voltados ao desenvolvimento da comunidade (Pugalis, 2013). 

No caso contrário, em referência a políticas “top-down”, a partir do compilado apresentado, é 

possível afirmar que apesar de ter sido ressaltado que resultados de processos de regeneração 

urbana onde há participação de cidadãos tendem a apresentar resultados imprevisíveis (Pollock 

e Sharp, 2011); são bastante relevantes os contributos convergentes de Pollock e Sharp (2011) e 

Teernstra e Pinkster (2016), no que concerne ao fato que processos a voltados à escalas macro e 

dirigidas à intervenções generalizadas, comumente conduzidas por princípios tecnocratas, 

apresentam-se como mais limitantes e fadadas à situções de insucessos sociais. Enquanto 

processos a micro escala têm impacto direto nas experiências diárias das pessoas, como na 

diminuição de questões relacionadas à insegurança e incômodos entre vizinhos, são mais 

sujeitos a surtirem repercussões positivas (ver exemplos em Pollock e Sharp, 2011; Teernstra e 

Pinkster, 2016). Ainda sobre este modo de recrutamento, Kim (2015) o caracteriza como, 

comumente, adequado a recursos financeiros e técnicos a partir de uma estrutura estável, 

baseada em relações internas e com propósitos de conclusão de tarefas.  

Nesse contexto, Pugalis (2013) sustenta ainda, quanto a existência de processos que combinam 

ambas as abordagens, “top-down” e “bottom-up”; por exemplo, ocorrem quando ferramentas de 

políticas públicas são incorporadas e pautam as atuações das lideranças das comunidades. 

Silver, Scott e Kazepov (2010) lançam luz ao fato que tratam-se de abordagens complementares  
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e que cada uma domina etapas distintas dos processos democráticos de política urbana como um 

todo. 

 CONTRIBUTOS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO 

Ferilli, Sacco, e Blessi (2016) defendem que, atualmente, embora seja notória a ideia de que 

processos de regeneração urbana devam ser conduzidos alicerçados na participação da socidade, 

teimar em modos de envolvimento que já se mostraram ineficientes e pouco justas se trata de 

um erro. Para Silver, Scott e Kazepov (2010), além da capacitação já citada, existem medidas 

alternativas que podem ser tomadas a fim de neutralizar desigualdades entre participantes que 

possuem acessos diferenciados à informação e em relação à classes sociais preestabelecidas. E 

também para afirmar relações proativas e a concepção de novos modelos e confiança entre 

atores (ver exemplos em Pollock e Sharp, 2011). 

No que toca a medidas práticas, se destaca o avanço de reformas legais e regulamentares em 

prol da habilitação de grupos marginalizados, que podem incluir iniciativas consideradas claras 

e acessíveis, como o estabelecimento de espaços e horários fixos para reuniões (Silver, Scott e 

Kazepov, 2010). Outras medidas estão relacionadas a novas correntes de experimentação nos 

processos, sendo para Ferilli, Sacco, e Blessi (2016), concentradas em três principais 

argumentos: narrativas sociais, informática comunitária e projetos culturais e de arte pública. 

Nessa perspectiva, as narrativas sociais são vistas como viabilizadoras de um diálogo justo e 

igual entre os atores que possibilita a tradução do vocabulário próprio e complexo do 

planeamento a uma linguagem acessível a todos. Possuem o potencial de conciliador cultural da 

comunidade a universos complexos e de amplificador de experiências individuais e sociais para 

fora de âmbitos familiares ao conceder às comunidades a função efetiva de produtores de 

conteúdo. Além disso, é possível dizer que determinam o desenvolvimento de abordagens 

tátitcas e em pequenas escalas nas quais as lideranças podem ser atribuídas até aos elos 

considerados mais fracos (Ferilli, Sacco, e Blessi, 2016). 

Já a informática comunitária engloba a mídia social digital e compreende o potencial 

incentivador das referidas narrativas sociais, a capacidade de mapear e conceber conjuntamente 

o ambiente urbano e a alternativa de integrar inclusive a menor organização oriundas de 

contextos intensamente degenerados. Por fim, em relação a projetos culturais e à arte pública, a 

discussão supera questões relativas ao entretenimento e aborda suas funções em regeneração 

urbana (Ferilli, Sacco, e Blessi, 2016). Sendo os artistas responsáveis por questionar os modos 

desenvolvimento urbano aplicados, promover formas de participação e inclusão alternativas, 

reforçar a identidade social e capacitar as comunidades locais (Pradel-Miquel, 2017). 
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Da mesma forma, Pollock e Sharp (2011) se debruçaram na investigação de uma estratégia 

política de regeneração urbana que compreendia processos de conduzidos através de projetos de 

arte pública. Segundo as autoras, a arte pública é capaz de unir comunidades segmentadas, 

incorporar grupos marginalizados, viabilizar financiamento ou, ainda, em termos políticos se 

afirmar como um meio para alcançar objetivos mais concretos na política social. Os contributos 

foram estruturados a partir do argumento que processos artísticos tem se estabelecido cada vez 

mais como mecanismos efetivos em abordagens “top-down” por direcionar indivíduos a 

repensar as áreas degeneradas e suas soluções, enquanto processos oficiais de regeneração não 

se realizam (ver exemplos em Pollock e Sharp, 2011). 

2.4. CONTEXTO E FATORES DECISIVOS EM PARTICIPAÇÃO 

 

Ao longo da exposição da literatura neste estudo o papel do contexto inserido nos domínios de 

regeneração urbana, redes de governança e inovação social foram enaltecidos quanto à sua 

relevância e capacidade de determinação dos mesmos. A diversidade contextual das 

investigações provenientes da literatura faz-se útil para corroborar com tal afirmação e 

enriquecer a discussão ao demonstrar a conduta versátil que os referidos domínios podem 

assumir em diferentes cenários.  Dessa forma, este tópico se debruça em compreender 

empiricamente os efeitos contextuais que influenciam a variedade de experiências em 

participação e a forma com que esta impacta o produto dos processos de regeneração urbana de 

forma geral.  

É possível dizer que o desenvolvimento da participação está diretamente relacionado a 

elementos existentes no contexto, nomeadamente de caráter político, cultural, geográfico e 

histórico (Parés, Bonet-Martí, e Martí-Costa, 2012; Kim, 2015).  Nesse sentido, se destacam as 

formas como os atores estão articulados às áreas e comunidades residentes por meio de 

organizações institucionais, agendas políticas, arenas de caráter físico e teórico (Pollock e 

Sharp, 2011) e suportes financeiros sob quais os processos transcorrem (Kim, 2015). Thorpe 

(2017) ressalta que os objetivos da participação não devem ser fixados anteriormente e sim 

serem negociados no contexto local, uma vez que se faz crucial o reconhecimento das 

contribuições informais e das complexas relações que se estabelecem ao longo dos processos 

(Thorpe, 2017).  

Os aspetos contextuais assumem, ainda, um relevante papel em determinar os modos de 

participação e práticas que os cidadãos podem assumir. Nomeadamente, quanto a complexa 

influência de tradições institucionais, socioeconômicas e ideológicas exercidas em promover 

políticas e serviços. E das relações proporcionadas pelo quadro multinível nos quais estão 

inseridos (Miquel, Cabeza e Angalada, 2013; Zhang, Chen e Tochen, 2016).  
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Além disso, se faz conveniente enaltecer o componente contextual de ordem temporal. Isto é, a 

conformação de relações entre comunidades e instituições através de vários períodos históricos, 

o impacto de decisões passadas nas presentes e futuras e em outros cenários sociais e físicos  

(ver exemplos em Pollock e Sharp, 2011). Além da ideia de que práticas democráticas 

semelhantes no mesmo contexto espacial e arranjo de atores, podem se configurar de forma 

diferente de acordo com o momento histórico considerado (Silver, Scott e Kazepov, 2011). 

Especificamente, os contributos da investigação de Parés, Bonet-Martí, e Martí-Costa (2012) 

indicaram o peso dos fatores contextuais na participação em processos de regeneração urbana. O 

estudo de caso dos autores foi conduzido por dez bairros degradados na região da Catalunha, na 

Espanha e se basearam em três questões centrais: o peso da participação em redes de 

governança, os efeitos essenciais da participação e os fatores que influenciam a variedade de 

experiências da participação. A metodologia de escolha dos casos a serem examinados foi 

determinada, essencialmente, pelo tamanho da municipalidade, tipologia do bairro e pelas 

características sociais da população. Os autores estruturaram seus contributos a partir do 

argumento que o desenvolvimento de redes de governança participativas está intrinsecamente 

relacionado a elementos existentes no contexto. Tais elementos são: o tipo de bairro (se 

localizado no centro ou na periferia), o histórico local de processos participativos ou a presença 

de conflitos anteriores que demandaram a mobilização da população, o tipo dominante de 

capital social entre os residentes e o nível de intensidade da vontade política municipal (Parés, 

Bonet-Martí, e Martí-Costa, 2012).  

 Parés, Martí-Costa, e Blanco (2014) por sua vez, se ocuparam em desenvolver de forma mais 

apurada os elementos contextuais resultantes do estudo de Parés, Bonet-Martí, e Martí-Costa 

(2012) citados acima e por isso o complementam de certa forma. Os autores analisaram oito 

estudos de caso enquadrados em um programa de regeneração urbana, lançado pelo governo da 

Catalunha em 2004. E se debruçaram sobre as seguintes questões: 1) quais fatores poderiam 

favorecer o desenvolvimento do programa; 2) quais as dinâmicas das redes de governança e 

suas relações dialéticas com processos de participação e; 3) qual o peso do setor público. Assim 

como à metodologia aplicada por Parés, Bonet-Martí, e Martí-Costa (2012), o estudo considerou 

aspetos particulares da área urbana como o tamanho da municipalidade, o tipo de bairro e o seu 

histórico em sua análise.  

Os autores sistematizaram seus contributos através da discussão acerca dos elementos 

contextuais determinantes da atuação de modelos específicos de redes de governança e 

regeneração urbana e, nomeadamente, a participação da sociedade nesses processos. 

Conclusivamente, tais elementos são desenvolvidos nos tópicos a seguir, ao mesmo tempo, em 
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que são corroborados por contributos de outros autores, e somados a outros igualmente 

pertinentes, independente do cenário no qual as investigações se sucedem: 

 TIPO DE BAIRRO: LOCALIZADO NA PERIFERIA OU CENTRO 

Parés, Martí-Costa, e Blanco (2014) sustentam a hipótese de que a participação da sociedade em 

processos de regeneração urbana conduzidos em bairros periféricos mostrou-se mais relevante, 

uma vez que esses não foram compreendidos pelos governos locais como áreas estratégicas e 

competitivas para as cidades. Por esse motivo, as políticas urbanas aplicadas revelaram um 

caráter menos especulativo financeiramente e, assim, caracterizam-se por promover maior 

coesão social e por considerar a participação da população de forma mais palpável e concreta. 

Por esse motivo, foram ainda capazes de suscitar em menos casos de gentrificação do território. 

Por outro lado, nos centros das cidades as políticas mostraram-se menos abrangentes, com o 

cerne direcionado a aspetos físicos e econômicos da recuperação de centros históricos para fins 

especulativos. E, consequentemente, com menores indicações de participação popular e maiores 

indícios de decisões exclusivamente tecnocratas (Parés, Martí-Costa, e Blanco, 2014). 

 HISTÓRICO LOCAL DE INTERVENÇÕES POLÍTICAS OU DE CONFLITOS ANTERIORES 

Parés, Martí-Costa, e Blanco (2014) constataram que no caso de haver histórico de intervenções 

políticas no território; as lógicas das intervenções urbanas, geralmente, sinalizaram o enfoque 

em aspetos físicos da regeneração e menor caráter holístico. Assim, se fez predominante o 

intuito de continuação dos conceitos construídos anteriormente baseados em usufruir a estrutura 

pré-existente.  Já no caso da existência de conflitos anteriores, apontaram para mais indícios de 

participação popular uma vez que os mecanismos de participação foram vistos como 

ferramentas para prevenção e diminuição de conflitos. E por terem proporcionado situações de 

pressão sobre os governos que, geralmente, passaram a considerar um interlocutor no contato 

com as organizações sociais (Parés, Martí-Costa, e Blanco, 2014). 

De forma semelhante, um dos contributos da investigação comparativa de Martínez (2011) 

relativamente ao desenvolvimento de processos democráticos participativos em planeamento 

urbano em Vigo e Porto, apontaram que em ambos os casos a participação foi fortemente 

instigada por fatores históricos. Esses foram atribuídos a movimentos urbanos existentes 

verificados em cada cidade e suas interações. Além das conjunturas políticas favoráveis 

resultantes de aspectos específicos de planeamento local mais decisivos do que mecanismos 

institucionalmente controlados, ou outros fatores externos ou supra-locais (Martínez, 2011). 

 

Por sua vez, Blanco, Bonet, e Walliser (2011) conduziram uma análise comparativa entre casos 

em Barcelona e Madri e como essas cidades foram impactadas pelas tendências de 
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transformação da governança local inerentes ao contexto europeu na esfera da regeneração 

urbana. No que toca a presente discussão, os autores comprovaram que em Barcelona, os bairros 

do centro histórico eram dotados de uma vasta e abrangente rede de associações preexistentes 

(compostas por residentes locais e entidades do terceiro setor entre outros) que justificaram o 

significativo interesse e envolvimento dos cidadãos em mecanismos de participação em 

operações de regeneração urbana. Da mesma forma, esse fato impulsionou o surgimento de 

novas associações nesse âmbito. Em contrapartida, Madri apresentou redes associativas 

dispersas e pontuais, o que culminou em uma menor participação nos processos de regeneração. 

Essa se mostrou limitada a estruturas abrangentes e em uma escala metropolitana, com pouca 

relevância dos movimentos em bairros locais centrais nas estruturas de governança local 

(Blanco, Bonet, e Walliser, 2011). 

 

Já o estudo conduzido por Zhang, Chen e Tochen (2016) se fez útil, nesse tópico, para 

exposição de fatores que incitaram o sucesso da mobilização da população na região de 

Jiuxianqiao, em Beijing, na China. Tal mobilização foi viabilizada com o objetivo de garantir o 

atendimento das reivindicações da população nos processos de regeneração urbana analisados, 

como esquemas mais justos de compensações para moradores antigos do bairro em questão. 

Dessa forma, aponta-se o mérito do processo que se iniciou com imposições “top-down” por 

parte de parcerias do governo e empresas privadas e após conflitos e a organização popular 

deslocou-se em direção à práticas mais acertadas e inclusivas socialmente.  Os autores atribuem 

tal fato aos moradores serem antigos operários das indústrias e empresas que incitaram a criação 

do bairro no passado e, portanto, configuram uma comunidade de grandes proporções e dotadas 

de laços sociais e vínculos de confiança sólidos construídos ao longo do tempo. 

 

 TAMANHO DA ÁREA MUNICIPAL/ ESCALA TERRITORIAL 

Apesar das cidades grandes terem apresentado maior tendência a suportarem programas 

estruturados de participação, notou-se maior risco de que a iniciativa seja muito técnica e 

profissional e que, assim, houvesse superimposição de estruturas participativas. Em cidades 

pequenas, as relações mostraram-se ser mais estreitas e informais devido a maior proximidade 

entre população e administração local. O que, por outro lado, foi negativo por favorecer acordos 

bilaterais e gerar situações de inequalidade (Parés, Martí-Costa, e Blanco, 2014). 

Outro estudo digno de menção neste tópico é o conduzido por Aoki (2017) no qual investigou o 

impacto da bem sucedida e holística participação em governança no contexto de reconstrução da 

cidade de Onagawa, no Japão; afetada pelo grande terremoto do Leste do Japão e tsunami em 

2011. Destaca-se como o referido evento suscitou a manifestação de novas lideranças, 

representantes das novas gerações que foram estimuladas pelos antigos líderes políticos a 
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ocuparem posições determinantes e decisórias quanto ao futuro da cidade. Além da forte relação 

de proximidade entre o governo local e a sociedade e o setor privado, possibilitada, ainda, pelo 

tamanho reduzido da cidade com aproximadamente 6800 moradores. Relações essas que se 

revelaram raras em outras localidades com áreas maiores e foram responsáveis por viabilizar um 

diálogo descomplicado entre as referidas estâncias (Aoki, 2017).  

Por fim, um grupo de autores sustentam, ainda, argumentos quanto à escala territorial como 

determinante em processos de regeneração urbana. Para Silver, Scott e Kazepov (2010) as 

cidades estão situadas dentro de contextos globais, regionais e nacionais que de alguma formam 

exercem influências nas condutas de governos locais e condicionam como e em qual medida os 

cidadãos irão aderir a processos de governança política e multinível. Nesse contexto, a escala 

territorial é relevante na medida que comunidades pertecentes a bairros podem unir forças a 

outras em escalas mais amplas e determina espaços e  contextos variados para ações e manobras 

de diversos atores (ver exemplos em Silver, Scott e Kazepov, 2010).  

 CAPITAL SOCIAL PREDOMINANTE 

Os contributos de Parés, Martí-Costa, e Blanco (2014), nesse sentido, sustentam três categorias 

distintas de capital social: bonding, bridging e linking. O tipo bonding se refere a redes fechadas 

nas quais os membros se conhecem e nutrem laços fortes. Encontra-se em bairros com 

identidades robustas e onde há predominância de organizações comunitárias tradicionais e 

homogêneas, como nos centros históricos das cidades. Este tipo traça uma comunicação 

bilateral com entidades municipais, comumente de maneira informal. Diferentemente, o capital 

social tipo bridging caracteriza-se por frequentes superposições de redes a partir de vínculos 

formais e informais entre distintos grupos no mesmo bairro. São encontrados em bairros com 

identidades frágeis, com uma sociedade civil variada e com grupos sociais heterogêneos, como 

em bairros multiculturais. Neste caso, os autores indicam que a participação pública é mais 

estruturada visto que os mecanismos participativos são também meios de prevenir e solucionar 

conflitos. Finalmente, o tipo linking trata-se de conexões entre pessoas em diversas posições de 

poder e organizações hierarquizadas; e entre esses e as autoridades. Encontra-se em bairros onde 

a intervenção do governo culminou em uma sociedade com distribuição de poder segmentada. 

Suas características podem resultar em conjunturas propensas ao clientelismo ou conflitos 

sociais internos (Parés, Martí-Costa, e Blanco, 2014). 

Musso e Weare (2016) e Berardo e Scholz (2010) corroboram com Parés, Martí-Costa, e Blanco 

(2014) ao constatar os diferentes impactos do capital social tipo bonding e bridging em termos 

de representação das demandas políticas da comunidade e da ação coletiva. Nesse sentido, 

Musso e Weare (2016) se debruçaram em investigar a relação entre formas predominantes de 

social capital e os diversos objetivos de concelhos de bairros que constituem o sistema de 
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governança de bairros em Los Angeles, nos Estados Unidos. Como principal contributo, nesse 

âmbito, destacaram-se as consequências benéficas e convenientes dos fortes vínculos sociais do 

capital social tipo bonding na coesão interna das organizações, viabilização da participação 

informal e voluntária. E o resultante trabalho coletivo de todos os agentes de forma produtiva 

(Musso e Weare, 2016). 

 VONTADE POLÍTICA 
 
O nível de intensidade da vontade política foi sinalizado como fator determinante em 

participação, em um primeiro momento, como contributo do estudo de Parés, Bonet-Martí, e 

Martí-Costa (2012). 

Da mesma forma, a investigação conduzida por Zhang, Chen e Tochen (2016) ressaltou que a 

vontade institucional política destacou-se como fator decisivo no contexto de regeneração 

urbana analisado. Isso foi possível uma vez que os interesses do governo Central em acabar com 

as manifestações e conflitos populares decorrentes de insatisfações com decisões tecnocratas e, 

assim, manter a estabilidade social; foi determinante no processo de garantir a participação dos 

cidadãos, ampará-los e também às suas demandas, de forma satisfatória e prioritariamente a 

objetivos econômicos (Zhang, Chen e Tochen, 2016). 

 ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL: CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 

Parés, Martí-Costa, e Blanco (2014) apontaram, a partir de seu estudo de caso, que a política 

nacional da Espanha detém características capazes de promover políticas urbanas com poderes 

deliberativos à escala local, diferentemente de outros países cuja política é mais centralizada 

como no Reino Unido. Dessa forma, os autores salientam como as mudanças são também 

suscetíveis a operar a nível local e não apenas a nível nacional. 

Ao que toca a este tópico, um dos contributos do trabalho de Blanco, Bonet, e Walliser (2011) 

referente às duas cidades espanholas Barcelona e Madri  é conveniente para apontar 

discrepâncias em organizações estruturais dentro de um mesmo país  e como essas são 

determinantes em processos de participação e regeneração urbana. Deste modo, em Barcelona 

os autores destacaram o cenário institucional marcado pela descentralização administrativa 

particular e relevante peso político de alguns bairros como fatores de favorecimento das 

lideranças públicas nos processos e das dinâmicas de negociação entre instituições e 

comunidade. Diferentemente, Madri apresentou um cenário político centralizado, falta de 

relevância deliberativa do distrito e, consequentemente, mínima relevância participativa de 

atores ligados à área geográfica, entre eles as organizações sociais (Blanco, Bonet, e Walliser, 

2011). 
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Silver, Scott e Kazepov (2010) sustentaram por meio de seus estudos em países do Norte e Sul 

global que, de forma geral, a justificativa tradicional para a descentralização refere-se ao fato 

que a deliberação funciona melhor por meio de fóruns reduzidos a face a face, no qual todos têm 

a chance de se expressar. E onde as soluções para os problemas são adaptadas às condições 

locais. No entanto, os autores apresentam o argumento crítico que isso pode, de alguma forma, 

tornar as comunidades exclusivamente visuais e restritas a seus próprios recursos locais; 

potencialmente exacerbando a diferenciação espacial, competição e  conflitos internos (Silver, 

Scott e Kazepov, 2010). 

 CONSCIÊNCIA URBANA 

Nesse âmbito, destaca-se o estudo conduzido por Beyazli e Aydemir (2010) no qual exploram o 

conceito de “consciência urbana” e o padrão de pessoas envolvidas como elementos 

determinantes à participação ativa da sociedade. Os autores atribuíram o referido termo a 

cidadãos que têm consciência da relevância de suas funções em mecanismos de participação; 

entendem e lutam por posturas críticas no ambiente urbano e por seus direitos de opinarem 

acerca da formação do ambiente no qual vivem.  E também à questões relativas a força dos 

laços sociais da comunidade, sentimentos de pertencimento e a noção de como são afetados pelo 

meio urbano. 

 Beyazli e Aydemir (2010) concentraram seus esforços em investigar como esses conceitos 

tomam forma em 39 bairros em Trabzon, na Turquia. Como contributos foram demonstrados 

que a distribuição dos níveis de consciência urbana em áreas urbanas são variáveis 

espacialmente e entre indivíduos. Nomeadamente, se destaca o fato de ter sido mais notada em 

bairros com moradores fixados há bastante tempo, nomeadamente em bairros antigos e 

tradicionais próximos ao centro histórico da cidade. E, por outro lado, em bairros com 

predominância da presença de recém-chegados, como imigrantes, os autores constataram parco 

envolvimento em questões urbanas, níveis inferiores de consciência e, consequentemente, de 

participação política ativa (Beyazli e Aydemir, 2010). 

Aoki (2017) coopera com o presente tópico a partir da constatação que a solidariedade das 

pessoas associadas à geografia social, foi fortalecida pela situação anormal de adversidade 

comum a todos no âmbito de seu estudo de caso. O intenso senso de identidade local, unidade e 

conexões sociais que se apresentavam consolidados mesmo antes dos episódios, se 

intensificaram e foram fundamentais na participação da comunidade nos processos políticos de 

regeneração urbana. 

Enfim, pode-se dizer que o conceito de “consciência urbana” corrobora com os argumentos 

referentes a aspetos culturais, que influenciam fortemente como as pessoas compreendem seus 
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mundos coletivos e se engajam em suas rotinas cotidianas. Estes aspetos indicam a relevância 

da identidade e senso de pertencimento da população como forças fundamentais e propulsoras 

de iniciativas em inovação social com sugestivos efeitos transformadores (ver exemplos em 

González e Healey, 2005). 

2.5. SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

A literatura apresentada neste capítulo se mostrou relevante ao chamar atenção para as várias 

correntes de pesquisa e argumentos críticos acerca dos debates que permeiam a dissertação. No 

que diz respeito à regeneração urbana, se destaca seu histórico marcado por intervenções 

dominadas por interesses de elites ricas com motivações econômicas e materiais que 

promoveram grandes lacunas em políticas sociais. Sendo estas, agravadas pelos impactos de 

questões atuais como as decorrentes das recentes crises econômicas, que culminaram em um 

cenário urbano complexo, tenso e carente de processos mais holíticos e inovadores. 

Nesse sentido, é possível dizer que o referido cenário suscitou em um panorama de 

transformação do enfoque e atuação em regeneração urbana que incluiu a adoção de medidas 

alternativas consideradas inovadoras. Como por exemplo, nos parâmetros de avaliação final dos 

processos, que expandiram os indicadores de sucesso a fim de maximizar valores públicos e 

dimensões sociais acima de lucros privados. E, quanto aos atores envolvidos, como no 

crescimento da autonomia dos governos locais e formações de alianças entre níveis hierárquicos 

dos governos. Vale destacar ainda o debate referente à influência determinante atribuída a escala 

de intervenção, nomeadamente, quanto à delimitação conhecida por “bairro”, como a mais 

apropriada por abranger territorialmente impactos negativos que afetam a vida cotidiana de 

residentes. 

Além disso, se destaca o fato que os processos de transformação ocorridos no âmbito da 

regeneração urbana também envolveram o advento de conceitos-chave como de redes de 

governança e inovação social como formas alternativas de resolver problemas sociais além das 

agendas neoliberais. Quanto às redes de governança se destacam o advento de processos de 

articulação entre diferentes atores e entre redes formais e informais/verticais e horizontais em 

prol de processos deliberativos fundamentados na colaboração efetiva das partes interessadas. E 

como isso envolve alterações no sistema, como por exemplo, na competência de instituições 

públicas ou privadas em trabalhar como atores coletivos a partir da transferência de 

responsabilidades e autonomia a outros envolvidos. Já o conceito de inovação social envolve a 

ideia de um catalisador social que atua  a fim de proporcionar a superação de limitações e 

privações no ambiente urbano. Sendo fortemente dependente do contexto no qual se insere e, 
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dessa forma, exigir uma clara compreensão da natureza dos processos de exclusão social em 

prol de determinar estratégias condizentes e potencializar experiências cotidianas coletivas. 

 

Em síntese se destacam as relações dialéticas estabelecidas entre os referidos conceitos-chave 

em relação a forma com que se influenciam mutuamente e, a partir daí, se desenvolvem em 

determinados contextos. A forma de aferir a intensidade das relações, que extrapola conceitos 

de “sucesso” e “fracasso” e consideram como cruciais vertentes de experimentação e aquisição 

de novos conhecimentos. E, ainda mais importante, as iniciativas que os conceitos de redes de 

governança e inovação social possuem entre si que unem os conceitos e os tornam 

complementares entre si. Nomeadamente, o da participação da sociedade em diversas fases das 

políticas urbanas que desponta como um argumento inovador para alcançar objetivos mais 

concretos na política social e como o ponto de maior interesse a presente investigação. 

Dessa forma, no que toca a participação, vários pontos foram enaltecidos por sua relevância 

neste estudo e na literatura de forma geral.  Um primeiro ponto se relaciona aos seus modos de 

validação por meio de diversas tipologias de ações, mecanismos e modos de comunicação 

como, por exemplo, audiências públicas e votações deliberativas. Outro ponto assinala a 

necessidade de estimular e capacitar técnicos e planeadores presentes em estruturas formais para 

que se relacionem genuinamente com a realidade urbana. E, assim, sejam proativos em 

determinar instrumentos democráticos para garantir a efetiva participação de grupos 

marginalizados e os encorajar a exigir seus direitos à cidade e à igualdade.  

Além disso, outros pontos foram sistematizados a fim de contemplar vertentes específicas sobre 

a participação, nomeadamente: processos de institucionalização de práticas participativas, 

referente à formalização dos processos participativos. Fatores que condicionam a participação. 

Processos de capacitação dos cidadãos. Os modos de mobilização e suas implicações em 

regeneração urbana, que se relaciona às relações de poder estabelecidas entre os agentes 

envolvidos. E os contributos para melhorar as condições da participação no contexto da 

regeneração urbana, que englobam medidas alternativas com propostas de maior eficiência e 

inclusão social. Como exemplo, reformas legais e regulamentares, narrativas sociais e projetos 

culturais e artísticos.  

Em relação à relevância dos fatores contextuais na participação é essencial o reconhecimento 

das contribuições informais e das complexas relações que estabelecem que se revelam ao longo 

dos processos. Quanto a redes de governança participativas, é possível dizer que seus 

desenvolvimentos estão diretamente ligados a elementos existentes no contexto (Parés, Bonet-

Martí, e Martí-Costa, 2012; Kim, 2015).  Destaca-se a interação entre episódios imersos em 

dinâmicas e especificidades estruturais, culturais, geográficas e históricas. 
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Nomeadamente, baseado em fatores contextuais relacionados a aspetos locais de caráter 

territorial, política e comunitário. E que foram constatadas pelos contributos dos trabalhos 

complementares de Parés, Bonet-Martí, e Martí-Costa (2012) e  Parés, Martí-Costa, e Blanco 

(2014) e de outros autores.
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3 

ESTUDO DE CASO: PROGRAMA 

BIP/ZIP LISBOA 

 

3.1. A PERTINÊNCIA DO ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo se concentra em uma observação centrada da realidade com base em um Programa 

de regeneração urbana. Segundo a concepção de Stake (2009), esse processo se baseia na 

avaliação de um objeto de estudo a partir de sua dimensão singular, complexa e por sua 

articulação a variados contextos, nomeadamente: contextos temporais, espaciais, políticos, 

sociais e culturais.  

 

O estudo de caso proposto consiste na análise do Programa BIP/ZIP, promovido pela Câmara 

Municipal de Lisboa. A seleção deste programa se justifica pelo interessante e inovador 

processo no qual é estruturado – antes, durante e depois de sua implantação no território. 

Também por possuir características relevantes que permitem estudar não apenas o programa em 

si, como também seu contexto de aplicação: formado por atores internos e externos à Câmara 

Municipal, criação de novas redes institucionais de governança, atribuição de poder a instâncias 

locais, participação das comunidades locais e, consequentemente, institucionalização de 

princípios relativos à inovação social. 

 

3.2. METODOLOGIA 

A investigação foi conduzida a partir de uma metodologia qualitativa, empírica e definida por 

três principais vertentes: análise documental, “observação participante” e entrevistas a atores 

ativos na execução do Programa em seus territórios. 

A pluralidade de procedimentos utilizados se explica pela peculiaridade da abordagem de cada 

fase analisada do Programa, em que cada uma exigiu meios diversos de obtenção de 

informações pertinentes. 

É importante destacar o paradigma qualitativo da metodologia uma vez que se apresenta como 

subjetiva, holística, indutiva, orientada para o processo e elaborada a partir da realidade de um 

estudo de caso isolado (Reichardt e Cook, 1986 apud Carmo e Ferreira, 2008). Destacam-se as 

dimensões qualitativas de humanização representadas na aproximação das pessoas e na busca da 
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compreensão de suas vidas cotidianas (Carmo e Ferreira, 2008). Além disso, é possível dizer 

que os objetivos do presente estudo também se propõem a compreender as intricadas 

interrelações entre tudo o que existe nos contextos de análise, como Stake (2009) atesta ser um 

propósito dos investigadores qualitativos. 

 ANÁLISE DOCUMENTAL 

A análise qualitativa documental foi sustentada a partir de quatro tipologias de registros 

escritos: entre mais abrangentes, relativos à estruturação do Programa de forma geral, até outros 

mais específicos que abordam aspetos pontuais que o compõe. Em síntese, foram considerados 

materiais escritos informativos como notícias de jornais com entrevistas e, principalmente, 

aqueles produzidos pela Câmara Municipal de Lisboa, equipa do Programa BIP/ZIP e por 

Entidades locais que envolvem legislações, apresentações, relatórios e candidaturas. 

 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

Segundo Carmo e Ferreira (2008), o recurso metodológico da “observação” é caracterizado 

conforme a intensidade e as técnicas usadas para envolvimento do investigador como 

observador. E pode se configurar como observação não-participante, observação participante 

despercebida pelos observados e observação participante propriamente dita. 

Este último se refere ao tipo de “observação” praticada enquanto metodologia nesta dissertação 

e se define pela atribuição de um determinado papel social em  uma situação peculiar observada 

que vai além do papel explícito e inerente de investigador (Carmo e Ferreira, 2008). 

 PAPEL DAS ENTREVISTAS 

No geral, a realização de entrevistas preconiza a reprodução de um episódio, a correlação e a 

clarificação das circunstâncias que o envolveu com base no ponto de vista de cada entrevistado. 

Isso se dá tendo em consideração que cada um confronta e interpreta a realidade de forma 

particular e que, conjuntamente, apresentam  “realidades múltiplas” (Stake, 2009). 

No caso deste estudo, as entrevistas foram elaboradas após a recolha suficiente de informações 

por outros meios, nomeadamente, os documentais citados acima. E contemplou o objetivo de 

apurar informações e investigar outras ainda não descritas ou publicadas.  

São classificadas como semi-estruturadas, a partir da definição legitimada por Carmo e Ferreira 

(2008), uma vez que as perguntas são combinadas entre abertas e fechadas e foram concebidas 

para conferir certa liberdade de pronunciamento aos entrevistados, ao mesmo tempo que fossem 

diretos e focados no tema proposto. Ademais, as entrevistas sustentam um considerável número 

de perguntas que não seguem uma ordem rígida e permitem a introdução de novas questões, 
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além de que se concentram no entrevistado e em seu conhecimento particular (Carmo e Ferreira, 

2008). 

Em termos práticos, o inquérito por entrevistas semi-estruturadas é vantajoso por permitir a 

adaptação a diversas situações e perfis de entrevistados, como analfabetos. E pela profundidade 

que pode atingir através da observação e interação direta entre o entrevistador e o público alvo, 

que favorece uma cobertura mais profunda sobre certos temas e respostas mais espontâneas  

(Stake, 2009). 

3.3. ENQUADRAMENTO DO ESTUDO DE CASO: PROGRAMA BIP/ZIP – LISBOA 

O Programa BIP/ZIP surgiu no âmbito do Programa Local de Habitação (PLH) de Lisboa e 

pode ser definido como um instrumento de política pública municipal. Seus objetivos 

encontram-se em concordância com a estratégia de Desenvolvimento Local do Município e 

busca atingir a potencialização de Lisboa enquanto urbanidade integrada, a coesão sócio-

territorial a nível local; a cidadania ativa e meios de desenvolvimento pessoal, a competência 

coletiva de auto-organização e a busca por soluções pela população para melhoria dos seus 

próprios problemas e condições de vida (CML, 2016).  

Para isto, o Programa reúne esforços para regeneração em pequena escala a partir do fomento de 

uma ampla diversidade de tipologias de projetos compostos por atividades locais e equipas 

pluridisciplinares. Tais projetos são aprovados e financiados pela Câmara Municipal a partir da 

sua conformidade com as demandas específicas das áreas em situação desfavorável 

identificadas a qual se destinam. As áreas correspondem aos Bairros e Zonas de Intervenção 

Prioritária inscritos na Carta dos BIP/ZIP. Quanto ao seu arranjo estrutural, o Programa é 

composto pela dinamização de parcerias marcadas por consócios entre Instituições, 

identificadas como entidades. Essas, sejam promotoras ou parceiras, detém competências 

operacionais e responsabilidades financeiras em prol da redução da burocracia no 

desenvolvimento e execução dos referidos Projetos (CML, 2016).  

Sobre a metodologia de identificação dos Bairros de Intervenção Prioritária (BIP) foram 

considerados os que concentram construções degradadas e/ou carências relativas a 

equipamentos públicos e transportes em seus territórios. Assim como privações sociais de suas 

populações e a predominância de grupos vulneráveis a ocorrências de discriminação e estigmas 

sociais. As Zonas de Intervenção Prioritária (ZIP), apesar de não manifestarem características e 

delimitações comuns a “bairros”, foram incluídas por apresentarem problemáticas gerais 

semelhantes. Resumidamente, correspondem a bairros e zonas prioritárias aqueles que 

apresentam a necessidade proeminente e urgente de ação municipal em prol de melhorias no 

âmbito social, urbano e ambiental (CML, 2010).  
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Com os contributos alcançados, foi determinada a Carta dos Bairros e Zonas de Intervenção 

Prioritária de Lisboa (BIP/ZIP). Primeiramente, esta englobou 61 Bairros e Zonas e após ser 

submetida a debate público e aprovação pela Câmara Municipal de Lisboa, passou a incluir 67 

territórios; segundo consta na Deliberação 616/2010 e como ilustrado a figura 2 abaixo (CML, 

2010).  É importante ressaltar que após a redivisão administrativa de Lisboa 
1
em 2012, a Carta 

BIP/ZIP foi atualizada em Julho de 2014 para adequação ao novo desenho delimitador das 

freguesias. Porém, não houve mudanças na representação dos territórios BIP/ZIP adotados. 

 

 

 

 

Figura 2 - Carta dos BIP/ZIP. Atualização – Nova Reforma Administrativa de Lisboa. Abrange 67 bairros 
ou zonas. 

Fonte: Adaptado. Carta dos BIP/ZIP. Julho 2014.

                                                           
1
  Lisboa foi administrativamente redividida pela Câmara Municipal e passou a contar com 24 

freguesias em detrimento das 53 existentes anteriormente (Lei 56/2012 de 8 de novembro. 

Alterada pela Lei nº85/2015 de 7 de agosto). 

.  
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3.3.1. CICLO OPERACIONAL   

 

 

 

Figura 3 - Ciclo operacional do Programa. 

Fonte: Ciclos e Regras do Programa BIP/ZIP Lisboa 2016 – Parcerias Locais. 

 

O ciclo operacional do Programa compreende os processos de seleção e execução dos projetos 

nos bairros e zonas prioritárias previamente apresentados e cuja duração prevista é de doze 

meses para cada edição (CML, 2016).  

Engloba procedimentos determinantes para a execução do Programa como o processo de 

Preparação da nova edição, marcado pela atualização dos Ciclos e Regras a partir das 

considerações das avaliações efetuadas ao longo das edições anteriores. E, também, do 

estabelecimento de um orçamento para a presente edição através da deliberação da Câmara 

Municipal baseada na dotação do Orçamento Municipal daquele ano. O orçamento dos Projetos 

pode, ainda, ser inteirado pelas próprias entidades promotoras e parceiras (CML, 2016). 



Participação e redes de governança: Fatores contextuais no Programa BIP/ZIP de Lisboa 

 

40 
 

 

Quanto às entidades, é importante ressaltar que apesar das promotoras e parceiras terem a 

atuação partilhada e pautada na elaboração, execução e sustentabilidade dos projetos; as 

entidades promotoras são ainda incumbidas da gestão financeira e recepção de verbas fornecidas 

pela Câmara Municipal de Lisboa (CML, 2016). 

Durante o processo de Apresentação dos projetos é preciso que estes estejam intensamente 

pormenorizados uma vez que as informações apresentadas serão decisórias nas avaliações 

executadas pelo Júri. E porque apenas são aprovados pelo Programa, projetos que se provem 

sustentáveis e integralmente exequíveis no prazo estipulado. Destaca-se a relevância em 

apresentar um Diagnóstico que represente de forma resumida a situação atual quanto às 

demandas, carências e potencialidades dos territórios a intervir e justifique as iniciativas 

propostas. Os elementos de monitorização  que correspondem às Metas mensuradas por valores 

correspondentes aos objetivos a atingir até o fim da execução.  E dos meios de Sustentabilidade 

dos projetos, no sentido de comprovar como serão mobilizados recursos (próprios ou de outras 

fontes como entidades promotoras e parceiras) que permitam a continuação, após o período de 

financimento predeterminado pelo Programa, dos Objetivos Específicos, das parcerias e das 

mais-valias criadas no território em questão (Programa BIP/ZIP Lisboa, 2016a). 

Além disso, destaca-se a especificação detalhada das atividades que irão compor e determinar o 

projeto proposto, quanto a sua calendarização de execução, o valor de financiamento orçado 

para cada atividade e a tipologia de atuação. Em relação a este último, é importante citar que há 

uma grande variedade de tipologias (Programa BIP/ZIP Lisboa, 2016a) que podem assumir 

desde que respondam adequadamente às demandas e problemáticas da área destinada, como: 

teatro comunitário, atividades desportivas, hortas comunitárias, desfiles de moda, limpeza de 

sarjetas, construção de parques infantis, pintura de muros, recuperação de pavimentos, geração 

de empregos nas atividades e outros. Dessa forma, a depender da tipologia das atividades, o 

Projeto pode assumir diferentes abordagens como de intervenção com maior enfoque físico, de 

capacitação social ou mobilização da população em movimentos organizados, por exemplo.  

Quanto aos processos de Apreciação das candidaturas pelo Júri de Avaliação, desde a edição do 

ano de 2014, quando os critérios de avaliação e pontuação das candidaturas passaram a ser 

abertamente disponibilizados na plataforma digital do Programa BIP/ZIP; o processo permanece 

pautado pela pontuação de 0 a 5 em cinco principais indicadores: coesão social e territorial, 

participação, inovação, sustentabilidade e pertinência e complementaridade (Programa BIP/ZIP 

Lisboa, 2016b). Já a Avaliação do Programa como um todo, relevante por marcar a sétima e 

última fase do ciclo, configura-se pela produção de um relatório global, o estudo de caso 
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particular de  alguns projetos e a determinação de boas práticas e referências para futuros ciclos 

e edições (CML, 2016). 

Resumidamente, a seguinte tabela resume os números referentes a cada edição já realizada do 

Programa BIP/ZIP desde seu lançamento em 2011. 

Tabela 1 - Histórico do Programa BIP/ZIP. 

Fonte: Elaboração própria / Informações: Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local – BIP/ZIP 

(http://habitacao.cm-lisboa.pt/) 

 

 

3.3.2. REGENERAÇÃO URBANA, REDES DE GOVERNANÇA E INOVAÇÃO SOCIAL 

 

No que toca às temáticas específicas abordadas no capítulo 2 (Participação, redes de governança 

e inovação social: Revisão Bibliográfica) da presente dissertação, destaca-se a dimensão do 

Programa enquanto processo de regeneração urbana que dispõe de um significativo papel 

político transformador e estruturação inovadora. Dispõe de objetivos claros quanto à 

perspectivas de inovação social, principalmente ao exigir a participação da sociedade nas 

diversas fases dos projetos e dentro no enquadramento formal das redes de governança 

proporcionadas pelo arranjo do Programa. E, ainda, quanto a ações holísticas com impacto local 

que vão além de motivações exclusivamente materiais e econômicas.  

Tais fatos são claramente aferidos através dos objetivos e regras  do Programa que são alinhados 

com a estratégia de Desenvolvimento Local do Munícipio de Lisboa  e explicitados a cada nova 

edição por meio de documentos explicativos à sua operacionalização. Também, de forma 

relevante, pelos critérios de Avaliação para aprovação dos projetos pelo Juri que são 

preestabelecidos de acordo com as questões essenciais que esses precisam abordar e indicam as 

premissas progressistas nas quais o programa se apóia de forma geral (CML, 2016).   

http://habitacao.cm-lisboa.pt/
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Nesse sentido, pode-se dizer que o caráter de inovação social é fortemente afirmado pelo 

objetivo geral do Programa que preconiza a cidadania ativa inserida na capacidade de auto-

organização e a busca coletiva por soluções para melhorar as condições de vida da população 

(CML, 2016). E pelos critérios de avaliação dos projetos, nomeadamente, o de “coesão social e 

territorial” que trata-se de ações integradoras no próprio território e em relação às demais áreas 

da cidade a partir de, por exemplo, criação de mecanismos para integração de grupos sociais 

vulneráveis e promoção de acesso universal a serviços e  espaços coletivos. E o critério da 

“participação” que refere-se à sociedade civil e avalia sua  existência e intensidade nas fases de 

concepção, desenvolvimento e avaliação dos projetos (Programa BIP/ZIP Lisboa, 2016b).  

Desssa forma, é possível dizer que a participação é assegurada por diversos processos e que, de 

certa forma, ocorre inserida no enquadramento formal das redes de governança proporcionadas 

pelo arranjo do Programa. 

O conceito de inovação social, representado pela participação de atores não estatais nos 

processos de tomada de decisão (CML, 2010),  pode ser ainda corroborado por uma das 

primeiras atividades executadas durante o processo de estruturação do Programa pela Câmara 

Municipal que refere-se à construção do conceito e identificação dos Bairros e Zonas BIP/ZIP 

de intervenção prioritária. O processo foi dividido em três principais momentos, sendo o 

terceiro definido por consultas públicas viabilizadas por três crivos de debates participativos em 

formatos de “workshops”. Nestes participaram técnicos do Município, representantes das Juntas 

de Freguesias, associações e Comissões de Moradores de vários bairros da cidade. E foram 

responsáveis por prover contributos definitivos para a execução do Programa como a ampliação 

do entendimento de “bairros prioritários” a zonas, a expansão da lista oficial de territórios 

contemplados e o entendimento da necessidade de desenvolver formas participativas de atuação 

que incluíssem o serviço técnico transversal articulado aos municipais; as Juntas de Freguesia e 

o os moradores (CML, 2010).  

Quanto às redes de governança criadas pelo arranjo estrutural proposto, se apresenta a partir da 

abordagem operativa focada nas relações formais e informais entre os todos os atores que são 

institucionalmente compreendidos como partes ativas nos projetos. A legitimação de redes de 

governança alternativas propostas é facultada a partir da descentralização do poder municipal 

uma vez que os atores não estatais são impelidos a criar suas próprias ações de regeneração 

urbana na escala local e apoiados financeiramente e por certa liberdade deliberativa para 

implementá-las. Nesse sentido, é preconizada pelas regras estabelecidas a participação como 

entidades, promotoras e parceiras, das Juntas de Freguesia e organizações de natureza formal e 

não formal sem fins lucrativos que apresentem intervenções locais. E que todas as candidaturas 

precisam ser configuradas por uma parceria territorial com no mínimo duas entidades (CML, 

2016).  
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Como se mostrará adiante, tal arranjo estrutural e de operacionalização do Programa BIP/ZIP, 

foi enaltecido por representantes de Instituições entrevistados, pela sua eficiência e por conferir 

“autonomia e flexibilidade” a pequenas Instituições locais. Isto foi atribuído, principalmente, à 

viabilização de um orçamento ao qual não teriam acesso facilitado por outros meios. E, também, 

por Paula Marques, vereadora da Habitação e do Desenvolvimento Local, que evidenciou no 

âmbito da cerimônia de assinatura dos protocolos da sétima edição, no ano de 2017, que o 

Programa atua em prol de fazer a cidade se mexer (CONSTRUIR, 2017). Segundo ela: 

 “Esta rede de energia que nos sustenta e que já vai além-fronteiras, em cidades 

solidárias como Berlim, Barcelona, entre tantas outras, é uma alegria. É sentir que 

o dever foi cumprido, uma forma de governar a cidade de uma forma partilhada” 

(Paula Marques, vereadora da Habitação e do Desenvolvimento Local, 2017). 

Já o critério avaliativo dos projetos de avaliação de “pertinência e complementariedade” 

corroboram com a ideia contextual de impacto a nível local e da necessidade de atender de 

forma precisa ao contexto e suas inerentes problemáticas. Tal critério prevê em relação a 

“pertinência” a avaliação quanto a correlação das ações propostas como soluções cabíveis aos 

problemas identificados em cada BIP/ZIP. E à “complementaridade” a articulação do projeto a 

fatores de articulação guiões do Programa como o socioecónimico, ambiental e/ou urbanistíco-

legal (Programa BIP/ZIP Lisboa, 2016b). 

A plena adequação às demandas em escala local são exigidas, ainda, a partir das especificações 

dos objetivos que são necessárias a todos os projetos e que precisam englobar os grupos alvos a 

que se destinam, chamados Destinatários Preferenciais. E as demandas a micro escala local, que 

devem ser devidamente justificadas pelo Diagnóstico apresentado, chamadas de Temáticas 

Preferenciais (CML 2017).  

Ainda, as Ações elegíveis previstas pelo Programa referem-se à tipologia das atividades que 

englobam os Projetos, levam em conta os Destinatários e Temáticas Preferenciais e se apóiam 

em três áreas de invertenção principais: intervenções pontuais, como exposições e limpeza do 

espaço público. Serviços à comunidade, como criação de bibliotecas e ocupação do tempo livre 

de crianças, jovens ou idosos. Enfim, pequenos investimentos e ações integradas, como por 

exemplo, requalificação do espaço público e incentivo ao empreendedorismo e atividades 

económicas (CML, 2016). Nesse sentido, a diversidade de territórios BIP/ZIP contemplados 

justificam a regeneração urbana holística do Programa baseada em abordagens propostas com 

diferentes perfis de atuação para cada área, por exemplo, físico, social, económico e cultural.  

Por fim, é relevante destacar a dimensão de inovação do Programa evidenciado também pelo 

critério de avalição dos projetos de “inovação”, responsável por avaliar as formas e conteúdos 
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propostos. Por exemplo, atividades que proporcionam o lucro financeiro de forma criativa 

dentro e fora dos territórios, são avaliadas positivamente dentro deste critério (Programa 

BIP/ZIP Lisboa, 2016b). 

3.4. PROGRAMA BIP/ZIP: JUSTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS PROJETOS EM ANÁLISE 

 

Como exposto anteriormente, o Programa BIP/ZIP pode ser compreendido a partir dos projetos 

que o compõe a cada edição, e que quando analisados individualmente, correspondem a uma 

amostragem do todo. De forma geral,  são entendidos como a tônica de atuação do Programa 

nos processos de tomada de decisão conjunta, direcionamento de ações de acordo com o 

Diagnóstico da realidade local e de execução das propostas junto a públicos-alvo 

predeterminados. Assim, promovem abordagens específicas de intervenção em cada caso, por 

exemplo, em relação à forma como os diferentes atores são envolvidos e interagem e às 

diferentes problemáticas urbanas e sociais a serem superadas no processo de regeneração. 

Os projetos em análise pela presente dissertação foram escolhidos uma vez que estão inseridos 

na edição de 2016 do Programa BIP/ZIP e, consequentemente, já passaram por todos os 

processos compreendidos pelo ciclo de operacionalização apresentado acima. Isto é, foram 

avaliados e aprovados pelo Juri, executados e encontram-se no período de Sustentabilidade, que 

compreende a continuação do mesmo após o fim dos doze meses contemplados pelo apoio 

financeiro da Câmara Municipal. Além disso, foram considerados por representarem iniciativas 

em distintas localizações na cidade de Lisboa, tanto na área central como periférica. E pela 

similaridade entre si em relação aos objetivos das abordagens no território e no que toca a 

comunidade.  

Os projetos de estudo de caso são, de acordo com suas designações apresentadas na candidatura: 

Murtas em rede, por um bairro melhor; Ubuntu no Bairro e Praceta D’Sodade. E estão 

localizados na cidade de Lisboa nos Bairros e Zonas Prioritárias (BIP/ZIP): 12- Murtas, 35 – 

Rego (Bairro do Rego e PER)  e 25 – Cruz Vermelha, respectivamente, como assinalados na 

Figura 4. 
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Figura 4 - Mapa da Lisboa com a localização dos Bairros e Zonas Prioritárias (BIP/ZIP) dos Projetos 
estudados. 

Fonte: Adaptado. Programa BIP/ZIP – Projetos da Edição 2016. 

 

Em seguida, são apresentados breves diagnósticos, nomeadamente, quanto ao contexto 

territorial, populacional, social e a principal linha de atuação dos Projetos enquanto resposta à 

realidade de degradação retratada. 

 PROJETO “MURTAS EM REDE, POR UM BAIRRO MELHOR!” 

O projeto está localizado na zona oriental do Campo Grande, anexa à Freguesia de Alvalade, 

considerada área central de Lisboa e correspondente ao território das Murtas (BIP/ZIP 12). 

Configura-se por um território de atuação reduzido e particular composto por sete edifícios 

multifamiliares de habitação social, com um total de 122 fogos, resultantes de um processo de 

realojamento local que se iniciou em Dezembro de 2000. 

Quanto à população, segundo dados de 2013, destaca-se a heterogeneidade étnica com presença 

de ciganos, africanos, indianos e caucasianos. Sendo a etnia cigana com maior 

representatividade, com 47% do total. E as faixas etárias com maior representatividade são 

crianças e jovens, entre 6 e 14 anos, e jovens adultos e adultos em idade ativa, entre 19 e 35 

anos. 
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O território ainda se caracteriza pela baixa qualificação e abandono escolar, elevada 

concentração de desempregados e por processos de pobreza e exclusão social. Destacam-se 

situações de violência e relações conflituosas entre vizinhos originadas por formas distintas de 

apropriação dos espaços comuns; que, consequentemente, acentuam o fraco sentimento de 

pertença ao território e de participação comunitária (Ficha de Candidatura, Murtas em Rede, por 

um bairro melhor, 2016). Da mesma forma, um tema recorrente constatado durante o 

“Workshop Murtas em Rede, por um bairro melhor!” promovido pela Santa Casa, foi à intensa 

centralização e convergência da população ao próprio território no sentido de fechá-lo ao 

contacto exterior. 

O projeto apresentado teve como temática preferencial a Promoção da Cidadania e os 

destinatários preferenciais foram à própria Comunidade. Seus objetivos principais se basearam 

em estratégias para fomentar processos de cidadania ativa a partir de redes de governança 

colaborativas entre moradores e entidades. Destacam-se as componentes de capacitação a nível 

pessoal, coesão social, previsão de realizações físicas de obras no edificado e nos espaços 

coletivos exteriores. E a concentração de esforços em prol de uma imagem positiva do Bairro 

para melhor apropriação dos espaços comuns e fomento do sentido de pertença e perspectivas 

de futuro dos moradores. Para isso, o projeto foi estruturado fundamentado em três níveis 

distintos de intervenção, do coletivo ao individual: o bairro, o lote e a família/morador (Ficha de 

Candidatura, Murtas em Rede, por um bairro melhor, 2016). 

 

Particularmente, é importante salientar que a escolha desse projeto para investigação, também 

foi induzida pelo fato deste ter sido aprovado com a maior pontuação atribuída pelo Júri de 

Avaliação no processo de seleção. Isso indica que foi o que atendeu de forma mais satisfatória a 

todos os critérios preestabelecidos apresentados acima, nessa etapa do processo. 

 

 PROJETO “UBUNTU NO BAIRRO” 

O projeto está geograficamente localizado no Bairro do Rego (BIP/ZIP 35) e Santos, 

considerados na área central de Lisboa. Apesar de ser considerada como uma das freguesias 

mais ricas, o território em questão apresenta-se como degradado em diversas dimensões. 

Compõe-se por três núcleos de habitações sociais provenientes de processos realojamento e 

possuem 384 alojamentos, segundo as estimativas do Grupo de trabalho dos BIP/ZIP (Ficha de 

Candidatura, Ubuntu no bairro, 2016).  

 

A população é constituída em sua maioria por pessoas de origem caucasiana, seguida de uma 

percentagem considerável de imigrantes dos PALOP e seus descendentes; e cerca de 6% de 

famílias ciganas. Destacam-se, em determinadas porções da malha urbana mais consolidada, 
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concentrações elevadas de envelhecimento que se refletem na taxa global da freguesia que, por 

sua vez, se apresenta acima dos valores atribuídos à cidade (Ficha de Candidatura, Ubuntu no 

bairro, 2016). 

 

O contexto social é marcado pela insuficiente participação e pouca valorização à vida escolar, 

pronunciada taxa de desemprego, violência doméstica, dependência de subsídios e tensões no 

interior e entre outras comunidades (Ficha de Candidatura, Ubuntu no bairro, 2016). 

 

Quanto ao projeto, é relevante salientar que apesar do território possuir grandes dimensões, este 

restringiu seus domínios de atuação às adjacências imediatas à Escola Básica Mestre Arnaldo 

Louro de Almeida. Isso ocorreu uma vez que à Escola foi escolhida como base física de apoio à 

intervenção por ser considerada um espaço neutro e inclusivo; devido à sua localização 

estratégica em um dos limites territoriais do Bairro e por ter cedido seu espaço para realização 

de atividades e de reuniões precedentes ao início da edição para entendimento de demandas e 

concepção de planos de ação. 

 

Como Destinatário Preferencial foram propostas as organizações familiares presentes no 

território e como Temática Preferencial a inclusão e prevenção. Sua forma de atuação foi 

sustentada pela ideia de educação não formal através da filosofia “Ubuntu” baseada no conceito 

“Eu sou porque tu és”, legitimada no conceito pós-apartheid por Nelson Mandela e que 

determina valores como a empatia. A intenção geral permeou a valorização da Educação em 

todas suas dimensões e a construção e reforço de conexões familiares, interculturais e 

intergeracionais que envolvesse as crianças e suas famílias, a comunidade educativa em geral, 

os idosos e também os jovens. Estes últimos envolvidos em esforços para formação de 

lideranças servidoras ao futuro de uma comunidade inclusiva e consistente (Ficha de 

Candidatura, Ubuntu no bairro, 2016). 

 

 PROJETO “PRACETA D’SODADE” 

 

O projeto está inserido na Freguesia do Alto do Lumiar, especificamente no Bairro da Cruz 

Vermelha (BIP/ZIP 25), na área periférica ao Norte de Lisboa. Configura-se como um 

microterritório composto por sete prédios de habitação social e as zonas envolventes na quais 

estão inseridas (Ficha de Candidatura, Praceta D’Sodade, 2016).  

População composta maioritariamente por pessoas de origem cabo-verdiana e seus descendentes 

(Ficha de Candidatura, Praceta D’Sodade, 2016). 
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Há acentuada marginalização e isolamento social decorrentes da localização periférica do 

Bairro, que dispõe de fracas acessibilidades e barreiras urbanísticas, e devido a existência de 

atividades ilícitas, nomeadamente o tráfico de droga. Este contribui para a apropriação incorreta 

e degradação dos espaços públicos. Notaram-se, ainda, necessidades de melhoria de forma 

conjunta nas condições de alojamento e das zonas adjacentes aos conjuntos habitacionais (Ficha 

de Candidatura, Praceta D’Sodade, 2016). 

Para isso, foi prevista a concentração de esforços para criação da participação cívica e 

associativa dos moradores em dinâmicas positivas a fim de incitar a coesão social, sentimento 

de pertença, fortalecimento de laços da comunidade e identificação com o território. Nesse 

sentido, foi proposta a promoção de eventos e produtos comunitários e culturais tendo a arte e 

suas distintas dimensões como componente facilitador, de inclusão e mudança social; e a 

comunidade residente como principal agente cultural. Além disso, o projeto buscou a 

divulgação por meio de apresentações regulares, dentro e fora da comunidade, dos trabalhos 

artísticos produzidos (Ficha de Candidatura, Praceta D’Sodade, 2016). 

3.4.1. METODOLOGIA APLICADA  

 

Este tópico busca elucidar de forma específica a aplicação da metodologia usada na 

investigação do Estudo de Caso, que como já mencionado anteriormente, se pautou em três 

principais vertentes: análise documental, “observação participante” e entrevistas.  

Para isso o Programa BIP/ZIP foi analisado a partir de diversas fases que o compõe: sua 

estruturação legal e operacional, a atualização a cada nova edição, a criação e candidatura dos 

três projetos específicos analisados, a execução dos mesmos nos determinados territórios, a 

avaliação dos resultados finais da regeneração e o período de Sustentabilidade, associado à 

continuação das atividades propostas pelo projeto após o fim do financiamento promovido pela 

Câmara Municipal com duração de doze meses. 
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3.4.2. ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

A análise documental foi conduzida pela investigação qualitativa a partir de quatro categorias 

distintas de evidências escritas acerca do Programa BIP/ZIP: 

 

 Primeiramente, documento produzido pela Câmara Municipal de Lisboa no âmbito da 

criação estrutural, operacional e legal do Programa, datado de 2010. Permitiu a 

compreensão dos processos que levaram a delimitação das áreas prioritárias a serem 

contempladas e as dimensões do Programa enquanto iniciativa pautada no conceito de 

inovação social; 

 

 Em seguida, documentos mais específicos que são atualizados a cada edição, 

nomeadamente os referentes à sexta edição no ano de 2016. Estes diferem 

pontualmente entre si a cada edição devido à atualização de parâmetros motivada por 

avaliações realizadas durante e após a execução de edições anteriores para melhor 

adequação do Programa à realidade. Nomeadamente, tais documentos apresentaram 

pormenores esclarecedores de quais processos compõe uma edição do Programa e a 

ordem que devem ser executados, formas de financiamento, avaliação, ações elegíveis 

e objetivos (gerais e estratégicos). Informações de caráter informativo para realização 

de candidaturas, elucidação de critérios, regras e exigências do Programa e funções 

que devem ser desempenhadas por cada agente envolvido nos projetos. Por fim, os 

critérios considerados pelo Júri ao avaliar e selecionar os projetos que serão 

contemplados a cada edição e como as pontuações de cada critério é ponderada; 

 

 Notícias e informações provenientes de diversos meios de comunicação escrita como 

jornais, em vários momentos da vida do Programa desde seu arranque em 2011. 

Objetivo de obter outra abordagem de interpretação e uma avaliação por fontes 

imparciais. E, também, de complementar o conhecimento e perspectivas de análise 

através do entendimento da evolução do processo ao longo dos anos e a posição de 

figuras públicas em relação ao Programa e seus objetivos; 

 

 Por fim, Fichas de Candidatura dos três referidos projetos em análise elaboradas por 

suas Entidades responsáveis e apresentadas no momento de candidatura. Essas foram 

úteis para clarificar suas principais intenções que foram posteriormente refletidas em 

ações no território e junto às comunidades. 
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Figura 5 - Resumo metodologia da análise documental. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.4.3. OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

A “observação participante”, como instrumento metodológico, decorreu da presença e 

participação ativa no workshop “A caminho da Governação Integrada: Visões e Reflexões”, 

referente exclusivamente ao projeto “Murtas em rede, por um bairro melhor!”. Este foi 

realizado no dia 23 de março de 2018, no Espaço Santa Casa em Lisboa e promovido pelo 

Centro Social Paroquial do Campo Grande, entidade promotora do projeto no âmbito do 

Programa, em parceria com outras instituições. 

O mesmo contou com a participação de diferentes atores envolvidos de várias formas ao 

projeto: desde representantes da Câmara Municipal ligados ao Programa BIP/ZIP e da Junta de 

Freguesia do qual o território faz parte, a um representante dos moradores locais. Dessa forma, 

se buscou, a partir dos princípios de governação integrada,  a combinação de conhecimentos 

específicos de cada um em prol da identificação dinâmica e conjunta, nomeadamente: das 
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necessidades de resposta do território (quais alvos o projeto deve alcançar), quais obstáculos 

encontrados para isso, quais os ideias e como podem ser concretizadas.  

O workshop revelou-se conveniente para a observação em profundidade dos procedimentos e  

critérios usados pela referida Instituição, e outras em parceria, para a recolha integrada de 

informações atualizadas sobre o diagnóstico do território nas variadas temáticas que o compõe: 

saúde, formação/emprego, ação social, educação e habitação. E, para a composição de uma 

visão crítica e entendimento real acerca da realidade da população das Murtas, o que 

confrontado às outras fontes de informação, resultaram na construção final do conhecimento. É 

possível dizer que este último corrobora diretamente com o que Carmo e Ferreira (2008) 
sustentam acerca da “observação participante”. 

3.4.4. ENTREVISTAS 

 

Como não foi possível acompanhar diretamente todos os processos relevantes à investigação 

através da “observação participante”, o recurso metodológico das entrevistas revelou-se como 

um método apropriado para a apuração dos fatos previamente conhecidos e para complementar 

a investigação com informações relevantes. 

No decorrer do mês de Março de 2018 foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 

agentes qualificados e ativos em diversas fases dos processos dos três referidos projetos 

predeterminados, nomeadamente: a representantes de Instituições que atuam como entidades 

promotoras ou parceiras; e membros das comunidades residentes dos territórios beneficiados. 

Tratam-se de dois tipos específicos de alvos, com funções e pontos de vistas particulares e cujos 

discursos quando confrontados, permitiram visualizar uma dimensão relevante e sistemática da 

realidade. E dos processos operacionais multifacetados que compõe o Programa Nesse sentido, 

destaca-se a concepção de dois guiões bases para as entrevistas para agentes e moradores,(ver 

Anexo I e Anexo II), com questões a serem aplicadas igualmente a todos os projetos. 

A diversidade de entrevistados enquanto sua atuação no Programa BIP/ZIP serviram 

diretamente para atender aos ideias de Carmo e Ferreira (2008) que defendem que: 

 “...num estudo de comunidade, por exemplo, é fundamental cruzar com outro tipo 

de informação proveniente de outras fontes, a fim de testar a sua fiabilidade. Se 

não tiver esta precaução, o investigador correrá o risco de se limitar a funcionar 

como caixa de ressonância dos seus informadores, os quais têm uma percepção 

filtrada (necessariamente parcial) da realidade” (Carmo e Ferreira, 2008, pág 

145).  
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A amostra para investigação do estudo de caso se baseiou em seis entrevistas, sendo duas 

referentes a cada projeto. A tabela a seguir sintetiza e elucida a distribuição atribuída a cada um: 

 

Figura 6 - Distribuição entrevistas por projeto analisado. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De forma geral, as entrevistas foram de extrema relevância uma vez que permitiram apontar 

elementos limitadores e facilitadores à construção de consensos, obstáculos na execução dos 

projetos. E, principalmente em relação a questão de principal interesse que a dissertação busca 

responder, de marcos contextuais capazes de determinar o nível de intensidade da participação 

da sociedade em diversas fases dos projetos. Destaca-se o mérito e a pertinência dos contentos e 

abordagens provenientes da livre manifestação de cada entrevistado incitadas a partir de 

perguntas abertas e, ao mesmo tempo direcionadas aos objetivos, como por exemplo, “quais os 

fatores contextuais determinantes na execução do projeto..”. 

É relevante salientar, ainda, que não foram realizadas entrevistas com representantes da Câmara 

Municipal, que também representa um agente institucional vital ao Programa BIP/ZIP. Isso 

ocorreu uma vez que, como visto anteriormente, seu papel se restringe, de forma geral, a 

estruturação macro e, a cada edição, a avaliação, seleção e posterior financiamento dos projetos 

aprovados. Assim, sua atuação não compreende diretamente pormenores da elaboração e 

execução dos projetos nos territórios junto as comunidades. Sendo este ponto, justamente, o que 
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se buscou investigar a partir da recolha de percepções pelas entrevistas aos referidos agentes 

envolvidos nos processos. 

Em seguida, são destacados os principais pontos abordados e as frentes exploradas durante as 

entrevistas, em cada projeto, que são relevantes no âmbito da presente dissertação: 

 

 PROJETO “MURTAS EM REDE, POR UM BAIRRO MELHOR!” 

No que toca as entrevistas realizadas acerca do projeto “Murtas em rede, por um bairro melhor”, 

é pertinente evidenciar que não foram obtidas respostas diretas provenientes de alguma das 

Entidades promotora ou parceiras responsáveis. No entanto, uma Agente privada [1], 

colaboradora de uma Instituição social atuante no território durante anos, inclusive no período 

de elaboração e no início da execução do presente projeto, se disponibilizou a esclarecer 

questões sobre particularidades e marcos contextuais específicos desse território. Além disso, 

como citado acima, as informações obtidas foram complementadas através do workshop “A 

caminho da Governação Integrada: Visões e Reflexões”. 

 

Segundo a Agente privada [1], a candidatura deste projeto se originou de um arranjo de 

parcerias coeso e já estabelecido no âmbito da execução contínua de projetos urbanos e sociais 

no território. 

Dessa forma, a aprovação e apoio financeiro do Programa BIP/ZIP se mostraram benéficos para 

criação de novas atividades, mas principalmente para oficializar e viabilizar mais condições 

para continuidade de redes de governança e atividades já existentes. Por exemplo, citou-se a 

iniciativa chamada “Reino da Imaginação”, criada em 2007, e outras relativas à limpeza dos 

lotes e patamares das escadas dos edifícios que configuram o Bairro das Murtas. Dessa forma, é 

possível dizer que a elaboração do projeto se deu, em grande parte, baseada em aspetos 

avaliativos de erros e acertos de experiências já concretizadas. 

Ainda nesse sentido, segundo a agente privada, este fato constituiu-se como um fator específico 

fomentador uma vez que permitiu uma extensa experimentação e monitorização prévia de 

atividades e, consequentemente, a adequação das mesmas ao território da melhor forma. Da 

mesma forma, permitiu a extensão das atividades desenvolvidas pontualmente há muitos anos, 

para uma dimensão mais integrada e estruturante. 

O representante da comunidade entrevistado do Bairro das Murtas, Morador [1] sinalizou que a 

participação da sociedade civil na elaboração do projeto e das atividades que o compõe foi 

reduzida e, de certa forma, desimportante para o processo. Isso ocorreu uma vez que essas 

foram, em sua maioria, impostas por técnicos a partir de suas próprias conclusões acerca do 
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Diagnóstico realizado. Além disso, ele enfatizou que o fato de só terem tido conhecimento da 

candidatura no momento da aprovação da mesma contribuiu para a falta de envolvimento da 

população no referido processo de elaboração. Da mesma forma que há pouco envolvimento da 

população em processos políticos de forma geral.  

Quanto à execução do projeto, citou como pontos positivos a criação de aulas de viola e 

bordados que envolvem a comunidade e transmitem novos conhecimentos.  

Por outro lado, sinalizou como principal elemento limitador à vontade e coerência política 

discrepante e perceptível entre os agentes. Esse fato resulta na concentração de esforços 

insuficientes para explorar o grande potencial existente do Bairro e cumprir empenhadamente o 

que foi planejado em um primeiro momento. 

Além disso, citou a subutilização de espaços específicos como o “ringue de futebol”, construído 

após a pressão da comunidade, que poderia acolher atividades e eventos de caráter desportivo e 

cultural voltado a crianças e jovens. 

O discurso apresentado expôs, ainda, alto nível de consciência urbana entre os moradores, 

através de firmes posições sobre o bairro e sua situação atual, mas que nem sempre são 

reportadas livremente às autoridades e representantes das Instituições. 

As narrativas expostas a partir das visões particulares acerca desse projeto foram expressivas 

uma vez que apontaram para uma discrepância significativa entre os discursos e o dos 

representantes institucionais. Comparativamente maior entre todos os outros projetos 

analisados. 

 PROJETO “UBUNTU NO BAIRRO” 

Entrevista a uma representante institucional na figura da Agente da Entidade [2] Promotora 

responsável pelo projeto “Ubuntu no Bairro” em todas as suas fases. 

Destacou a atuação anterior da Instituição no território, mais precisamente nos dois anos 

anteriores ao primeiro projeto no âmbito do Programa BIP/ZIP. Isso se deu através de dois 

programas específicos, chamados “KM²” e “Com.Unidade”, que propiciaram um primeiro 

contato e a compreensão prévia das dinâmicas existentes no território. 

A elaboração do projeto analisado se deu a partir da abordagem da equipe da Entidade 

promotora à população por meio de contatos prévios e informais, a fim de realizar o 

levantamento do Diagnóstico e entender as demandas do território no momento. Nesse contexto, 

cada morador abordado contribuiu com suas próprias perspectivas e demandas que, ao final, 

foram unidas e entendidas como um “puzzle” que suscitou na criação do Projeto. Segundo a 
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agente, essa abordagem particular adotada é mais relevante e propícia do que se fosse 

consultado apenas um único líder e/ou figura central da comunidade, que pode prover uma visão 

unilateral e generalizada das questões. 

Sobre a execução do Projeto entendido sob a ótica de seus elementos contextuais facilitadores e 

determinantes, foram salientados: a crença da equipa institucional e da população no Projeto, 

sendo a primeira constatada pela entrega profissional e pessoal dos responsáveis na criação de 

relações de confiabilidade e proximidade entre todos. E a segunda, principalmente, no 

comprometimento progressivo das pessoas à medida que eram reveladas as implicações 

positivas que este traria às suas vidas. Nomeadamente: 

“...o acreditar no Projeto. Ao começar não sabem ao certo o que está a vir, em que 

moldes, como vai funcionar. E a medida que se vai avançando, as pessoas vão se 

envolvendo e se comprometendo. E vão percebendo que aquilo traz de fato frutos 

para a vida delas. E, portanto, por um lado a parte da equipa que está a trabalhar 

no Projeto, é uma entrega de competências e conhecimentos; mas também é uma 

entrega pessoal. Por outro lado, eles sentirem que estamos a investir neles, a 

valorizá-los...” Agente da Entidade [2] 

Outro elemento enaltecido foi à escolha da Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida 

como determinante no envolvimento ativo das crianças mesmo antes da aprovação da 

candidatura do projeto. E, assim, estas foram responsáveis por informarem sua família e outros 

membros da comunidade acerca da movimentação em prol do Programa em um primeiro 

momento. E, também, por representar um ponto de convergência dos moradores que restringiu a 

área de intervenção do projeto além da limitação preestabelecida do BIP/ZIP 35: 

“É um território grande, mas a nossa intervenção não foi em todo o território. 

Nós, estrategicamente trabalhamos muito na Escola, por ser um território neutro. 

Por ser muito central, por não ser nem numa parte do Bairro. Estamos a falar de 

um território que as pessoas por vezes não vão, por exemplo as pessoas do bairro 

fantasma não vão ao bairro da zona de baixo. Então, se estivéssemos a trabalhar 

no bairro fantasma, estamos a excluir automaticamente as pessoas de baixo. 

Portanto, a Escola é um território neutro, permite que toda a gente possa 

participar e envolver-se...” Agente da Entidade [2] 

Por outro lado, quando questionada acerca de elementos específicos limitadores, a 

resposta foi precisamente direcionada ao período de Sustentabilidade do projeto. Isto é, a 

continuação do mesmo após o fim do período de doze meses, contemplado pelo 

financiamento da Câmara Municipal. Para a Agente da Entidade [2], prosseguir a mesma 

frequência das atividades e o mesmo grau de empenho e engajamento da população sem o 
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apoio formal e financeiro do poder público representa um desafio a ser estudado e 

superado em edições futuras. E que cujo ponto de vista pode ser elucidado no seguinte 

trecho: 

“Acho que há aqui uma limitação que é muito transversal a esses Projetos, que é: 

quando estamos a falar de uma lógica de desenvolvimento comunitário, a meu ver, 

a confiança é um aspeto central. Mas nós não ganhamos a confiança de alguém 

em dois dias quando estamos a trabalhar no terreno. E estamos a falar de um 

Projeto de um ano. Portanto, são Projetos muito curtos para se alcançar 

resultados com impacto. A lógica BIP/ZIP é uma lógica sempre de um ano, mas 

quando se faz uma nova candidatura, é substancialmente diferente. Ou seja, não é 

um Projeto de continuidade...” Agente da Entidade [2] 

Já quanto ao discurso de um morador do Bairro do Rego envolvido com o projeto, recorreu-se 

ao Morador [2], de nacionalidade portuguesa e que reside há muitos anos em uma localização 

próxima à Escola usada como base física da intervenção. Isso o permitiu acompanhar tanto as 

dinâmicas transformadoras do Bairro nos últimos anos como a mobilização e o andamento do 

referido projeto. Além disso, o entrevistado contribuiu ativamente para a realização de uma 

atividade de caráter intergeracional entre idosos e alunos do Ciclo Infantil.  

Notou a presença de técnicos representantes da Entidade promotora em uma Associação 

destinada a idosos, fazendo uso do espaço físico para trabalhar e realizando contactos. Isso 

corrobora diretamente com o relato do Agente da Entidade [2] quanto à abordagem de 

aproximação progressiva e interessada à comunidade em seus equipamentos e ambientes de uso 

diário.  

Em relação aos elementos contextuais fomentadores do projeto, o Morador [2] destacou de 

forma enfática os vínculos de confiança estabelecidos pelos representantes das entidades com a 

comunidade estudantil. Por isso, acredita que a relação estabelecida com a citada Escola e seu 

corpo social composto por alunos, professores e pais tenha sido mais intensa do que com a 

comunidade do bairro de forma geral. 

Já quanto a elementos restritivos, destacou a diferença étnica do Bairro que culmina em 

diferenças culturais e de convenções. Nomeadamente, a referente às perspectivas ciganas quanto 

ao incentivo infantil à dedicação escolar e da relação com a cidade; que, em sua opinião, 

comprometeram a adoção de uma conduta uniforme por parte da Instituição responsável pelo 

projeto.   

De forma geral, no âmbito do projeto “Ubuntu no bairro”, o relato fornecido pela Agente da 

Entidade [2] mostrou-se relevante pelo grande nível de conhecimento e envolvimento desta em 
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todas as fases que o compõe. Também no sentido de elucidar as verdadeiras razões pelas 

escolhas estratégicas e específicas realizadas, como por exemplo, a escolha da Escola como 

base física da intervenção.  E para que fosse possível relacionar as estratégias ao contexto 

urbano apresentado, suas demandas e particularidades. 

Sob outra perspectiva, a narrativa acrescentada pelo Morador [2] foi relevante por destacar 

aspetos particulares do envolvimento social e dinâmicas positivas criadas com efeitos práticos 

visíveis na vida das pessoas. Por exemplo, no entendimento do projeto, a partir das atividades 

intergeracionais, como catalisador da troca de experiências e conhecimentos entre variados 

membros da comunidade. O que reforçou o conceito pessoal de autoestima dos idosos refletida 

em uma função social. 

Também devido à localização estratégica de sua residência, informou ainda que não se nota na 

área e na Escola a mesma movimentação após a finalização da Edição 2016 do Programa, o que 

corrobora com as dificuldades associadas à Sustentabilidade assinaladas pela Agente da 

Entidade [2]. 

 PROJETO “PRACETA D’SODADE” 

 

Entrevista com Agente da Entidade [3], representante de uma das duas Entidades promotoras 

responsáveis por esse projeto. 

Segundo o entrevistado, a Instituição que representa se localiza e possui uma atuação 

permanente, efetiva e histórica no território em questão. Nesse contexto, em todos os anos de 

Programa BIP/ZIP, desde seu arranque em 2011, candidaturas foram apresentadas e projetos, 

com variados enfoques, executados no Bairro.  

Quanto à elaboração do projeto, foi dito que como o Centro Social encontra-se inserido nas 

dinâmicas da comunidade, este não a abordou ou consultou suas demandas especificamente com 

o intento de amparar a elaboração do projeto e das atividades que o compõe. Ainda nessa 

acepção, o entrevistado expôs sua convicção de que o ato de consultar a comunidade durante o 

período de elaboração dos projetos trata-se de uma “visão acadêmica”. E que não é 

rigorosamente aplicada na prática no caso específico do Centro Social atuar junto à comunidade 

de forma próxima e ativa e, por isso, já conhecer suficientemente as demandas locais.  

Quando questionado sobre os elementos contextuais determinantes para a execução do projeto, 

o Agente da Entidade [3] especificou, em um primeiro momento, a organização institucional 

histórica e formal existente na porção Norte de Lisboa, região conhecida como “Alta de 

Lisboa”. De acordo com suas explicações, tal organização institucional começou a ser 

desenvolvida no início dos anos 2000, no contexto de processos de realojamentos de barracas 
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clandestinas a habitações populares. E devido às latentes demandas sociais manifestadas durante 

e após esse período. 

Além disso, foi enfático ao enaltecer aspetos relativos ao arranjo estrutural, operacional e 

institucional do Programa BIP/ZIP enquanto promotor financeiro, de autonomia e flexibilidade 

a pequenas Instituições e associações que atuam diretamente com as comunidades em escalas 

locais. Sendo essa uma estratégia ousada e inovadora, realizada apesar dos riscos e incertezas 

associados à atribuição de poder de deliberação e gestão financeira a nível local. 

 Quanto a este tópico, o Agente da Entidade [3] associou à estruturação de descentralização de 

poder promovida pelo Programa e o incentivo financeiro a Instituições, que normalmente não 

teriam acesso á grande quantias, ao impacto bem sucedido conferido no âmbito urbano e social. 

E a melhor aplicação do orçamento Municipal a programas de regeneração urbana. Para ele, 

caso permanecesse centralizado em todas suas dimensões à Câmara Municipal, seriam inerentes 

problemas como de coesão interna, maior lentidão na resposta aos desafios, alta demanda por 

técnicos. E, portanto, maior burocracia e menor eficiência, como se constata em outros casos. 

Por outro lado, quanto a elementos particulares limitadores, ressaltou a dificuldade em lidar com 

comunidades fragilizadas, vulneráveis e imprevisíveis como as presentes no território. 

De forma geral, destacou que nas primeiras edições do Programa, devido à histórica e relevante 

organização institucional da região Norte, já citada, esta era a área com mais projetos 

apresentados em candidaturas, aprovados e executados. No entanto, com o passar do tempo e a 

organização estrutural e institucional também de outras áreas de Lisboa, os projetos 

contemplados pelo Programa passaram progressivamente a ter uma distribuição territorial mais 

equilibrada em termos municipais. E, não mais de concentração como se notava anteriormente a 

esses processos. 

Também, salientou um ponto específico à operacionalização do Programa, nomeadamente, o 

período de Sustentabilidade: proposta de continuação das atividades do projeto após o fim do 

financiamento municipal. No sentido da dificuldade de continuação da mobilização efetiva da 

sociedade após o período de apoio da Câmara Municipal. 

Quanto ao conceito de consciência urbana da comunidade, relacionado a posicionamentos 

críticos em relação aos seus direitos e foi considerado existente e latente pelo entrevistado. 

Destacou a presença de quatro Associações de moradores no território, organizados pelos sítios 

específicos em que moram. 

O outro entrevistado designado Morador [3], trata-se de um residente do Bairro da Cruz 

Vermelha que também está envolvido profissionalmente com a Junta de Freguesias de Lumiar 
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há muitos anos. Dessa forma, ele agrega perspectivas tanto por parte da Instituição, Junta de 

Freguesia do Lumiar, uma das entidades promotoras do projeto, como por parte dos próprios 

moradores; uma vez que se encontra inserido na comunidade: 

“...acabo por ser a fachada de tudo isto, a cara que aparece, a cara de cartaz; 

uma figura central de tudo o que acontece”. Morador [3] 

Sobre o processo de elaboração do projeto “Praceta D’Sodade”, o Morador [3] narrou que como 

mora na comunidade, frequenta o território diariamente e tem contato direto com a população, 

notou a demanda de eventos culturais e atividades coletivas. Nomeadamente, pela apropriação 

do espaço residual central conformado pela implantação dos prédios do conjunto habitacional, 

designado como “praceta”, para promoção de atividades culturais como ocorria no passado. Em 

que eram promovidas pela Junta de Freguesia, por exemplo, espetáculos, “caxetas 

comunitárias”. Os moradores queixavam-se muito e de forma recorrente à Junta de Freguesia 

que o bairro encontrava-se abandonado e a as atividades não ocorriam mais. Da mesma forma, 

exaltavam muito o passado com notável saudosismo. 

O nome “Praceta D’Sodade” escrito em crioulo (cabo-verdiano) remete à “praceta” que remetia 

às saudades dos tempos e eventos que se passaram ali e eram manifestadas informalmente na 

comunidade. Nesse contexto, o entrevistado entende que: 

 

“O Projeto Praceta surge exatamente como uma necessidade de ter atividades e 

criar atividades para os moradores do Bairro da Cruz Vermelha... Da ideia de 

reativar o sentimento de pertença do Bairro, pra que as pessoas quisessem, 

tivessem orgulho de dizer: eu moro aqui, esse é o meu bairro... E a melhor forma 

de fazer isso foi juntar os dois mundos; portanto juntar a arte e a comunidade.” 

Morador [3] 

 Surge também de inquietações pessoais do entrevistado e alguns outros moradores em afirmar e 

fundir o papel das artes em uma companhia, de trabalhar com a comunidade e criar uma 

linguagem pessoal artística. 

 

Um ponto importante é que o projeto surgiu antes de saberem que o conjunto habitacional que 

compõe o bairro da Cruz Vermelha passará por um processo de realojamento dos moradores em 

breve para outras habitações populares em decorrência das más condições físicas dos prédios. E, 

principalmente, pelo processo de especulação mobiliária que atinge à área de forma geral. Isso 

irá acarretar na demolição dos atuais prédios presentes no território.  
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Nesse contexto, havia apenas uma componente de intervenção física prevista que se baseava na 

transformação de uma loja inacabada e vaga na “Cozinha da Maria”, que serviria para que os 

moradores pudessem estar e conviver umas com as outras e promover eventos particulares. No 

entanto, esta não foi executada por decisão conjunta após a notícia do realojamento: “não vamos 

fazer uma cozinha para os moradores que vão sair”. E isso forçou um reajuste do orçamento e 

adequação a outras atividades de caráter mais efêmero e pontual como a estrutura física para a 

“perfomance artística final”. 

 

Um dos objetivos do projeto era a criação de duas associações de moradores. Uma associação 

de caráter local e outra artística, sem fins lucrativos. Nesse caso, a associação local, assim como 

a referida cozinha, não foi criada em função do realojamento futuro. Já a associação artística foi 

sim criada, se chama “Lugar Comum” e tem como um dos diretores o entrevistado.  

 

No que toca a elementos contextuais facilitadores, o entrevistado mencionou um discurso 

pautado na ideia de recuperação de “autoestima dos moradores” a partir da Arte. Essa entendida 

como arena crucial e facilitadora de cocriação de representações coletivas no âmbito social a 

partir de sua componente inclusiva e de aproximação humana, somada a motivações pessoais de 

desenvolvimento artístico do próprio entrevistado. Tal fato se refletiu na criação de atividades e 

oportunidades no âmbito de espetáculos, aulas de dança, aulas de teatro, aulas de música, 

oficinas de escrita.  

“De repente criou-se aqui um espaço de partilha e de criação de um movimento 

artístico diferente...” Morador [3] 

Outro ponto citado foi à receptividade das pessoas e sua participação ativa em relação às 

atividades. Apesar de que foi esperado um número maior de pessoas devido ao grande volume 

de requisições vindas da comunidade, o que compareciam se destacavam pelo 

comprometimento, assiduidade e disponibilidade (física, mental e emocional). Nesse contexto, 

“o que aprenderam com o projeto é, quem quer e pode, vai sim e se compromete” e o grande 

impacto disso na escala local e o reflexo visível no cotidiano dos moradores. Segundo ele, as 

pessoas comentam o quanto o projeto afetou o dia a dia delas, passaram a considerar as 

atividades. Mesmo quem não participou das aulas, assistiu à performance final e ficou 

sensibilizado, isto é, foi tocado pelo projeto de alguma forma.  

Considera ainda que o período de Sustentabilidade ocorreu de forma natural e descomplicada a 

partir do envolvimento das pessoas e da mobilização das Instituições.  

Assim como o Agente da Entidade [3], também atribuído a esse projeto, o Morador [3] associou 

o próprio Programa BIP/ZIP e sua configuração inovadora como um grande impulsionador. Por 
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permitir o acesso a um orçamento que gera uma independência de ação, difícil de conseguir pela 

Instituição sem o mesmo. Trata-se de financiamentos que viabilizam a realização mais ampla e 

estruturada de atividades; que as torna realidade. Permite ter força financeira para realizações à 

micro escala local, porque mesmo a própria Junta de Freguesia que atua em menor escala se 

comparada à Câmara, muitas vezes não é capaz de atender demandas de grupos específicos. 

Associa ainda os processos de descentralização de poder e financeira à maior adesão por parte 

da comunidade às atividades: 

“O orçamento conferido gera credibilidade aos olhos das pessoas uma vez que 

viabiliza estruturas e acesso a elementos que não teriam; às coisas começam a ter 

uma independência diferente com isso.” Morador [3] 

3.4.5. PRINCIPAIS  RESULTADOS 

 

Como proveniente da investigação conduzida se ressalta a construção empírica de um 

argumento geral acerca do Programa BIP/ZIP a partir da análise aprofundada dos três referidos 

projetos da sexta edição, suas dinâmicas internas e formas de atuação nos processos de 

regeneração urbana. 

Dessa forma, os principais resultados configuram-se a partir de determinados tópicos 

conclusivos que merecem notoriedade uma vez que permitem sistematizar e enquadrar a 

investigação acerca da participação da comunidade, nomeadamente, nos processos de 

elaboração e execução dos projetos analisados. E, ainda, sobre os fatores contextuais que os 

influenciaram na prática.  

Em um primeiro momento, quanto à forma de mobilização da sociedade civil, a partir de 

políticas “top-down” e “bottom-up”, se destaca a identificação de uma abordagem do tipo “top-

down”, especialmente no momento inicial de elaboração do Programa em 2010 e 2011 e a cada 

edição no processo de seleção dos projetos, uma vez que tais iniciativas são sempre lideradas 

pela Câmara Municipal. A partir da sua imposição das regras, critérios e exigências para 

aprovação, financiamento e execução dos projetos. Portanto, a atuação da esfera pública mostra-

se definitiva e mobilizadora de recursos e dos outros atores que são envolvidos em outras fases 

dos processos. 

 

Ao mesmo tempo, é possível notar na prática do Programa aspetos relacionados à estratégia 

“top-down”, que se refere à organização e envolvimento da comunidade. Esta é motivada pelas 

exigências impostas pelo Programa quanto à necessidade de envolver a participação da 

comunidade em diversas fases dos projetos, a partir de uma construção coletiva das ações 

propostas que envolva diversos pontos de vistas. E que indica um controle recuado da esfera 
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pública em relação aos processos de regeneração urbana ao conceder poderes deliberativos e 

financeiros a outras esferas menores. Também é possível salientar a previsão de mecanismos 

para que as decisões e ações estratégicas não sejam impostas e sim, que despontem da própria 

comunidade residente do território em questão e pequenas Instituições de atuação direta e 

constante junto à mesma. Como por exemplo, a necessidade de conter ideais inovadores e 

participativos incutidos nos projetos para que sejam aprovados a partir dos critérios analisados 

pela Câmara Municipal. Dessa forma, ficam aparentes grandes esforços de incitar processos 

inclusivos e socialmente justos; dados que de certa forma também caracterizam processos 

“bottom-up”. 

 

Destacadamente quanto à escala e enfoque das intervenções, o Morador [3] e todos os agentes 

de entidades entrevistados foram unânimes em afirmar que o aspeto com maior peso nas tomada 

de decisão durante a elaboração dos projetos, se tratou da análise e compreensão aprofundada 

do contexto, demandas e particularidades locais. Essa abordagem foi incitada, principalmente, 

pela exigência estratégica do próprio Programa traduzida nos componentes avaliativos e 

seletivos dos projetos de “pertinência e complementaridade”, elucidados acima. E que foi 

também responsável por definir o caráter das intervenções enquanto social, econômico, cultural, 

entre outros. Isto é, o processo de elaboração dos projetos foi conduzido restritamente para 

atender o território cariciado em questão e sua comunidade, assim como exigem as diretrizes do 

Programa, sem levar em conta aspetos externos.  

 TIPO DE BAIRRO: LOCALIZADO NA PERIFERIA OU CENTRO 

Nesse sentido é possível dizer que o tipo de bairro, se localizado na periferia ou no centro do 

município de Lisboa não se configurou como fator decisivo às práticas de participação e à 

deliberação das ações de forma geral. Isso pode ser corroborado pelas abordagens distintas 

quanto à participação praticadas pelas Instituições nos projetos “Murtas em Rede..” e “Ubuntu 

no bairro”; apesar de estarem localizados geograficamente próximos um do outro, na área 

central de Lisboa. 

 HISTÓRICO LOCAL DE INTERVENÇÕES POLÍTICAS OU DE CONFLITOS ANTERIORES 

Quanto ao tópico referente ao histórico local de intervenções políticas ou conflitos anteriores, as 

entrevistas revelaram que os três territórios foram marcados por ativas e duradouras 

intervenções de regeneração urbana anteriores aos projetos analisados e por nenhum conflito 

relevante que tenha mobilizado previamente as comunidades. 

No caso do projeto “Murtas em Rede...”, como citado, a Agente privada [1] entrevistada atuou 

no território ativamente em períodos anteriores à execução do mesmo. Por esse motivo, seu 
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relato foi relevante ao expor que as intervenções políticas anteriores, os vínculos institucionais e 

redes de governança resultantes, configuraram-se como o ponto de partida da candidatura 

apresentada na sexta edição do Programa BIP/ZIP. E que esta também foi amparada pela ideia 

de oficialização e reverberação de seus esforços no âmbito urbano e social.  

Quanto às atividades do projeto, nomeadamente suportado pelo relato do Morador [1], foi 

evidenciada a lacuna da atuação das Instituições em desconsiderarem equipamentos físicos 

concluídos em intervenções passadas e detentores de grande potencial coletivo como o “ringue 

de futebol”; mesmo após requisições apresentadas pela comunidade para seu uso. Quanto à 

participação, seu relato indicou que apesar de já haver contato e conhecimento mútuo entre 

comunidade e Instituições, esse fator não se revelou como fomentador de ações inclusivas nas 

diversas fases do projeto. Ou seja, nesse caso, o histórico de intervenções pode ter sido adverso 

no sentido de que, no período de criação do projeto, as Instituições envolvidas consideraram que 

já detinham conhecimentos suficientes e não efetivamente buscaram contribuições da 

comunidade e suas demandas reais. E do ponto de vista dos moradores, as experiências passadas 

por terem sido pouco inclusivas podem ter contribuído para impulsionar o sentimento de 

descrença no potencial transformador deste projeto analisado especificamente. 

No “Ubuntu no bairro”, a Agente da Entidade [2] ressaltou a atuação da mesma Instituição no 

território, que assumiu o papel de Entidade promotora, precisamente desde dois anos anteriores 

ao referido projeto. Nesse caso, ao contrário do que ocorreu no território das Murtas, pode-se 

dizer que o histórico de intervenções, efetivamente, resultou na compreensão das dinâmicas 

existentes e em uma estratégia de aproximação gradual e comprometida entre Instituição e os 

moradores. De forma a ouvi-los individualmente e partir disso elaborar o projeto como por um 

processo de “puzzle” com as requisições obtidas, para melhor atender a todos.  

Já quanto à “Praceta D’Sodade” destaca-se o ponto ressaltado pelo Agente da Entidade [3], da 

localização geográfica do território ao Norte de Lisboa, sendo este contemplado historicamente 

por um arranjo institucional coeso e ativo desde sua formação, ocorrida por meio de processos 

de realojamento iniciados no início dos anos 2000. Dessa forma, também sujeitou às Instituições 

a adquirirem progressivamente conhecimentos úteis sobre a realidade local e as demandas da 

comunidade. Além disso, é possível evidenciar nesse caso a sensibilidade de figuras centrais, 

como o Morador [3] entrevistado, que uniu sua condição de morador ao de representante de 

umas das Instituições envolvidas e assim, se atentou às reclamações recorrentes da comunidade 

e direcionou as ações do projeto para supri-las. E uniu esforços para contemplar a participação 

coletiva na execução do mesmo de forma mais ampla e colaborativa possível. 

Portanto, no que toca a esse ponto, os principais resultados da análise dos projetos indicaram 

que o histórico de intervenções passadas incitou na conformação prévia de redes de governanças 



Participação e redes de governança: Fatores contextuais no Programa BIP/ZIP de Lisboa 

 

64 
 

atuantes nos territórios e em processos marcados por tentativas e erros. Mas que nem sempre 

suscitaram no mesmo compromisso das Instituições em engajar a comunidade e em promover 

ações participativas, como corroborados pelos acontecimentos constatados no projeto “Murtas 

em Rede...”. 

 TAMANHO DA ÁREA MUNICIPAL/ ESCALA TERRITORIAL 

Sob o ponto de vista da escala territorial de intervenção, os resultados sugerem que apesar dos 

três BIP/ZIP se encontrarem inseridos na área municipal de Lisboa, apresentam limites 

territoriais diversos que determinam escalas particulares de atuação.  

Os projetos “Murtas em Rede...” e “Praceta D’Sodade” correspondem a uma escala restrita e 

específica, sendo cada um deles, composto por sete prédios habitacionais de interesse social, 

provenientes de processos de realojamento cujo início remonta os anos 2000. No entanto, 

constatou-se a partir das entrevistas que a abordagem quanto a ações participativas não foi à 

mesma e não gerou os mesmos efeitos: no âmbito do “Praceta D’Sodade” pode-se dizer que a 

escala reduzida propiciou uma relação mais aproximada entre Instituições e moradores, 

pronunciada noção de comunidade e sentimento de pertença. Além de ter sido um facilitador 

político para organizações sociais presentes no território, atuantes como Entidades promotoras, 

em lidar com a comunidade e promover impactos visíveis quanto à coesão urbana e social. 

Diferentemente, a relação do projeto “Murtas em Rede...” com território foi influenciada por 

situações pontuais de desunião social, falta de coerência entre discurso e ações políticas e 

descrença dos moradores na credibilidade das intervenções de regeneração urbana, 

influenciados por experiências passadas, como mencionado acima.  

Já no caso particular do “Ubuntu no bairro”, o território abarcado correspondeu a uma 

determinada parcela do Bairro do Rego (BIP/ZIP 35), que em seu total é dotado de grandes 

dimensões. No entanto, como ressaltado pela Agente da Entidade [3] os processos de 

intervenção concentraram-se no espaço físico da Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de 

Almeida; o que facilitou a aproximação, comunicação e consequentes envolvimentos do 

público-alvo nas fases de execução dos projetos. 

 CAPITAL SOCIAL PREDOMINANTE 

Quanto ao capital social predominante, segundo as classificações do conceito expostas por 

Parés, Martí-Costa e Blanco (2014) foi possível aproximar o tipo de capital social predominante 

em cada BIP/ZIP abordado. Para isso, se levou em consideração as informações coletadas 

acerca da composição e do processo de conformação da sociedade em cada contexto. Constatou-

se que os três são marcados pela heterogeneidade étnica, em diversas intensidades, que 
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resultaram de processos de realojamentos em núcleos de habitações sociais. Sendo que os que 

ocorreram nos BIP/ZIP referentes aos Projetos “Murtas em  

Rede...” e “Praceta D’Sodade” iniciaram-se nos anos 2000; e os três realojamentos ocorridos no 

Bairro do Rego e Santos (BIP/ZIP 35) são mais antigos, numerosos e diversos. Esse caso 

diferencia-se, ainda, por ser o único no qual a maioria da população é de origem caucasiana e 

por concentrar em certos pontos altos índices de envelhecimento.  

Portanto, quanto a esse tópico, é possível dizer que todos apresentam o capital social 

predominante do tipo “bridging” que se caracteriza por superposições de vínculos formais e 

informais entre distintos grupos. E encontra-se, geralmente, em bairros com identidades frágeis 

que apresentam uma sociedade civil variada e grupos sociais heterogêneos quanto a etnias, 

gerações e situações sociais, como ocorre em territórios multiculturais (Parés, Martí-Costa e 

Blanco 2014).  

No que toca a esse assunto, o Morador [3] enfatizou em sua entrevista, a configuração étnica 

diversificada encontrada no Bairro do Rego, suas diferenças culturais e de protocolos, como um 

elemento limitador a uma conduta e adesão da comunidade homogênea durante a execução do 

Projeto “Ubuntu no bairro”. Especificamente, em relação aos ciganos e suas particularidades em 

relação à trajetória escolar infantil e vida urbana de forma geral. Por outro lado, este mesmo 

entrevistado, enalteceu o caráter dinamizador e inclusivo das atividades intergeracionais, das 

quais participou ativamente, e que foram motivadas pela configuração social particular desse 

território marcada por mesclas de gerações.  

No âmbito do projeto “Praceta D’Sodade”, o Agente da Entidade [3] ressaltou, de forma 

semelhante, como limitador à participação da comunidade nos processos de elaboração e 

execução do projeto, a conformação social presente no território. A qual caracterizou como 

fragilizada, vulnerável e imprevisível. 

Por outro lado, o Morador [3], também integrante de uma das Entidades promotoras do Projeto, 

compreendeu a diversidade cultural e a predominância cabo-verdiana como um potencial a ser 

explorado na comunidade. Isto é, apreendeu aspetos e particularidades e as usou como 

referências na promoção de atividades, que de certa forma, remeteram e ativaram tal cultura no 

território através do desenvolvimento do reforço de sentimentos de pertença e familiaridade 

entre os moradores. 

Dessa forma, conclui-se que a predominância do capital social nos territórios analisados, 

constituiu-se como aspeto limitador aos projetos. Quando considerados positivamente, esse fato 

foi proporcionado pela perspectiva particular de figuras relevantes nos processos que o 
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exploraram como potenciais e não surtiu influências claras na organização da população em um 

movimento “bottom-up”. 

 VONTADE POLÍTICA 

Outro tópico de interesse foi o relativo à genuína intenção política, destacada por todos os 

entrevistados como o fator mais decisivo e relevante ao compromisso e relações de confiança 

estabelecida pelas Instituições. E consequente criação de mecanismos de participação e 

envolvimento da comunidade nos diversos processos de regeneração urbana.  

Precisamente quanto à sua presença insuficiente, foi sustentada pelo Morador [1] como 

principal elemento limitador para a execução do Projeto “Murtas em Rede...” de forma 

satisfatória e para a previsão de meios para participação das comunidades e exploração de seu 

potencial enquanto atores colaborativos que detém conhecimento acerca de carências reais. 

 Quanto ao “Ubuntu no bairro”, o relato da Agente da Entidade [2] sustentou que a crença e a 

entrega profissional e pessoal da equipa institucional, instigou também a comunidade a se 

comprometer de forma progressiva. Isso se refletiu, por exemplo, na concentração de esforços 

para compreensão e mudança de abordagem para atender as demandas específicas das 

atividades destinadas à formação de jovens líderes. Essas ações foram motivadas pela pouca 

participação dos jovens em um primeiro momento e foram bem sucedidas em promover maior 

engajamento e interesse desses. Além disso, o Morador [2] também enfatizou o empenho das 

Instituições em criar vínculos de confiança e garantir o envolvimento prático da comunidade nas 

atividades, principalmente com o grupo social relacionado diretamente à Escola usada como 

base da intervenção. Por exemplo, destacou que a perceptível e constante presença dos técnicos 

em equipamentos inseridos no território, como na Associação de Idosos, mesmo que apenas 

para trabalharem de forma concentrada e individual, foi significativa em despertar a curiosidade 

dos moradores e a compreensão de que o território seria alvo de alguma iniciativa.  

Da mesma maneira, a entrevista com o Morador [3] no âmbito do “Praceta D’Sodade” expôs a 

significativa vontade política presente no Projeto refletida ainda em motivações pessoais de 

determinadas figuras centrais da comunidade em se expressarem e explorarem ideais artísticos, 

que serviu como importante elemento motivador e agregador de todo processo. 

 ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL: CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 

Em relação ao tópico da organização institucional, se centralizado ou descentralizado, destaca-

se o arranjo do Programa BIP/ZIP que atua como legitimador da atuação de atores não estatais 

e não provenientes do sector privado ao preconizar o processo de descentralização do poder da 

esfera pública. E prever mecanismos capazes de promover políticas urbanas com poderes 
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deliberativos à escala local e inclusivos a diversos atores. Tal organização estrutural e 

operacional caracterizada pelos entrevistados como inovadora e pouco usual confere às 

Instituições locais, no papel de Entidades, autonomia, flexibilidade, eficiência. E possibilita um 

ciclo virtuoso de políticas inovadoras e um relevante impacto a nível urbano e social, como 

evidenciado de forma contundente pelo Agente da Entidade [3] e Morador [3]. Esses 

entrevistados destacaram, ainda, o mérito e a liberdade de ação local conferida pela estruturação 

financeira do Programa que permite favorecer as referidas Instituições com grandes quantias. E 

ao mesmo tempo, otimizar o direcionamento do Orçamento municipal, intensificar as mais 

valias geradas na micro escala local e diminuir a burocracia normalmente associada à processos 

de regeneração urbana.  

O relato do Morador [3], ainda, relacionou o processo de descentralização financeira e de poder; 

e a oficialização dos processos de regeneração conduzidos por pequenas Instituições pela 

Câmara Municipal. Segundo ele, a credibilidade conferida por esse fato contribui para maior 

adesão e participação da comunidade uma vez que passam a acreditar mais no Projeto e a ver 

resultados efetivos em termos físicos e organizacionais viabilizados pelo orçamento concedido. 

Inserida na lógica da descentralização, destaca-se sob outra perspectiva, a recolha de 

informações de maneira informal e pontual por parte da Instituição a qual a Agente da Entidade 

[2] pertence, no Projeto “Ubuntu no Bairro”. Tal método foi enaltecido por diferenciar-se de 

abordagens focadas no relato de uma única figura representante da comunidade que pode 

fornecer apenas uma visão das demandas urbanas locais. 

 CONSCIÊNCIA URBANA 

Por fim, explora-se o conceito de “consciência urbana” previamente existente na comunidade, 

explorado quanto a sua intensidade e influência nos mecanismos de participação na elaboração e 

execução dos projetos. Nesse caso, tal conceito é abordado através do entendimento da 

comunidade quanto ao seu papel em processos participativos, sua postura crítica e 

conhecimento de seus direitos quanto às intervenções propostas. E, ainda, pelos sentimentos de 

pertença e pela intensidade dos laços e solidariedade sociais existentes no contexto urbano. 

Quanto ao projeto “Murtas em Rede...”, a entrevista com o Morador [1] revelou que apesar do 

alto nível de consciência urbana acerca do bairro e sua situação atual, como por exemplo a 

requisição para construção do “ringue de futebol” no território e, posteriormente, seu uso em 

atividades do Programa; tais posicionamentos encontram barreiras para que sejam reportados 

livremente às autoridades e representantes das Instituições. Ou seja, tem pouca contribuição 

prática e decisivas nas intervenções. Segundo ele e outras das fontes de informações sobre o 
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projeto, o território é marcado ainda por situações que demonstram insuficientes níveis de senso 

de comunidade e solidariedade social. 

Da mesma forma, em relação aos projetos “Ubuntu no bairro” e “Praceta D’Sodade” os 

entrevistados destacaram o fato das comunidades envolvidas nos projetos possuírem 

consciência urbana acerca das intervenções propostas, seus direitos enquanto cidadãos e em 

parte, seus papéis nos processos. No entanto, diferentemente, nesses dois casos as demandas e 

posicionamentos críticos foram constatadas pelas Instituições informalmente, e não em 

estruturas oficiais e institucionalizadas.  

No caso específico do “Praceta D’Sodade”, destacou-se a ideia coletiva e manifestada 

informalmente, em meio a própria comunidade, de que o espaço encontrava-se “abandonado” 

pela Junta de Freguesia, que não realizava mais atividades de cunho cultural no território como 

antigamente. E que foram acatadas e considerada como objetivos de ação pelo Morador [3] 

enquanto representante da referida Instituição e da própria comunidade, que o fez assumir um 

papel tal qual ao de um “líder comunitário”. Além disso, como ressaltado pelo Agente da 

Entidade [3] a área na qual se implanta o projeto, na chamada Alta de Lisboa, se caracteriza pela 

sua organização institucional histórica que remonta o início da ocupação da área. E por isso, se 

desponta por uma atuação sólida, efetiva e relevante que se desenvolveu ao longo dos anos.   

Portanto, é possível dizer que em nenhum dos territórios explorados a comunidade expressou 

completa indiferença acerca das questões urbanas. Porém, distinguiram-se em alguns casos a 

forma como a organização estrututal de elaboração do projeto e a ação de figuras específicas 

confluíram para canalizar inquietações particulares da comunidade para as agendas dos projetos 

criados e executados no âmbito do Programa BIP/ZIP da edição 2016. Além disso, nos projetos 

“Ubuntu no bairro” e “Praceta D’Sodade” pode-se dizer que foi notável que a execução dos 

projetos, em relação ao envolvimento da comunidade e relações e esforço coletivo para trocas 

de conhecimento, no caso do primeiro, e produções artisticas, no caso do segundo, levou a 

maior coesão social e aumento dos níveis de pertença que, como citado anteriormente, também 

definem o conceito de “consciência urbana” segundo os autores estudados. 

Além disso, não foram encontradas relações diretas entre os níveis de consciência urbana e o 

tipo e tamanho do bairro. Aparentemente, em todas há níveis parecidos e o fator determinante 

de diferenciação foi a forma com que foi apreendido e considerado pelas Instituições, 

nomeadamente, nos processos de elaboração dos projetos. 
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4 

CONCLUSÕES E 

RECOMENDAÇÕES 

4.1. CONCLUSÕES 

 

 

O confronto entre os principais resultados apurados pelo Estudo de Caso do Programa BIP/ZIP 

em Lisboa e as temáticas abordadas no capítulo 2 (Participação, redes de governança e inovação 

social: Revisão Bibliográfica) denota a construção de uma narrativa que busca responder às 

questões levantadas pela presente dissertação. Nomeadamente, quanto aos fatores contextuais e 

como atuam como cruciais ao influenciar as variadas formas de participação da sociedade civil 

em processos de regeneração urbana e seus efeitos. Através da ideia que a participação pode 

assumir diferentes condutas amparadas por práticas distintas que são influenciadas, entre outros, 

pelos aspetos particulares dos contextos no qual estão inseridos e relações estabelecidas entre os 

atores envolvidos em redes de governança.  

 

É possível dizer que a investigação sobre o Programa e sua estruturação levou a conclusão de 

que ele reúne uma série de medidas alternativas consideradas inovadoras na agenda 

contemporânea da regeneração urbana e que constam na literatura. Dessa forma, se destaca a 

maximização da dimensão holística dos objetivos acima da ideia de lucros privados como 

ressalta Pugalis (2013). Assim como a escala de intervenção territorial de caráter local dos 

projetos, entendida pelas delimitações em bairros e zonas de intervenção prioritária (BIP/ZIP) 

que corrobora com o argumento de Atkinson e Zimmermann (2018) de “bairro” como a escala 

mais apropriada. Especificamente, por ser capaz de abranger experiências cotidianas da vida dos 

residentes, como dinâmicas de exclusão e pobreza. 

 

Além disso, as redes de governança proporcionadas pelo Programa se configuram por englobar 

relações formais e informais com diversos atores e posições da hierarquia tradicional dos 

governos, da mesma forma como definido por MacLeavy (2008). Isso corrobora com o que foi 

constatado por Jessop (2016) quanto a maior efetividade das intervenções diretas e indiretas 

promovidas, uma vez que foi enaltecido pelo entrevistado Agente da Entidade [3], o grande 

mérito da organização interna e financeira estrutural do Programa em promover impactos 

urbanos significativos à escala local. 
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 REDES DE GOVERNANÇA: PAPEL DAS INSTITUIÇÕES 

Uma vez que o Programa BIP/ZIP propõe a participação de forma institucionalizada em sua 

organização estrutural formal, as instituições envolvidas, mesmo que informalmente, assumem 

um papel crucial nesse processo.  

O trabalho dos técnicos em criarem, a partir das informações coletadas, formas efetivas de ações 

e atividades, que foi aparentemente praticado pelos representantes de tais instituições ouvidas, 

mostra-se articulado a uma das dimensões concluídas por Aoki (2017). Especificamente, no 

sentido de que relações estabelecidas de forma dialética entre cidadãos e técnicos, nas quais 

cada um enriquece as discussões com seus conhecimentos e visões particulares, apresentam-se 

de forma mais pertinente do que aquelas nas quais são dadas a pessoas “comuns” da 

comunidade a mesma atribuição deliberativa e criativa dos técnicos. Sendo, a função intrínseca 

desses relacionada  a concepção de sistemas apropriados aos programas de regeneração urbana a 

partir de seus conhecimentos específicos e experiências passadas (Aoki, 2017). 

Da mesma forma, assim como constatado por Thorpe (2017) as experiências coletadas nos 

projetos releveram a relevância em encontrar não apenas formas eficazes de cativar a sociedade 

em processos participativos, como também de incentivar e preparar os técnicos e planeadores 

para a tarefa. Isso se deu uma vez que a investigação se deparou com técnicos com diferentes 

abordagens, sendo que em alguns casos essa se mostrou crucial ao sucesso da participação. 

Nesse sentido, se destacou a atuação daqueles genuinamente proativos. 

 MECANISMOS DA PARTICIPAÇÃO 

Em um primeiro momento, se destacam os processos de elaboração dos projetos que compõe o 

Programa BIP/ZIP, conduzidos por esforços narrados por pelos os Agentes das Entidades 

promotoras [2 e 3] e o Morador [3]. Nomeadamente, o ato de consulta a população como o caso 

do projeto “Ubuntu no bairro” ou ouvi-la espontaneamente como ocorreu no projeto “Praceta 

D’Sodade”, quanto às suas demandas e aspirações. A partir do entendimento comum de ambos 

que a sociedade civil é capaz de contribuir com demandas correspondentes à realidade 

(Blakeley, 2010) e uso do recurso das narrativas sociais, definido por Ferilli, Sacco, e Blessi 

(2016). Nesse caso, o conceito explorado pelos autores se associou a prática uma vez que 

permitiram um diálogo acessível entre os atores, amplificar experiências individuais e sociais 

para fora de âmbitos restritos e concederam a função de produtores dos conteúdos às 

comunidades envolvidas nos referidos projetos, mesmo que indiretamente. 

Além disso, nomeadamente, a componente de intervenção artistíca que marcou o projeto 

“Praceta D’Sodade” foi associada a um recurso para melhoria das experiências em participação 

na literatura. Assim como constatado por Pradel-Miquel (2017), tal componente contribuiu no 
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âmbito do projeto para promover participações alternativas e inclusivas e reforçou a identidade 

social do território. 

A seguir, as conclusões obtidas são sistematizadas a partir de sete tópicos sustentados por 

diversos autores em suas investigações quanto a fatores contextuais cruciais de processos de 

participação da sociedade no âmbito da regeneração urbana. É possível destacar a interação 

entre episódios imersos em /dinâmicas e especificidades estruturais, culturais, geográficas e 

históricas. 

 TIPO DE BAIRRO: LOCALIZADO NA PERIFERIA OU CENTRO 

É possível dizer que os resultados não corroboram com os argumentos apresentados pelos 

autores. Isso ocorre uma vez que em sua pesquisa Parés, Martí-Costa e Blanco (2014) 

constataram que o tipo de bairro, se localizado na periferia ou no centro, influenciou, de forma 

considerável, em abordagens distintas quanto ao caráter da intervenção. Sendo, respectivamente, 

uma de predominância social e outra voltada a aspetos físicos e econômicos; o que também 

influenciou na intensidade e relevância da participação das comunidades locais em cada caso.  

Os projetos do Programa BIP/ZIP analisados, independente da localização geográfica na cidade 

de Lisboa foram conduzidos a partir de abordagens estritamente congruentes ao seu contexto 

específico. E não foram constatadas diferenças significativas no caráter de forma das iniciativas 

e participação amparadas nesse tópico. 

 HISTÓRICO LOCAL DE INTERVENÇÕES POLÍTICAS OU DE CONFLITOS ANTERIORES 

Em um primeiro momento, em relação ao histórico local de intervenções políticas ou conflitos 

anteriores, os resultados encontrados refutaram os contributos de Parés, Martí-Costa e Blanco 

(2014). Esses autores defendem que a continuação de intervenções urbanas geralmente 

implicam em enfoques menos holísticos, nomeadamente, aspetos físicos. Amparados pela lógica 

de continuação de aproveitamento das lógicas construídas anteriormente. Diferentemente, o 

caso das “Murtas em Rede...”, no qual o entrevistado Morador [1] chamou a atenção para a falta 

de previsão do uso de estruturas físicas e coletivas instituídas anteriormente.  

Já quanto o contributo de Martínez (2011) em suas diversas dimensões, pode-se dizer que os 

resultados refutam a ideia da participação instigada por fatores históricos e movimentos 

urbanos, defendida pelo autor. E, por outro lado, corrobora com o argumento de “conjunturas 

políticas favoráveis”, nomeadamente, quanto aos processos estruturais e operacionais 

preconizados pelo Programa BIP/ZIP, no geral. 
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 TAMANHO DA ÁREA MUNICIPAL/ ESCALA TERRITORIAL 

Os contributos de Parés, Martí-Costa e Blanco (2014) acerca do impacto do tamanho da área 

municipal nas redes de governança e estruturas de participação, é possível traçar um paralelo 

com as escalas territoriais limitadoras dos projetos analisados e seus efeitos. Dessa forma, os 

argumentos apresentados pelos referidos autores corroboram em parte com os resultados da 

investigação, porém não os confirmam totalmente. Isso ocorre uma vez que no caso do “Ubuntu 

no bairro” e “Praceta D’Sodade” pode-se dizer que a escala reduzida contribuiu de forma 

positiva aos processos iniciais referentes a recolha de dados e requisições úteis aos processos de 

elaboração dos projetos. E, também, para o estabelecimento de relações informais de 

proximidade entre a comunidade e as Entidades; assim como constatado pelos autores no 

âmbito municipal quanto às relações firmadas entre a população e a administração pública local.  

Além disso, corrobora com o contributo de Aoki (2017) quanto ao fator de proximidade entre as 

esferas promotoras da regeneração urbana incitadas pelo tamanho reduzido da escala municipal 

analisada e que, segundo a autora, são raramente notadas em outras localidades. E, ainda, são 

responsáveis por viabilizar um diálogo descomplicado entre as referidas instâncias.  

Por outro lado, o cenário apresentado pelo projeto “Murtas em Rede...” refuta a ideia acima uma 

vez que, apesar de apresentar-se como um micro território, não apresentou as mesmas 

características em relação às redes de governança e efeitos desse ponto nas dinâmicas de 

participação. 

Além disso, a questão referente à escala de atuação da regeneração urbana é apoiada ainda pelos 

argumentos dos autores Teernstra e Pinkster (2016) e Pollock e Sharp (2011) que chamaram a 

atenção para maiores perspectivas de sucesso de instrumentos imersos em escalas micro, que se 

relacionam de forma aproximada e directa com a comunidade e aspetos de sua vida cotidiana, 

como por exemplo, questões ligadas à segurança, à vida cotidiana e relações entre vizinhos 

(Teernstra e Pinkster 2016), como contemplado por todos os projetos analisados.  

 

 CAPITAL SOCIAL PREDOMINANTE 

Nesse tópico, o resultado da investigação é confrontado o que apresentam os autores Parés, 

Martí-Costa e Blanco (2014) acerca do impacto do capital social predominante do tipo 

“bridging”. Na investigação desses, tal tipo incitou a participação pública conduzida por meios 

mais estruturados para que também servissem como prevenção e resolução de conflitos. 

Quanto aos projetos analisados, não foram constatadas ações mais estruturadas motivadas pela 

conformação social específica do território no caso dos “Murtas em rede...” e “Ubuntu no 

Bairro”. E no contexto do “Praceta D’Sodade”, nomeadamente, se destacou a forma como 
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aguçou o sentido criativo e prático dos representantes das Entidades em relação ao conteúdo e 

artifícios contemplados pelas atividades. Além disso, a intenção inicial deste projeto em criar 

duas associações de moradores no território corrobora com a ideia de concentração de esforços 

para estruturar a comunidade e oferecê-las meios de manifestar sua voz.  

 VONTADE POLÍTICA 
 
Quanto à vontade política, assim como revelado nas entrevistas realizadas; os autores Parés, 

Bonet-Martí e Martí-Costa (2012) e Zhang, Chen e Tochen (2016) sustentaram, 

respectivamente, este fator como determinante nos processos participativos e na priorização de 

interesses da comunidade sob os exclusivamente de teor econômico e material, normalmente, 

conduzidos pelo sector privado.  

 
 ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL: CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 

 
Apesar de Parés, Martí-Costa e Blanco (2014) e Blanco, Bonet e Walliser (2011) refletirem, 

respectivamente, acerca da descentralização administrativa a níveis nacionais e municipais, é 

possível traçar um paralelo com o arranjo do Programa. Dessa forma, conclui-se que seus 

efeitos corroboram com os contributos dos autores, principalmente, no que concerne ao 

favorecimento de lideranças públicas e quanto a dinâmicas de negociação de tomadas de 

decisão junto à comunidade propiciado por processos descentralizados frente aos centralizados 

pela esfera pública. Sendo o cenário de centralização política, assim como salientado pelo 

Agente da Entidade [3], capaz de gerar resultados como a falta de relevância de processos 

conjuntos de deliberação e pouca participação de organizações sociais locais (Blanco, Bonet e 

Walliser 2011). 

Além disso, é possível dizer que os resultados também ratificam o debate apresentado por 

Silver, Scott e Kazepov (2010) quanto à descentralização de poder diretamente relacionada a 

processos de deliberação mais competentes se realizados através de pequenos fóruns que 

instigam e consentem a expressão da opinião de todos da comunidade e da criação de soluções 

específicas a questões locais.  

 CONSCIÊNCIA URBANA 

Pode-se dizer que os resultados acerca deste tópico não corroboram, nomeadamente, com os 

contributos de Beyazli e Aydemir (2010) que averiguaram por meio de sua investigação que os 

maiores índices de consciência urbana se encontravam em bairros com população de residentes 

antigos. Como os de caráter tradicional e próximos ao centro da cidade. No caso dos projetos 

analisados pela dissertação, não é possível afirmar que os maiores níveis encontram-se no 

território referente ao “Ubuntu no bairro” que entre todos é o qual apresenta a população mais 
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antiga, pode ser considerado como o mais tradicional e está localizado na área central de Lisboa. 

Assim como o território do projeto “Murtas em rede...” que compartilha a mesma característica 

geográfica central e além não possuir níveis mais relevantes de consciência urbana, é marcado 

por casos de ineficientes indícios de sentimento de pertença e apropriação apropriada do 

território. 

Quanto ao conceito defendido por Aoki (2017) de solidariedade e coesão social fortalecido 

pelas situações de adversidade presentes no território não correspondem à um elo de ligação e 

conscientização natural entre os moradores das áreas abordadas. A situação que mais se 

aproxima a essa constatação é a encontrada no contexto do projeto “Praceta D’Sodade” em que 

os laços sociais existentes e particularmente enaltecidos pelo Morador [3], provem de diversas 

explicações, inclusive de solidariedade e cooperação mútua.  

Por fim, principalmente em relação à análise estabelecida quanto aos processos de execução dos 

projetos, que se mostraram efetivos no ato de engajar a população nas atividades; serviu para 

afirmar a ideia de incremento dos níveis de “consciência urbana” compreendidos em nos 

contextos coletivos e rotinas diárias da comunidade. E da mesma forma que tratado e compilado 

por González e Healey (2005), esse conceito relaciona-se diretamente à aplicação de iniciativas 

progressistas e relativas à inovação social. 

 SÍNTESE 

Em síntese, é possível dizer que a participação da sociedade no âmbito do Programa BIP/ZIP 

foi influenciada por fatores contextuais. Isso se deu apesar do mérito do seu arranjo geral em 

considerar a participação como parte de seu enquadramento formal e como uma exigência a 

efetiva viabilização e financiamento dos projetos. Nesse caso, a atuação das instituições 

refletidas na vontade política, a organização institucional e tamanho da escala territorial se 

mostraram como essenciais para o entendimento da intensidade e ponderação da participação 

terem se mostrado discrepantes nos três casos analisados. 

 

4.2. RECOMENDAÇÕES 

 
Apesar da presente dissertação compreender determinadas percepções pertinentes sobre fatores 

que influenciam o desenvolvimento de vertentes pariticipativas nas fases da regeneração urbana 

no contexto contemporâneo; existe ainda muito a explorar na literatura deste e dos outros temas 

abordados em prol de enriquecer e aprofundar futuras investigações. E produzir conhecimentos 

concretos, procedentes das dificuldades e/ou oportunidades identificadas neste estudo. 
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É certo que todos os fatores analisados interferem na participação, porém, uns revelaram-se 

mais significativos que outros, e por isso, possuem diferentes implicações. Nesse sentido, faz-se 

pertinente chamar atenção ao que toca às atuações de Instituições locais no Programa BIP/ZIP 

enquanto fomentadoras do engajamento da sociedade e pela capacidade de influenciar a 

condução dessa política de regeneração urbana; uma vez que detém um papel decisivo nos 

referidos processos. 

 

Quanto às limitações encontradas durante o desenvolvimento dessa investigação, destaca-se o 

caráter de abstração do objeto estudado empiricamente, formado por vários componentes 

variados e associados unicamente ao contexto particular no qual a sociedade está inserida. Nesse 

sentido, chama-se atenção a dois pontos que mereceriam atenção e análise mais aprofundadas: 

 

 A conveniência de um número maior de entrevistas a agentes ativos no âmbito dos três 

projetos analisados, tanto aos moradores dos bairros e zonas de intervenção prioritária 

(BIP/ZIP) como aos representantes das Instituições atuantes como Entidades. Com o 

objetivo de enriquecer a discussão com outros relatos particulares e permitir uma 

compreensão mais abrangente dos processos a nível local;  

 Quanto a uma perspectiva globalizante, a investigação estendida a outros projetos e 

edições que compõe o Programa em questão, para a exploração dos processos 

participativos em mais contextos. E, consequentemente, o levantamento de mais 

hipóteses que pudessem corroborar ou refutar com os argumentos construídos pela 

literatura existente abordada. 

 

Finalmente, no âmbito geral do Planeamento Urbano, espera-se que a presente dissertação seja 

relevante à discussão geral, por sua análise acerca da participação da sociedade em um contexto 

de regeneração urbana particular e diferenciado. Também que represente um estímulo às futuras 

investigações das relações causais em diversos outros contextos e seus fatores, a fim de lançar 

luz e incitar o desenvolvimento dos conceitos abordados. Além de expandir concepções 

teóricas, empíricas e práticas. Sendo esta última, referente à formulação, implantação e 

avaliação de políticas de regeneração urbana condizentes às demandas holísticas, reais e atuais. 

Tendo em consideração que tais políticas carecem de considerar os contributos de investigações 

deste teor para determinar diretrizes e parâmetros de ação; priorizar reflexões sobre a influência 

de cada componente sobre os resultados em potencial e deter experiências “falhas” ou 

consideradas má sucedidas; principalmente no que toca às questões sociais que tendem a ser 

negligenciadas, como mostrado anteriormente. Enfim, espera-se que esse tema seja capaz de 

incitar e potenciar a continuidade de dinâmicas urbanas desta qualidade na cidade de Lisboa e 

inspirar outros territórios a seguir seu bom exemplo.   
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Anexo 1. 
GUIÃO DAS ENTREVISTAS ÀS ENTIDADES 

 

 

Foco da investigação: Como e quais fatores contextuais influenciam no desenvolvimento e 

sucesso das experiências de participação da sociedade em programas de regeneração urbana. / 

Qual papel determinante do contexto local e como este impacta o produto dos processos de 

forma geral. 

 

CONTEXTO DA CRIAÇÃO DA CANDIDATURA: 

 

 Quando a participação da sociedade foi inserida no processo de regeneração: Os 

cidadãos foram consultados ou contribuíram ativamente no processo de elaboração 

das Atividades contempladas pelo projeto antes de sua candidatura (se sim, qual o 

peso da participação)?  

Ou foram apenas informados do processo no momento da candidatura ou quando esta 

foi aprovada?  

 

 Como as relações entre os diferentes atores são formalizadas?  

 

 Alguma das atividades propostas na candidatura existiam anteriormente ao Programa 

BIP/ZIP?  

Se sim, a oficialização e financiamento da Câmara Municipal ajudou a maximar os 

impactos positivos dessas atividades?  

 

SOBRE O DESEMPENHO DO PROGRAMA NO CONTEXTO DE EXECUÇÃO DO 

PROJETO: 

 

 O Programa BIP/ZIP apresentou limitações durante sua execução no presente 

território? Se sim, quais? 
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IMPRESSÕES GERAIS APÓS A AVALIAÇÃO: 

 

 Quais foram os fatores contextuais condicionantes da participação dos cidadãos – na 

elaboração e recepção das atividades – e no desenvolvimento do projeto de forma 

geral? 

  

 Em sua opinião, o fato da sociedade poder participar ativamente em processos 

políticos é efetivo no processo de planeamento e regeneração urbana? 

 

CARACTERISTÍCAS ESPECÍFICAS DO BAIRRO: 

 

 Histórico local de intervenções políticas: Há registros da aplicação de outros 

programas de regeneração urbana e/ou social no local?  

Se sim, houve a consideração de resultados das regenerações anteriores (em âmbitos 

sociais e físicos) durante a elaboração do presente projeto? 

 

 Histórico local de conflitos anteriores: Há o histórico de conflitos que motivaram a 

mobilização movimentos dos moradores para resistirem e/ou pressionarem as 

autoridades?  

Há registros da organização da população em movimentos sociais informais em prol 

de alguma causa? 

 

 “Consciência urbana” dos moradores: Em geral, as pessoas mostram-se 

interessadas e/ou expressam suas opiniões/reclamações acerca de questões referentes 

ao bairro? 

 

  Tamanho do território: Pode-se dizer que o tamanho do território do bairro teve 

alguma influência relevante no processo de elaboração e execução do projeto? 

 

 

 Tipologia do bairro (Centro ou periferia): Pode-se dizer que a localização do bairro 

no tecido urbano de Lisboa – no centro ou periferia – teve alguma influência relevante 

no processo de elaboração e execução do projeto?  

 

CONTEXTO DE CRIAÇÃO DO PROGRAMA BIP/ZIP: 

*Informações gerais sobre o Programa, não necessariamente a Entidade terá          as 

respostas. 
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 Houve algum tipo de pressão popular para criação de um Programa de caráter 

participativo desse tipo? Ou a decisão partiu unicamente da Câmara Municipal? 

 

 O Programa foi inspirado em outros programas? Se sim, quais? 

 

 Contextualidade política e organização institucional de Lisboa: Como definir o papel 

do Programa na promoção poderes deliberativos na escala local?  

 

 

_____________ 
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Anexo 2. 
GUIÃO DAS ENTREVISTAS AOS MORADORES 

 

CONTEXTO DA CRIAÇÃO DA CANDIDATURA: 

 

 Houve consulta ou participação ativa da população durante a elaboração das atividades 

inseridas no projecto? Ou apenas foram informados no momento da candidatura ou 

após esta ser aprovada? 

Se sim, os mecanismos de participação privilegiam a participação de moradores com 

níveis mais altos de educação?  

 

SOBRE O DESEMPENHO DO PROGRAMA NO CONTEXTO DE EXECUÇÃO DO 

PROJECTO: 

 

 O Programa apresentou limitações durante sua execução? Quais? 

 

IMPRESSÕES GERAIS APÓS AVALIAÇÃO: 

 

 Quais foram os factores contextuais condicionantes da participação dos cidadãos – na 

elaboração e recepção das atividades – dentro do enquadramento das redes de 

governança proporcionadas pelo arranjo do Programa BIP/ZIP?  

Quais factores contextuais favoreceram o desenvolvimento do Projecto de forma 

geral? 

 

 É possível dizer a população (ou parte dela) aprendeu algo em relação a planeamento 

urbano/ desenvolvimento e implantação de políticas urbanas durante a execução do 

projeto? Este foi eficiente em aproximar as comunidades dos processos de 

regeneração que irão impactar seus cotidianos? Em capacitar cidadãos?  

A população se sente realmente incluída nos processos de elaboração e execução das 

medidas como um todo? 

 

 Baseado na forma com que o projeto foi elaborado e executado, é possível dizer que as 

diferenças sociais foram amenizadas ou reforçadas? 
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 A população vê o processo de participação na elaboração de políticas de renegeração 

urbana como algo positivo e útil ao processo? Gostam de estar envolvidos? 

 

 O programa foi eficiente em sua abordagem? Mudanças e melhorias reais foram 

notadas quanto à questões de qualidade de vida, da relação entre vizinhos, da gestão e 

uso dos espaços comuns? 

Em sua opinião, o que faz um programa de regeneração urbana ser bem sucedido?  

 

 

CARACTERISTÍCAS ESPECIFÍCAS DO BAIRRO: 

 

 Histórico local de intervenções políticas: Há registros da aplicação de outros 

programas de regeneração urbana e/ou social no local? Se sim, houve a consideração 

de resultados das regenerações anteriores (em âmbitos sociais e físicos) durante a 

elaboração do presente projeto? 

 

 Histórico local de conflitos anteriores: Há o histórico de conflitos que motivaram a 

mobilização movimentos dos moradores para resistirem e/ou pressionarem as 

autoridades? Há registros da organização da população em movimentos sociais 

informais em prol de alguma causa? 

 

 Em geral, as pessoas mostram-se interessadas e/ou expressam suas 

opiniões/reclamações acerca de questões referentes ao bairro? 

 

CONTEXTO DE CRIAÇÃO DO PROGRAMA BIP/ZIP: 

 

 Houve algum tipo de pressão popular para criação de um Programa de caráter 

participativo desse tipo? Ou a decisão partiu unicamente da Câmara Municipal? 

 

 

 

 

 

 

 


