
Resumo 

Este estudo refere-se às questões da estratégia de cidade e dos programas de intervenção, enquanto 

oportunidade de construir metodologias alternativas e contextuais de intervenção no território, que 

propõem uma reformulação do funcionamento das políticas urbanas actuais, dos instrumentos de 

planeamento e da diversidade de níveis institucionais.  

O estudo centra-se na avaliação dos programas de intervenção e na análise do seu contributo para a 

concretização da estratégia da cidade. A aplicação de diversos programas de intervenção de âmbito 

nacional e comunitário nas cidades, a sua articulação com instrumentos de planeamento e de política 

urbana e a sua importância para a delineação e concretização da estratégia de desenvolvimento local 

inserida em estratégias globalizantes, que embora alicerçadas no potencial endógeno se enquadram 

em contextos espaciais mais vastos, constitui o tema central de investigação.  

A primeira parte do estudo dedica-se à reflexão sobre as principais e mais recentes alterações nas 

áreas urbanas e, consequentemente, repercutidas nas políticas urbanas e nos seus instrumentos de 

intervenção. Reflecte-se sobre as recentes inovações suscitadas pelos princípios e programas da 

União Europeia e procura-se analisar um conjunto vasto de ideias e enquadrar as teorias da 

estratégia na política urbana e nos novos modos de planificação.  

A segunda parte do estudo detém-se na avaliação dos programas de intervenção com incidência na 

cidade de Vila do Conde, e na análise dos seus contributos para a construção da estratégia da 

cidade.  

Conclui-se que os programas de intervenção e a estratégia da cidade se repercutem nas actuais 

políticas urbanas designadamente nas "políticas do tipo multi-nível". Ou seja, formula-se a tese de 

que os programas de intervenção revelam potencialidades e devem ser entendidos como uma nova 

abordagem na resolução dos problemas urbanos.  

Abstract 

This study refers to the subjects of the city strategy and the intervention programs, while opportunity to 

build alternative methodologies and contexture interventions in the territory, that propose a 

reformulation on the working method of the current urban politics, the planning instruments and the 

diversity of institutional levels.  

The study is centered in the evaluation of the intervention programs and in the analysis of its 

contribute for the materialization of the city strategy. The application of several of intervention 

programs of national and community ambit in the cities, its articulation with planning and urban politics 

instruments and its importance for the delineation and materialization of the strategy of local 



development inserted in globalise strategies, that although founded in the potential endogenous they 

frame in vaster space contexts, constitutes the central theme of investigation.  

The first part of the study is devoted to the reflection about the main and more recent alterations in the 

urban areas and, consequently, rebound in the urban politics and in its intervention instruments. On 

upon reflection about the recent innovations raised by the beginnings and programs of the European 

Union and it tries to analyse a vast group of ideas and frame the strategy theories in the urban politics 

and in the new planning manners.  

The second part of the study is about the evaluation of the intervention programs with incidence in the 

city of Vila do Conde, and in the analysis of its contribution for the construction of the city's strategy.  

It is concluded that the intervention programs and the city strategy rebound in the current urban 

politics in particular the "multi-level politics”, that is to say, make out the thesis that the intervention 

program reveal potentialities and they should be understood as a new approach in the resolution of 

the urban problems.  


