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Creio que uma das atitudes fundamentais do homem deve ser a de reconhecer em si, numa falta de 

compreensão ou numa falta de ação, a origem das deficiências que nota no ambiente em que vive; 

só começamos, na verdade, a melhorar quando deixamos de nos queixar dos outros para nos 

queixarmos de nós, quando nos resolvemos a fornecer nós mesmos ao mundo o que nos parece 

faltar-lhe; numa palavra, quando passamos de uma atitude de pessimista censura a uma atitude de 

criação otimista, otimista não quanto ao estado presente, mas quanto aos resultados futuros. O 

mesmo terá já dado um grande passo para impedir os ataques, quando aceitar que só puderam 

existir porque a sua ação não foi o que deveria ter sido; quando se lembrar ainda de que toda a sua 

coragem se não deve empregar a combater, mas a construir. (Agostinho da Silva, Textos e Ensaios 

Filosóficos, 1999) 
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Resumo 

 

Analisando a causalidade entre o ambiente, os indivíduos e as cidades no cenário 

de mudança climática ao qual estamos expostos, a pesquisa ocupa-se do paradigma 

relacionado ao modelo de crescimento e estilos de vida em que se sustentam a maioria 

das sociedades atuais, ainda pouco conscientes sobre estes temas e seus efeitos eminentes 

na qualidade de vida. Esta lacuna na perceção dos temas e de participação dos indivíduos 

no processo de decisão dificulta a adaptação perante os factos, sendo também um 

paradoxo inerente à própria forma de gestão das cidades, em relacionar os temas às suas 

demandas, por falta de capacidade institucional ou ainda na implementação de medidas 

por meio de políticas pouco eficientes. Dividiremos essa análise em duas partes.  

 

A primeira parte estrutura o enquadramento deste problema (I), delimitando-o por 

um diálogo crítico com a literatura disponível (II) sob as perspetivas das preocupações e 

práticas para adaptação do cenário atual e como elas se relacionam em maior ou menor 

grau de acordo com os níveis de desenvolvimento e consumo das cidades (II‒1), quanto 

às tendências previstas pela ciência a partir da escala territorial dos riscos e 

vulnerabilidades relativas às cidades (II‒2), e por último, uma abordagem conjugada de 

fatores e desafios que devem ser considerados para a efetiva sensibilização e prevenção 

destes factos (II‒3).  

 

A segunda parte representa um exercício de observar, interpretar e praticar estes 

temas à escala local (III), feito através do caso de estudo realizado no lugar de 

Quebrantões inserido na freguesia de Oliveira do Douro em Vila Nova de Gaia. Para esta 

análise empírica reconhecemos em pormenor este território por meio de ferramentas 

qualitativas e quantitativas, além de atividades baseadas em processos participativos com 

uma amostra dos moradores (III‒1/2), num exercício de perceção de como os problemas 

sociais podem resignar a compreensão do clima e os riscos latentes em cada território 

(III‒3). 

 

A reflexão da pesquisa sobre a responsabilidade na mudança no clima, de certa 

forma, é um reconhecer do habitat e das cidades, como a nossa casa, aonde são necessárias 
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ações que previnam e não apenas remediem os factos já consumados. Este problema se 

correlaciona com a perceção e participação dos indivíduos. A adaptação destes factos 

começa por assumirmos nossa cota parte dos desdobramentos que as próprias ações dos 

indivíduos causam até o presente, situações de risco mais que de bem-estar. “Mudamos a 

nós mesmos, mudando nosso mundo e vice-versa” (Harvey, 2003, p. 939) [tradução 

nossa]. 

 

Palavras-chave: Perceção, Participação, Planeamento, Clima, Resiliência. 
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Abstract 

 

Analyzing the causality between the environment, the individuals and the cities in 

the climate change scenario to which we are exposed, the research addresses the paradigm 

related to the growth model and lifestyles on which most of today's societies base 

themselves, yet with little awareness of these issues and their imminent effects on quality 

of life. The gap in the perception of these subjects and in the participation of individuals 

in the decision making process makes it difficult to adapt to the facts, also constituting a 

paradox inherent to the way cities are managed and in relating the themes to their 

demands, due to lack of institutional capacity or even in implementing measures through 

inefficient policies. We will divide this analysis into two parts. 

 

The first part structures the framing of this problem (I), delimiting it by a critical 

dialogue with the available literature (II) from the perspective of concerns and practices 

for adapting to the current scenario and how they relate to a greater or lesser extent 

according to the levels of development and consumption of cities (II‒1), to the trends 

predicted by science from the territorial scale of risks and vulnerabilities related to cities 

(II‒2), and finally, a combined approach of factors and challenges which must be 

considered for the effective awareness and prevention of these events (II‒3). 

 

The second part represents an exercise of observing, interpreting and practicing 

these subjects on a local scale (III), made through the case study carried out in the place 

of Quebrantões inserted in the parish of Oliveira do Douro in Vila Nova de Gaia. For this 

empirical analysis we recognize in detail the territory through qualitative and quantitative 

tools, as well as through activities based on participatory processes with a sample of 

residents (III‒1/2), in an exercise of understanding how social problems can void our 

understanding of the climate and the latent risks in each territory (III‒3). 

 

Research reflecting on the responsibility of climate change is, in a way, a 

recognition of habitats and cities, like our home, where action is needed to prevent and 

not just remedy the facts that already happened. This problem correlates with the way 

individuals perceive and participate. Adapting to these events begins by assuming this 
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share of the unfolding in which the very actions of individuals cause situations of risk, 

more than of well-being. “We change ourselves by changing our world and 

vice versa” (Harvey, 2003, p. 939). 

 

Keywords: Perception, Participation, Planning, Climate, Resilience. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

1 – Contexto do estágio curricular 

 

O enquadramento da pesquisa entre as opções possíveis para o segundo ano 

curricular do Mestrado, inserido na linha de investigação em Políticas Urbanas e 

Ordenamento do Território, ocorreu por meio de um estágio curricular na empresa 

MAPIS, Mapping Intelligent Solutions, onde estavam a ser desenvolvidos projetos de 

colaboração com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. A motivação para esta 

escolha decorreu do conhecimento reunido pela empresa sobre estes temas relacionado  

no Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana 

do Porto (Monteiro, Madureira, Fonseca, & Gonçalves, 2018a) e no Zoneamento 

Climático de Vila Nova de Gaia (Monteiro, Madureira, Fonseca, & Gonçalves, 2018b).  

 

Esta empresa foi criada em 2014 e concilia “competências nos domínios do pla-

neamento estratégico, prevenção de riscos climáticos e de saúde pública, apoiados nos 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como ferramenta essencial para a reflexão e a 

decisão”1.  O estágio curricular decorreu entre os meses de setembro de 2018 e fevereiro 

de 2019, tendo sido acompanhado pelo sócio-gerente, o geógrafo Luís Carlos Santos da 

Fonseca. Durante o estágio também pude contar com o apoio de vários colaboradores do 

grupo de investigação CHERG.2  

 

Este estágio beneficiou do acesso à informação de base e ao conhecimento 

acumulado que serviu de suporte ao projeto que propusemos para o lugar de Quebrantões, 

localizado na freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia. Ensaiaram-

se estratégias de intervenção com os idosos do Centro de Atividades Sénior de Quebran-

tões3, como experiência de promover a capacitação da comunidade para participar no 

processo de decisão daquilo que envolve o lugar onde habitam, visando a melhoria da 

 
1 Segundo a descrição da missão da empresa, obtido em 01/03/2019 de http://mapis.com.pt/about/mission/. 
2 O Climate, Health and Environment Research Group reúne investigadores da Universidade do Porto no 

âmbito do clima, saúde e ambiente, sendo coordenado pela Professora Doutora Ana Maria Rodrigues 

Monteiro Sousa do Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da mesma universidade.   
3 Este equipamento social foi criado em 2016 administrado pela Junta de Freguesia de Oliveira do Douro e 

funciona no espaço da Associação Cultural e Recreativa Os Novinhos de Quebrantões. 

http://mapis.com.pt/about/mission/
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saúde, qualidade de vida e bem estar dos moradores, esperando que quanto mais atentos 

e conhecedores, mais resilientes estarão para se adaptarem às consequências negativas 

das mudanças do climáticas.  

 

2 – Enquadramento do tema de pesquisa 

 

As cidades estão crescendo de forma apressada, na atualidade, em torno de 55% 

dos indivíduos habitam em áreas urbanas, na Europa está proporção é de 74% segundo 

UN (2018). Se olharmos o passado, esse desenvolvimento baseou-se em relações pouco 

sustentáveis com o ambiente. Emergentes, as consequências dessa forma de crescimento 

convergiram sobre o território e na sua governança como vulnerabilidades, que a 

contratempo, precisamos nos adaptar. As mudanças no clima são previstas pela ciência 

há vários anos e ocorrem devido à variabilidade natural somada às atividades humanas. 

Embora sejam multicausais, as manifestações da mudança no clima expressam 

frequentemente com clareza consequências relacionadas com a forma como cá vivemos 

e regulamos o território.  

 

O crescimento urbano regulado de forma consciente pelo Estado, capaz de 

sensibilizar e mediar a participação dos cidadãos é apenas um dos pontos no processo de 

adaptação às atuais tendências de mudanças no clima. Iremos abordar este contexto 

analisando a relação de forças entre o ambiente, os indivíduos e as cidades no (des) 

equilíbrio perante os factos relacionados com o clima. Estabelecer a pesquisa a partir de 

preocupações sociais compreende um interesse e também uma ferramenta para analisar o 

contexto neoliberal nas cidades, característico por sua consciência curta no uso dos 

recursos naturais e dos impactes consequentes do modo de vida moderno.  

 

O facto consumado destas tendências decorrer-se-ão em várias escalas espaciais e 

temporais. Os impactes da mudança do clima afetarão a todos, combinados por vezes, às 

falhas existentes na estrutura das cidades, que independente do seu porte apresentam 

vulnerabilidades nas condições e/ou no suporte da administração pública em aspetos 

básicos do quotidiano dos cidadãos, por exemplo, em infraestruturas, serviços, 

abastecimento e noutros pontos, criando assim condições de risco. A necessidade por si 
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de adaptar estas condições apenas tornar-se-á uma demanda, se articulada pelo empenho 

político aos fatores pertinentes do processo de decisão, como os atores a serem 

envolvidos, os meios para concretizarem-se em medidas, considerando os recursos e o 

tempo necessários, entre outras variáveis. Ainda assim, nem toda demanda é uma 

prioridade nas agendas políticas vigentes de cada território. 

 
Esse caráter vago dos contornos físicos e sociais das cidades tem desde logo implicações quanto à 

capacidade de as entender e às formas possíveis de as gerir, na medida em que uma parte das 

relações entre governantes e governados são forçadas a desenvolver-se já não no domínio do poder 

administrativo, mas sim no da perceção e avaliação da relevância das atuações de outra parte sobre 

os desígnios do próprio. (Viegas, 2007, p. 261) 

 

A gestão das cidades envolve atores e interesses distintos em decisão destas 

demandas, de acordo com a capacidade de cada território e as necessidades da sua 

população. A condição em que estas relações são estabelecidas pondera a forma de 

crescimento das cidades e também os efeitos que decorrerão das escolhas econômicas, 

sociais e ambientais feitas, de forma direta ou indiretamente sobre as vulnerabilidades 

presentes no território, como no modo de vida de cada indivíduo que o habita. Há uma 

relação de causa e efeito entre o ambiente, os indivíduos e a cidades. Conflitos e relações 

desiguais nesta tríade perturbam a capacidade de resposta à mudança do clima e também 

de uma melhor condição na qualidade de vida. Diversamente de apenas administrar estes 

conflitos, em sua estrutura, a gestão das cidades pode incentivar a cidadania ocasionando 

uma melhor relação entre o público e o privado, e na forma como nos relacionamos 

atualmente com o sistema4, reconhecendo que no caso português, 

 

a prática dos mecanismos participativos promovidos no âmbito das dinâmicas dos instrumentos de 

gestão territorial e a atitude dos cidadãos relativamente a estes processos, continua a evidenciar 

um predomínio de uma visão tradicional do ordenamento do território, mais como um exercício 

de tomada de decisão pela administração pública do que uma construção coletiva do território. 

(DGT, 2018a, p. 202)  

 

O direito a participar representa a responsabilidade de cada cidadão exercida no 

processo da organização do espaço e atua como uma ferramenta para os atores decisores 

 
4 “A mudança climática é frequentemente retratada como um problema de escala global: ela geralmente 

não ressoa com os valores associados a muitas visões de mundo tradicionais e etnocêntricas e pode 

contribuir para o antagonismo ou a dissonância cognitiva. No entanto, ao revelar vínculos e conexões que 

não são facilmente percebidos ou visíveis, as mudanças climáticas também podem promover valores 

humanistas que se contrapõem a valores exclusivos e conformistas.” (Adger, Barnett, Brown, Marshall, & 

O'Brien, 2012, p. 114) [tradução nossa]. 
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e entidades. Institucionalizada a partir da Constituição da República Portuguesa de 1976 

e reforçada progressivamente em outras instâncias5, a sua iniciativa não decorre por falta 

de oportunidade, mas, por uma barreira inerente a cultura do processo de decisão que 

dificulta que a colaboração aconteça efetivamente, “a política visa a criação de unidade 

num contexto de conflito e diversidade, está sempre preocupada com a criação de um nós 

pela determinação de um eles” (Mouffe, 2003, p. 15) [grifo do autor]. 

 

O modo de vida moderno e a relação com o consumo de mercadorias e também 

das cidades que decorrem a partir do turismo, pela especulação imobiliária e no uso 

indiferente dos recursos naturais, referindo a alguns exemplos, expõem a maneira como 

algumas sociedades, cada vez mais, priorizam interesses individuais na partilha de 

interesses comuns. Assumimos uma postura de esperança eletiva no processo de decisão 

e como cidadãos nos envolvemos de forma pouco efetiva em perceber a dinâmica da 

cidade e as necessidades do espaço onde se habita. Julgando por vezes aqueles que 

responsabilizamos, pelo vício ou virtude dos interesses envolvidos. A política é uma 

forma de poder sobre a expressão das necessidades e de voz a opinião dos que são 

representados, os cidadãos, estas relações carecem que a teoria e a prática na organização 

do espaço estendam-se além do preconcebido entre os diversos setores de atuação. 

 
As ciências da cidade apoiam-se, assim, sobre uma relação privilegiada e ambígua com a política. 

É com o Estado que elas dialogam, às vezes visando seu cume e a implantação de uma 

administração racional, outras vezes passando pela base e esperando de uma participação popular 

esclarecida a transformação do próprio Estado. Se, por diversas razões, este diálogo com a política 

é interrompido, mais uma vez uma crise de saberes é provável. (Topalov, 1991, p. 36)  

 

A abordagem do clima nas práticas de governança decorrem ainda com lacunas 

de base legal e institucional em diversas cidades, presentemente “sendo uma questão 

marginal, geralmente confinada à ala ambiental das autoridades locais e desarticulada de 

outras áreas de formulação de políticas” (Bulkeley, 2010, p. 235) [tradução nossa]. No 

âmbito da participação no planeamento territorial e climático, representado na  Figura 1,  

Portugal apresenta um paradoxo, primeiro, por uma relação desigual e de poder de decisão 

dos atores envolvidos, na sua própria escala de atuação (nacional, regional, municipal e 

local), segundo por uma (i)literacia institucional e cívica perante os acontecimentos e, por 

 
5 Previsto na Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo previsto em Lei n. 31/2014 de 30 de maio; e no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, Previsto em DL n. 80/2015 de 14 de maio. 
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último, na prática, há baixa eficiência das políticas devido o esvaziamento destas relações 

no reconhecimento e consequente aceitação social. A transparência deste processo em 

relação à sociedade compreende o seu paradigma, a mudança da forma como as relações 

decorrem até o momento, precisam mudar o foco para que se incentive a opinião, 

comunicação e a própria forma de fazer política, tendo pontos mais comutáveis entre si. 

Os processos participativos apresentam um potencial muito diversificado neste sentido e 

a sua relevância e metodologias têm cada vez mais sido utilizadas. 

 

 

 
 

Figura 1 – As relações entre os níveis de participação no planeamento territorial e climático no 

processo de gestão das cidades. 

 

Incentivar os indivíduos para participar nestes processos é algo abrangente e 

dependente da forma como cada um percebe a realidade em que se insere ou procura se 

inserir, nos problemas e impactes de diversas questões do lugar aonde habitam. Ou, ainda 



 

17 

PERCEBER A CIDADE [PARA] PARTICIPAR NA CIDADE ‒ Um olhar sobre as preocupações e práticas dos cidadãos e 
decisores na adaptação à mudança climática, analisado pelo caso de estudo do lugar de Quebrantões em Vila Nova de 

Gaia. 

como na prática este paradigma se aplica na sua rotina, considerando a cota parte de 

responsabilidade que cada um tem na sociedade. A exceção como regra na perceção e no 

envolvimento dos indivíduos em relação ao clima, no caso de Portugal, não decorrem por 

falta de meios para a participação, contesta que as competências se relacionem de maneira 

mais atrativa e conectada para o seu exercício, tanto por parte das instituições como dos 

próprios cidadãos.  

 
A ponderação de interesses - de natureza pública, coletiva e privada, ocupa, naturalmente, uma 

posição central em qualquer exercício de ordenamento do território. Ao definir determinadas 

prioridades - ambientais, econômicas e sociais - e detrimento de outras, ao condicionar ou mesmo 

interditar aspetos tão distintos como a edificação, a exploração de recursos específicos, formas 

particulares de uso e ocupação do solo ou a utilização do transporte individual privado, interferindo 

no domínio da propriedade privada e das preferências pessoais, o ordenamento do território 

comprime, necessariamente, a liberdade de opção e os direitos individuais em nome do interesse 

público e do bem-estar coletivo. (Ferrão, 2011, p. 49) 

 

Se procurarmos perceber como os portugueses compreendem essas questões, o 

conflito que se revela parece ser o que trava também uma resposta. Conforme as pesquisas 

de opinião pública feitas nos Eurobarómetros analisadas por Schmidt & Delicado (2014), 

entre as décadas de 1980 e 1990, o interesse dos cidadãos sobre essas questões eram 

abordados em relação aos “danos no ambiente”. Apenas a partir do ano 2000, surge o 

termo “preocupação” como refere Valente & Ferreira (2014, p. 46). A vontade individual 

de cada cidadão para participar nesse processo, quando questionados sobre a sua 

disponibilidade em fazer o seu papel na proteção do ambiente, representou apenas “20% 

dos portugueses em relação a 42% dos europeus”, ainda segundo os mesmos autores. 

Relacionando isso sobretudo aos níveis de informação sobre as mudanças no clima, “as 

taxas de pouco ou nulo conhecimento rondam os 2/3 de inquiridos” de acordo com 

Schmidt & Delicado (2014, p. 127). 

 

Este cenário deveria preocupar-nos. Os riscos relacionados com as manifestações 

de mudança no clima podem potencializar-se pela ação antrópica no ambiente e também 

resultar de excecionalidades do comportamento dos elementos climáticos, em eventos 

extremos, podendo se somar à vulnerabilidade do sistema em questão conforme cada 

território. Os eventos extremos estão ocorrendo com uma frequência mais curta em todos 
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os países6 e revelam o comportamento de um ou mais desses elementos climáticos, 

incomuns, em determinado local e período.  

 

Desde a Revolução Industrial na segunda metade do século 18, o modo de 

produção capitalista vela diversos impactes sobre as cidades, a industrialização engendrou 

o crescimento dos padrões de vida e de consumo que resultaram em práticas 

incompatíveis com o meio ambiente, em escala global, os efeitos são cientificamente 

conhecidos e demonstram um cenário comum do aumento do nível cumulativo de 

emissões dos gases de efeito estufa (GEE) e as emissões acumuladas de CO2 desde então 

para limitar o aquecimento global em até 2ºC. Seus efeitos afetam todo o sistema biofísico 

e revelam uma tendência para Portugal de “aumento das temperaturas, conjuntamente 

com a alteração dos padrões da precipitação e a subida do nível médio do mar” conforme 

DGT (2018b, p. 14) na análise feita no Programa Nacional de Política de Ordenamento 

do Território (PNPOT).  

 

De forma breve este enquadramento ao tema representa quais pontos de partida a 

pesquisa se posiciona a discutir e o seu olhar sobre a realidade no contexto complexo da 

mudança no clima. No decorrer da pesquisa procuramos guiar-nos para responder uma 

pergunta: 

 

· Como poderíamos comunicar a ciência com a prática do dia a dia facilitando o 

envolvimento e a perceção do conhecimento sobre o clima, para reforçar a 

necessidade da participação dos cidadãos no desenho e intenção sobre o que se 

define na política urbana? 

 

3 – Conceitos adoptados 

 

Cidadania: É um ato, no qual baseiam-se nossos direitos como cidadãos numa 

determinada sociedade em relação as esferas civil, política e social (Marshall, 1967). Seja 

 
6 “Apesar de ser muito provável que ocorram cada vez mais comportamentos extremos de temperatura, 

precipitação, seca ou vento, e que aconteçam de modo muito mais irregular e em épocas onde não seriam 

prováveis, a vulnerabilidade do modo de vida moderno tem acrescentado gravidade de perdas e danos 

mesmo perante comportamentos estatisticamente considerados “normais” de qualquer um destes elementos 

climáticos.” (Monteiro, Madureira, Fonseca, & Gonçalves, 2018a, p. 41) 
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quanto à liberdade individual, a devida participação nas decisões políticas e naquilo que 

compete a nossa forma de viver nas cidades, em comunidade.7 

 

Participação: É um termo amplo, aplicado de diversas formas no ordenamento do 

território e noutras áreas do conhecimento, variando seu significado conforme o contexto 

aonde é inserido8, por vezes demasiadamente retórico. Usaremos no essencial, 

participação, como meio para os cidadãos envolverem-se no processo de tomada de 

decisão das políticas ou quando as necessidades forem reconhecidas e da sua intervenção 

resulte de uma prática que convirja entre decisores, técnicos da administração pública e 

cidadãos.  

 

Capacitação: É um ato em prática que se relaciona com cada indivíduo no seu 

quotidiano e em escala no território pela organização comunitária, quando dota-se de 

poder de influência e/ou decisão de condição social, política e psicológica em contexto 

(Friedmann, 1996). Seja por aceder às bases de produção e consumo (informação, 

conhecimento e técnicas), no poder de voz e ação coletiva e na força de cada individuo 

no processo em que é interveniente. 

 

Resiliência: É a capacidade de qualquer sistema (social, económico e ambiental) 

lidar com eventos extremos sem entrar em rutura, respondendo ou reorganizando-se de 

formas a manter a sua função e identidade, como também a sua capacidade de adaptação, 

aprendizagem e transformação. 

 

Adaptação: É o processo de ajuste ao comportamento real do clima. Consiste na 

capacidade que as instituições e os seres humanos têm para se ajustarem a potenciais 

riscos, evitando perdas e danos e tirando partido de oportunidades existentes a escala 

local. 

 
7 “Contrariamente ao ponto de vista segundo o qual a democracia é basicamente definida como um conjunto 

de direitos assumidos por indivíduos, tais como o voto e a liberdade de expressão, a democracia é aqui 

compreendida como assentado em poderes legítimos de uma cidadania reconhecida ou de uma pertença 

responsável a uma comunidade politicamente constituída.” (Friedmann, 1996, p. 79) [tradução nossa] 
8 “Participação significa coisas diferentes para pessoas diferentes e coisas diferentes para as mesmas 

pessoas, dependendo da questão, do seu tempo e do cenário político em que ela ocorre.” (Sanoff, 2000, p. 

11) [tradução nossa] 
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4 – Objetivos 

 

A pesquisa busca problematizar teoricamente a estrutura do discurso sobre as 

manifestações de mudança climática a partir da análise da perceção dos cidadãos sobre 

estes temas de forma a compreender os fatores que dificultam a sua participação nas 

decisões que os afetam, sobretudo, aquelas que promovem a adaptação. Procuramos 

enquadrar esta lacuna percebida nestes temas relacionando-a com algumas variáveis 

conforme a Figura 2.  

 

 
 

Figura 2 – Organograma conceptual da pesquisa.  

 

Esse enquadramento conjuga de forma conceptual a pesquisa, para o qual 

consideramos três pontos de partida para pressupor o que será considerado na análise 

teórica e empírica.  

 

· A perceção da mudança no clima pode ser influenciada pela cultura, modos de 

vida e condições socioeconómicas inerentes a cada território, além de outras 

representações dos factos relacionadas a comunicação e medias, quanto ao acesso 

à informação e ao conhecimento científico, a linguagem empregada e a sua forma 

de disseminação.  

· As relações desiguais de governança nas cidades, hierarquizadas entre os próprios 

setores administrativos, restringem a participação eficiente dos cidadãos no 
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processo de elaboração dos planos, na tomada de decisões formais e sua 

implementação, por vezes, corroborado por uma perspetiva conformista e de 

pouco relação com os problemas do lugar.  

· A adaptação como uma resposta aos efeitos da mudança no clima ou de 

oportunidade para conformar seus cenários, no caso português, carece por 

estabelecer maior reciprocidade no processo de previsão dos eventos climáticos e 

a sua monitorização, ajustado a capacidade dos cidadãos em lidar com essas 

possibilidades. 

 

Os objetivos gerais se baseiam neste enquadramento buscando complementar o 

discurso sobre a mudança do clima, estabelecendo as seguintes intenções: 

 

· Perceber a relação estabelecida entre indivíduos e ambiente em sua causalidade 

no cenário de mudança no clima em que as cidades atuais estão expostas. (II–1) 

· Explorar a escala para relacionar tendências previstas neste contexto e os conflitos 

de participação e adaptação ainda presentes nas sociedades. (II–2) 

· Analisar as formas de crescimento priorizadas nas cidades ao longo do tempo e os 

fatores que o influenciam direta e indiretamente, observando as consequências 

socialmente decorrentes da mudança no clima, implicadas em maior ou menor 

grau na ocorrência dos eventos extremos e na disposição de novas 

vulnerabilidades além das já existentes nas cidades. (II–3) 

 

Na análise empírica procuramos perceber estes objetivos observando a realidade 

de forma compartilhada9 através de metodologias participativas com uma determinada 

população e pela pesquisa de campo considerando um contexto territorial específico. 

Optamos por realizar um caso de estudo que foi realizado no lugar de Quebrantões, 

ambiente construído condicionado por fatores socioeconómicos e climáticos 

desfavoráveis, que se encontra inserido na freguesia de Oliveira do Douro no concelho 

de Vila Nova de Gaia. Desse modo, os objetivos específicos refletem o exercício das 

 
9 “(...) em vez de um olhar de passagem, cujo fio condutor são as escolhas e o trajeto do próprio pesquisador, 

o que se propõe é um olhar de perto e de dentro, mas a partir dos arranjos dos próprios atores sociais, ou 

seja, das formas por meio das quais eles se avêm para transitar pela cidade, usufruir seus serviços, utilizar 

seus equipamentos, estabelecer encontros e trocas nas mais diferentes esferas - religiosidade, trabalho, lazer, 

cultura, participação política ou associativa, etc.” (Magnani, 2002, p. 18) 
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intenções estabelecidas, empregando-as na escala local, estruturadas a partir das seguintes 

premissas: 

 

· Caracterizar o espaço estudado e a sua relação com o tecido urbano da cidade, 

analisando os aspetos territoriais, sociais e ambientais, também fazendo uma 

leitura dos aspetos históricos, culturais e afetivos pertinentes à sua configuração e 

desenvolvimento. (III–1,2) 

· Confrontar a relação dos problemas sociais na perceção do sistema climático e dos 

riscos latentes encontrados neste território. (III–2,3) 

· Estimular a capacidade de uma amostra dos moradores do espaço, na perceção dos 

temas relacionadas com o clima e das necessidades da comunidade, usando como 

ferramenta atividades periódicas baseadas em processos participativos. (III–3) 

· Compreender como instituições e entidades poderiam disseminar o conhecimento 

sobre a qualidade ambiental e o comportamento dos elementos climáticos, 

encurtando as tendências que dificultam uma relação dos indivíduos com os 

processos de decisão, muitas vezes constrangida, por uma forma hierarquizada de 

conceber e comunicar o conhecimento. (III–3) 

 

5 – Metodologias 

 

 
 

Figura 3 – Caixa de ferramentas: Métodos e instrumentos utilizados como estrutura da pesquisa. 
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Para responder aos objetivos e ir de encontro à reflexão que os resultados nos 

demonstrarão, a abordagem acerca da mudança do clima ocorreu por um diálogo crítico 

feito na revisão da bibliografia, analisada como procedimento no caso de estudo, como 

relacionamos na Figura 3. 

 

A princípio para delimitar a pesquisa realizamos um período exploratório de 

recolha bibliográfica, buscando aprofundar os temas diretamente relacionados à mudança 

no clima ou aos conceitos adoptados para a pesquisa. Este processo decorreu por meio de 

consulta ao acervo de bibliotecas e arquivos10 físicos e digitais relativos aos municípios 

de Vila Nova de Gaia e do Porto. O olhar crítico sobre estes conteúdos resultou no 

capítulo II – Revisão da bibliografia. 

  

Como forma de observar os contextos revisados, ponderamos a partida algumas 

circunstâncias para escolher um território para o caso de estudo. Consideramos para este 

fim, as bases cartográficas e urbanísticas atuais e georreferenciadas disponibilizadas pelo 

município11 além de informações de outras entidades dispostas em plataformas digitais12. 

Para complementar estes dados e melhor compreender as dinâmicas ocorridas na estrutura 

urbana do território que viria ser o caso de estudo, buscamos a Carta Militar de Portugal à 

escala 1:25.000 referente a 1948, ortofotomapas à escala do município13 referente a 2012, 

além de analisarmos imagens obtidas por deteção remota no GoogleEarth Pro e 

disponibilizadas na WebFototeca da Direção-Geral do Território. 

 

Definimos o espaço para o caso de estudo sobrepondo algumas subsecções relativas 

às divisões censitárias representadas pelo sistema de referenciação geográfica (BGRI), de 

 
10 As referências documentais foram verificadas nas bibliotecas públicas municipais do Porto e em Vila 

Nova de Gaia, nas bibliotecas respetivas da Faculdade de Arquitetura (FAUP) e na Faculdade de Letras 

(FLUP) da Universidade do Porto, aonde também acedemos a base cartográfica histórica presente na 

Mapoteca. De maneira complementar foram consultadas as plataformas digitais do Arquivo Municipal do 

Porto, disponível em http://gisaweb.cm-porto.pt/, e do Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner de Vila 

Nova de Gaia, disponível em https://arquivo.cm-gaia.pt/. 
11 As informações foram cedidas no formato dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) pela Gaiurb - 

Urbanismo e Habitação, EM., entidade responsável pelo Urbanismo, Habitação Social e Reabilitação 

Urbana do município de Vila Nova de Gaia.    
12 Os meios mais utilizados foram: Direção-Geral do Território, disponível em http://www.dgterritorio.pt/, 

e, GeoPortal Gaia (Portal Digital de Informação Geográfica e Geoestatística de Gaia), disponível em 

http://www.gaiurb.pt/geoportal2.html. 
13 Esta cobertura regular de ortofotografia aérea foi cedida pela Gaiurb e apresenta uma resolução de 20 

m/pixel no terreno. 

http://gisaweb.cm-porto.pt/
https://arquivo.cm-gaia.pt/
http://www.dgterritorio.pt/
http://www.gaiurb.pt/geoportal2.html
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forma a simplificar a análise qualitativa e possibilitar um olhar alargado sobre o território 

através de indicadores comuns à outras unidades territoriais. Assim, para abordar uma 

realidade socialmente situada no concelho de Vila Nova de Gaia, delimitamos um recorte 

do lugar de Quebrantões como local de estudo.  

 

No período de observação e prática, durante a coleta de dados e no exercício de 

estudo realizado, a recetividade da Associação Cultural e Recreativa Os Novinhos de 

Quebrantões e do Centro de Atividades Sênior de Quebrantões administrado pela Junta 

de Freguesia de Oliveira do Douro na responsabilidade durante o período da pesquisa da 

assistente social e gerontóloga social Joana Filipa Domingues Silva, foram essenciais. 

Realizamos a partir desta parceria, atividades periódicas com os frequentadores do Centro 

de Atividades Sênior explorando os processos participativos. As atividades basearam-se 

em práticas cognitivas, utilizando recursos simples de forma a otimizar materiais, tempo 

e custos. Apresentamos os resultados obtidos e uma avaliação deste processo em III – 

Caso de estudo. 

 

Com o objetivo de representar as circunstâncias que caracterizam o lugar14, 

realizamos o levantamento do seu tecido físico e social através de alguns instrumentos. A 

pesquisa de campo decorreu entre os meses de janeiro a maio de 2019 de forma periódica, 

por uma “necessidade de criar bases de entendimento comum entre atores muito 

diversificados, com níveis de literacia científica desiguais, mas também com práticas e 

modos de saber-fazer distintos” como afirma Ferrão & Horta (2015, p. 130). Na 

observação indireta, procuramos utilizar abordagens qualitativas e quantitativas, 

esperando num primeiro plano, perceber os conflitos e as relações dos moradores com o 

lugar, em seu caráter interativo com a produção do espaço onde habitam, para num 

 
14 Como refere Távora (2015, pp. 21-22) “contra o que o homem por vezes pensa, as formas que ele cria, 

os espaços que ele organiza não são criados ou organizados em regime de liberdade total, mas antes 

profundamente condicionados por uma soma infinita de fatores, de alguns dos quais o homem tem plena 

consciência e agindo outro inconscientemente sobre ele. O número destes fatores e sua importância relativa 

são difíceis de apontar e de referir em cada forma que o homem cria, até porque as formas artificiais ou de 

criação humana, para além das formas naturais que se revestem de enorme importância, contam como 

fatores condicionantes de cada nova forma criada, pois acontece que o espaço organizado pelo homem é 

condicionado na sua organização, mas uma vez organizado, passa a ser condicionante futura (...). 

Constituem assim circunstância da organização do espaço, circunstância das formas que o organizam, para 

além das formas pré-existentes - naturais e humanas.”   
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segundo plano, objetivar estas perceções durante a coleta de dados15. Foram ferramentas 

neste processo, o Workshop realizado na comunidade, inquéritos e entrevistas com uma 

amostra dos moradores, além de seu contínuo registo fotográfico. 

 

O Workshop ocorreu entre os dias 11 a 13 do mês de fevereiro de 2019, durante 

dois dias em Quebrantões, e outro na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 

sendo esta atividade uma componente da UC Cidades e Sustentabilidade Ambiental 

(2018/2019) do Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território da mesma 

universidade. Em que docentes e discentes realizaram um trabalho de campo no espaço, 

para o levantamento de características sociais, econômicas e ambientais estabelecidas 

com o objetivo de analisar a qualidade do seu edificado e da habitação, do espaço não 

construído e do conforto climático. 

 

Os inquéritos e entrevistas decorreram em períodos diferentes, primeiro, tendo 

sido aplicados os questionários e em outro momento foram entrevistados alguns 

indivíduos que se relacionam com a história do lugar.  Brevemente, a amostra dos 

inquéritos ocorreu pelo método não probabilístico sendo os indivíduos escolhidos por 

conveniência, com a população-alvo delimitada aos moradores do lugar. O modo de 

aplicação do questionário ocorreu de forma indireta e direta, propriamente, por meio 

presencial e remoto, realizado a partir do compartilhamento de questionários em pontos 

de apoio e recolha na comunidade. As perguntas propostas mesclaram-se entre o formato 

aberto e fechado. Através das entrevistas procuramos perceber o lugar de Quebrantões 

por um olhar de dentro, dos moradores e lideranças, para complementar o nosso, de perto, 

porém, de passagem no período de duração da pesquisa16. Realizamos as entrevistas de 

forma semi-estruturada, moderando-as em caráter focal17 e registando as informações 

 
15 Como refere Lalanda (1998, p. 877) “a história individual aponta para uma dimensão do contexto social, 

institucional, de representações e modelo em que o indivíduo em causa se insere. Não estamos perante 

retratos acabados de uma identidade particular, mas perante parcelas de um contexto onde se evidenciam 

as vivências individuais.”   
16 Como refere José Moura Gonçalves Filho, “(...) estimar o que os outros veem nunca será coincidir com 

os olhos deles. A compreensão mais segura vai sempre depender de ouvi-los. (...) Sentar-se ao lado traz 

conversa entre cidadãos e o gosto pela opinião dos outros. E o fim de conversa é começo de outras. Nem 

sempre os nativos, para falar, precisam que nos sentemos ao lado deles: mas nós, para ouvi-los, precisamos 

sempre.” (Conforme citado por COSTA. F. B. (2004). Homens Invisíveis: relatos de uma humilhação 

social. In: A invisibilidade pública. São Paulo: Globo, página 47). 
17 Como refere Yin (2001, p. 113) são entrevistas de curtas “(...) ainda são espontâneas e assumem o caráter 

de uma conversa informal, mas você, provavelmente, estará seguindo um certo conjunto de perguntas que 
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pela gravação do áudio. O roteiro para realizar os inquéritos e as entrevistas estruturou-

se a partir dos modelos dispostos em Anexo 1: Modelo de questionário aplicado na 

comunidade Anexo 1: Modelo de questionário aplicado na comunidade (III‒2) e Anexo 

2: Modelo e guião de entrevista (III‒2). 

 

O período de interpretação dos dados obtidos sobre o lugar definiu a análise e a 

representação gráfica das informações levantadas, com os dados qualitativos e 

quantitativos combinados na parte 2 – Diagnóstico. 

 

6 – Estrutura do trabalho 

 

A pesquisa pode ser divida em duas partes complementares, por um diálogo 

teórico com outros trabalhos sobre a mudança do clima, baseado no discurso crítico da 

perceção e a participação neste assunto (I, II), e outro partilhado no caso de estudo pela 

análise junto com a comunidade do lugar de Quebrantões em Vila Nova de Gaia, no 

exercício de reconhecimento do seu espaço e as possibilidades de o ressignificar, tendo 

como partida os discursos abordados (III).  

 

A primeira parte estabelece o arranjo da pesquisa, no enquadramento do tema de 

pesquisa (I) combinamos a análise do modelo de crescimento das cidades confrontado 

com os problemas sociais e ambientais que o estilo de vida moderno por sua função 

provoca, para então, de forma sistémica, relacionar o conflito de responsabilidade e 

participação dos factos por parte dos cidadãos e da administração pública na gestão das 

cidades nesse sentido. Na revisão da bibliografia (II), assimilamos pontos de vista 

relacionados às práticas e preocupações com o clima, além de expor as mudanças à escala 

e ao tempo, num primeiro plano, procuramos perceber como o ambiente e o clima estão 

inseridos no quotidiano das cidades (II–1), para a seguir explorar o contexto dos 

problemas dispostos conforme a sua escala (XL, L, M, S) e que configuram um entreposto 

político e cívico sobre estes assuntos (II–2). Por último, são abordados pontos articulados 

e descontínuos na perceção, participação e adaptação (do estado atual) que se relacionam 

 
se originam do protocolo de estudo de caso.”   
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ao cenário presente, heterónomo e paradigmático no processo de adaptação das mudanças 

do clima, os riscos e impactes envolvidos (II–3). 

 

A segunda parte representa de forma empírica o contexto até aqui discutido 

empregue no caso de estudo no lugar de Quebrantões em Vila Nova de Gaia. Em primeiro 

plano, como forma de caracterizar o diagnóstico e um perfil do lugar na escala territorial, 

social e ambiental (III–1–2) reunimos as informações levantadas no terreno, para a seguir 

sobrepor os resultados da proposta feita no exercício e elucidar os cenários obtidos com 

uma perspetiva sobre as condicionantes na qualidade de vida e saúde neste espaço (III–

3). Por último, expomos as possibilidades as reflexões prospetivas sobre o exercício como 

pesquisa (IV). 
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II – REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA 

 

1 – Uma prática sem preocupação e vice-versa, como o ambiente e o clima estão 

inseridos no quotidiano das cidades? 

 
O homem, ser da natureza, no curso de prolongada luta, chega a emergir da natureza, a dominá-la 

parcialmente e a apropriar-se dela (inclusive a natureza nele, sua própria natureza). O homem é 

inicialmente ser de necessidade, de falta, pela privação; pela necessidade, cada um está em 

permanente relação com objetos e seres, inclusive outros seres humanos para os quais é igualmente 

objeto. Pelo trabalho, o homem (genérico, antropológico) chega a substituir os objetos naturais 

que satisfazem suas necessidades, por objetos produzidos. Produz, assim, novas necessidades e as 

necessidades se convertem em capacidades de produção e de satisfação. O homem, tomado 

genericamente (globalmente) constitui assim seu mundo humano, natureza e sociedade. (Lefebvre, 

2016, p. 129) [tradução nossa] 

 

A cidade dispõe-se por desafios e fatores que compõem o quotidiano e têm 

estrutura sobre a política, como forma de legitimar a maneira como o espaço em escala 

se ordena, mediado por leis, pela cultura, pelos costumes e muita informação retratada 

nos meios de comunicação e entre os indivíduos. A maneira como escolhemos nos 

relacionar com o outro e com a cidade caracteriza a nossa responsabilidade em mudar ou 

deixar estar determinadas situações. Como cidadãos, se atribuímos ou abstemo-nos do 

interesse das diversas decisões que estruturam a cidade, outros o farão, sendo o seu 

resultado este espaço em que convivemos. 

 

 
 

Ilustração 1 – De que forma percebemos a realidade à nossa volta? Que relevância damos às 

mudanças no clima? Compreendemos os riscos a que estamos expostos devido ao modo de vida 

atual? Fonte: http://www.joaofazenda.com/project/new-york-times/ 

 

Perceber a relação entre o homem e a natureza na sua casualidade, espacializada 

nas cidades aonde socialmente decorrem as consequências da mudança do clima, 

demanda por analisarmos a temporalidade nas formas de desenvolvimento econômico 

http://www.joaofazenda.com/project/new-york-times/
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que ocorreram no passado, no presente e nas escolhas porvir no futuro. Na sua escala 

global, essas circunstâncias convergiram segundo Taylor, O’Brien, & O’Keefe (2015c) 

[tradução nossa] por “oferta e demanda, produção e consumo” de serviços, 

infraestruturas, modos de vida e uso do solo generalizados e isto caracterizou uma 

“transformação alargada das relações entre os sistemas humanos/sociotécnicos e os 

sistemas biofísicos” descrito por Ferrão (2017a, p. 293), que ainda prevalece.  

 

O conflito de conscientização e adaptação aos riscos conhecidos envolvem uma 

mudança profunda de hábitos e condições, ainda muito desiguais no acesso de 

circunstâncias mínimas e na conta final com a natureza, “por algumas estimativas, as 

áreas urbanas consomem até 76% dos recursos naturais da Terra e produzem 605 dos 

gases de efeito estufa e 50% do lixo” de acordo com Habitat III (2017, p. 75) [tradução 

nossa]. 

 
As cidades são notórias por sua ausência, o que é consistente com a falta de atenção dada à 

demanda. Embora haja discussão sobre responsabilidades individuais, quando se trata de 

estratégia, é apenas o fornecimento que é diretamente direcionado. Com foco na Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, são os transportes e a energia que estão em 

evidência, quando a demanda é medida e a política de mudança de oferta desenvolvida de acordo. 

(...) Os estados negociam em conferências da ONU sobre questões de fornecimento (limites de 

carbono), enquanto os comportamentos cotidianos de bilhões de pessoas mantêm a demanda 

crescente. (Taylor, O’Brien, & O’Keefe, 2015b) [tradução nossa] 

 

É uma evidência que a mudança no clima deriva das atividades urbanas, “o elo 

entre cidades e clima não é nada inconsequente” Idem (2015a) [tradução nossa], os 

excessos da modernidade atuam de formas diversas em cada sociedade, assim como, as 

tendências e impactes relacionados que decorrem sobre o território, seja por suas 

características geográficas, níveis de desenvolvimento assimétricos ou por uma 

“exploração deliberada da vulnerabilidade (…) que substitui o princípio do acaso e do 

acidente” (Beck, 2006, p. 329) [tradução nossa].  

 

A realidade nas cidades é complexa por suas relações e por vezes, pior do que a 

ciência consegue representar18, pôr em equilíbrio a relação entre o homem e a natureza, 

remotamente desejada, “na medida em que o risco é experimentado como onipresente, 

 
18 “A questão de como e por que meios institucionalizar a credibilidade e a legitimidade da avaliação 

científica não é respondida (…) em parte porque faltam fundamentos teóricos para unir a participação 

democrática dos cidadãos à avaliação científica.” (Bäckstrand, 2003, p. 27) [tradução nossa] 
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existem três possíveis reações: negação, apatia ou transformação” como descreve Beck 

(2006, p. 331) [tradução nossa]. Poder escolher, ainda é um posicionamento. Cidadãos, 

entidades, governos locais, nacionais e internacionais precisam ter atenção nesses 

cenários, “cuja concretização dependerá das opções que prevalecerem globalmente”, 

reforça Ferrão (2017a, p. 289) por meio da 

 
continuidade, business as usual, baseada na desvalorização sistemática da gravidade do problema 

e na crença de autorregulação da economia; mitigação, proporcionando o regresso através de 

soluções tecnocientíficas; geoengenharia, na manipulação crescente dos processos de 

funcionamento do sistema terrestre acompanhada pelo reforço do papel regulador das instituições 

internacionais, ou; uma perspetiva alternativa, em que os seres humanos se assumem como 

cuidadores do sistema terrestre através do aumento da consciencialização dos impactes de origem 

humana na evolução do nosso planeta, da atribuição de maior centralidade às questões éticas 

associadas à produção e, ainda, de uma avaliação rigorosa dos efeitos colaterais não-esperados 

resultantes das perspetivas anteriores. 

 

A mudança para além dos fatores climáticos é um desafio sistêmico, 

essencialmente influenciado pela perceção que expõe os factos científicos às diferenças 

culturais, condições sociais e formas diversas de comunicação. Na mesma proporção, as 

relações desiguais entre os próprios atores decisores e os cidadãos, oscilando entre 

consenso e dissenso, dificulta a adaptação e mitigação dos efeitos da mudança do clima e 

de forma aplicada, a sua previsão e capacitação dos agentes para a oportunidade de 

resposta das suas eventualidades.  

 
O que as respostas às mudanças climáticas significam para as dinâmicas locais, nacionais e globais 

em termos de: modos dominantes de produção e consumo; estilos de vida e meios de subsistência; 

comércio global e imperativos de crescimento econômico; migração e orientações socioculturais? 

(Driessen, et al., 2013, p. 4) 

 

2 – Tendências territoriais  

 

Está parte explora a escala como forma de perceber e enquadrar os cenários que a 

pesquisa procura problematizar na mudança do clima.  

 

XL – Escala global 

 

De acordo com WEF (2017) algumas tendências podem determinar o 

desenvolvimento global e entre as principais estão o aumento da renda e disparidade de 

riqueza, a mudança climática, o aumento da polarização das sociedades, a crescente 
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dependência cibernética, e o envelhecimento da população. No cenário de riscos globais 

presente, se relacionarmos os impactes com a sua probabilidade de ocorrer, 

constantemente, os eventos climáticos extremos e as falhas na mitigação e adaptação da 

mudança no clima aparecem neste panorama. Podendo ocasionar como consequência, 

danos e perdas como mortes, ferimentos, perda de bens e meios de produção, interrupções 

nas atividades económicas e outros impactes ambientais, na esfera geopolítica, “a 

cooperação internacional está dando lugar a abordagens unilaterais ou transacionais da 

política externa, assim como uma série de questões – como o crescimento global, a dívida 

e as mudanças climáticas – exigem uma ação coletiva urgente” Ibidem (2017, p. 16) 

[tradução nossa].  

 

 
 

Ilustração 2 – Como lidar com o crescimento no contexto de mudança no clima? Fonte: Leonhardt, 

D. (9 de 04 de 2019). The problem with putting a price on the end of the world. Obtido de The New 

York Times: https://www.nytimes.com/interactive/2019/04/09/magazine/climate-change-politics-

economics.html?mtrref=undefined&mtrref=www.nytimes.com&mtrref=undefined 

 

A proporção dos riscos em cada território também se estrutura a partir dos níveis 

espacial, temporal e social, tal como descrito por Beck (2006), dado que a sua ocorrência, 

o seu período e persistência no espaço e tempo sobrepõe divisões territoriais. Mesmo com 

os modelos atuais de previsão e monitorização, a dimensão dos efeitos da mudança do 

clima nas cidades ainda é complexa e muito assimétrica entre os países, do ponto de vista 

de suas causas e consequências possíveis. Como exemplo, o contributo nas emissões de 

gases com efeito estufa e a demografia alteram de forma relevante uma condição de 

resposta, adaptação e mitigação. A responsabilidade é um ponto importante nesta questão, 
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de certa forma a conjuntura desigual e combinada destes níveis no campo económico, 

potencializa os riscos relacionados com a mudança do clima sobre condições de 

vulnerabilidade em países menos desenvolvidos.  

 

O contrassenso é um facto consumado nas cidades, de acordo com  Revi, et al. 

(2014), esses riscos têm crescido integralmente em todos os países e também os seus 

impactes diretos e indiretos para as pessoas (na saúde, nos meios de subsistência e bens), 

como sobre o sistema vigente, afetando a economia e os ecossistemas locais e nacionais, 

as infraestruturas, os serviços e o ambiente construído. Estas circunstâncias em potencial 

também podem atingir de forma negativa o bem-estar individual e coletivo, podendo ser 

“amplificadas para aqueles que vivem em assentamentos informais e áreas perigosas e 

carecem de infraestrutura e serviços essenciais ou onde há uma provisão inadequada para 

a adaptação” Ibidem (2014, p. 558) [tradução nossa]. Nesse cenário estima-se que “em 

média 21,5 milhões de pessoas foram deslocadas pelo clima ou eventos relacionados ao 

clima a cada ano desde 2008” segundo IDMC (2016, p. 8) [tradução nossa] e, em torno 

de “1 bilhão de pessoas foram afetadas por desastres naturais em 2015” (WEF, 2017, p. 

17)19. As tendências indicam que por conta da mudança no clima haverá um “aumento da 

frequência, intensidade e/ou duração de eventos climáticos extremos, como chuvas fortes, 

períodos de calor, secas, tempestades intensas e aumento do nível do mar”, segundo Revi, 

et al. (2014, p. 552). Assim como outros fatores consequentes que podem  “afetar o futuro 

social e ambiental determinantes para a saúde, incluindo ar limpo, água potável, comida 

suficiente e abrigo seguro” Ibidem (2014, p. 556)20.  

 

Os desafios que as cidades terão de resolver neste contexto de mudança afeta 

diversos setores do económico, social, político ao ambiental (Figura 4) e convergem sobre 

o próprio paradigma do seu crescimento como resultado da globalização. Novos modos 

de usar e habitar as cidades precisam ser discutidos para que áreas urbanas e rurais estejam 

adaptadas a estas mudanças no clima, criando resiliência promovendo ainda o 

desenvolvimento, porém e essencialmente, de forma mais sustentável. Neste cenário, a 

participação no processo de decisão responde como “novas alianças e coalizões de ação 

 
19 Conforme citado por (CRED, 2016) [tradução nossa] 
20 Conforme citado por WHO & WMO (2012) e (Barata et al. 2011) [tradução nossa] 
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entre vários atores precisarão ser construídas, cortando horizontalmente as fronteiras 

tradicionais de interesse, especialização e nacionalidade” (WEF, 2017, p. 18) [tradução 

nossa].  

 

 
 

Figura 4 – Tendências e riscos consequentes das mudanças no clima previstos na escala global. 

 

Iniciativas e dispositivos legais têm sido estabelecidos já há alguns anos para 

estruturar uma agenda nesse sentido, promovendo o conhecimento científico e opções 

políticas mais adaptadas sobre estas questões, num meio comum, de compromisso e troca 

entre os países envolvidos. Percebemos essa história em três momentos conforme a Figura 

5 
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Figura 5 – Linha do tempo no cenário global em relação ao ambiente e a mudança do clima. 
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L, M – Escala nacional: Europa e Portugal 

 
A mudança climática é um desafio sistêmico que não ocorre isoladamente, mas interage com 

fatores socioeconômicos. Tendências regionais e globais nesses fatores adicionam uma dinâmica 

extra. Eles incluem geopolítica e conflitos; crescimento econômico ou declínio; alterações 

demográficas, como o aumento ou a diminuição das populações, envelhecimento, segregação 

social e migração; maior urbanização e expansão urbana; desenvolvimentos tecnológicos; uma 

mudança para sistemas de energia de baixo carbono; e muitos outros. (EEA, 2016, p. 16) [tradução 

nossa] 

 

Noutra escala, o Sul da Europa é caracterizado por sua posição geográfica 

associada à região mediterrânica como “particularmente vulnerável às mudanças 

climáticas” segundo IPCC (2014, p. 1270) [tradução nossa], sendo projetadas variações 

para o fim deste século de aumento do nível médio do mar, das temperaturas médias 

anuais, e na consequente frequência e intensidade de ondas de calor,  como a sua 

combinação na redução da precipitação média anual, e na ampliação dos eventos 

extremos relacionados ao clima, notadamente de inundações e secas. Portugal 

provavelmente relacionar-se-á com todos estes fatores que decorrerão de maneira variada 

conforme a escala e a proporção dos riscos que são expostos às vulnerabilidades 

específicas em cada sistema no território, resultando assim “impactes diferenciados, com 

consequências diversificadas sobre a biodiversidade e na sua gestão” como descreve DGT 

(2018b, p. 16). 

 

Aliás, muitos dos impactes relacionados com o clima necessitam de uma 

abordagem em maior escala para serem resolvidos, envolvendo áreas urbanas e rurais, e 

por vezes regiões21. A redução das emissões de gases com efeito de estufa dispõe-se no 

mesmo guião, mas a escala nacional e internacional aonde “reconhece-se atualmente que 

a mitigação não é suficiente para lidar com as mudanças do clima. Assim, é fundamental 

reforçar a adoção de medidas de adaptação” Ibidem (2018b, p. 13). 

 

As abordagens das questões ambientais em Portugal, conforme afirma Carvalho 

(2011, p. 31) “emergiram socialmente de forma mais tardia do que na maior parte dos 

países ocidentais”, tendo como um divisor, a sua entrada na Comunidade Económica 

 
21 Percebendo algumas vulnerabilidades críticas do território de Portugal que têm como fator problemas 

devido ao uso feito do solo e/ou por perigos naturais relacionados, temos como exemplo de impactes 

estendidos pela escala segundo DGT (2018b) as cheias, inundações, galgamentos costeiros, incêndios 

rurais, escassez de água, ondas de calor. 
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Europeia em 1986, que possibilitou diversas iniciativas nesse sentido, notadamente nos 

setores político e na sua comunicação. Todavia, ainda como rebote, percebemos este 

contexto refletido num “baixo nível de capacidade adaptativa, com poucas medidas 

implementadas e pouca integração política e coordenação entre níveis e escalas de 

governação” descrito por Campos, et al. (2017, p. 69). 

 

Ao olharmos Portugal como sociedade e a sua evolução desde realizada a adesão 

à União Europeia, percebemos a grandeza das mudanças que decorreram, um tanto 

apressadas22 para se aproximar dos padrões e práticas como Estado-Providência, assim 

como os demais países membros. “Ao crescimento de expectativas não correspondeu um 

aumento proporcional de riqueza e de potencialidades económicas capazes de as 

satisfazer” (Barreto, 1995, p. 849). Com efeito esse desenvolvimento determinou a 

alteração dos estilos de vida e consumo, uso e produção do espaço, por um excedente 

proveito dos recursos naturais, num território disperso e desordenado, o que configurou e 

reproduziu, de encontro a desigualdades essencialmente sociais e económicas. No 

presente, por um deixar estar ou na própria lentidão do processo político de adaptação, “o 

agravamento dos riscos obriga a um olhar mais atento sobre as vulnerabilidades dos 

territórios e das populações” conforme reforça DGT (2018b, p. 16). 

 

A coesão entre o espaço social e a forma de gerir os recursos naturais no cenário 

presente predispõe uma capacidade ou um ponto de partida de conhecimento e condições 

para as cidades se adaptarem aos diversos fatores críticos de mudança. Para além do plano 

ideal nas políticas governamentais, outros mecanismos de governança23 se estruturados 

de forma compartilhada na organização do espaço (forma e uso) e seu planeamento como 

ferramenta de sustentabilidade e para potencializar a estrutura das cidades, possibilitaria 

de facto o reconhecimento das vulnerabilidades e o exercitar da política entre o interesse,  

necessário e o assim posto, para adaptar os riscos e os impactes relacionados e promover 

 
22 “(…) sem dar tempo a si próprio para consolidar ferramentas culturais que permitissem aos cidadãos e 

aos decisores novas leituras para uma sociedade que acabara praticamente de sair de um modelo ruralista, 

fechado e ditatorial.” (Schmidt & Delicado, 2014, p. 21) 
23 “A governança multinível das respostas urbanas às mudanças climáticas não é apenas estruturada pelas 

competências formais, pela autonomia e pelos incentivos financeiros oferecidos ao governo local, mas 

também pelos conflitos políticos envolvidos.” (Bulkeley, 2010, p. 239) [tradução nossa] 
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a resiliência entre os diversos sistemas do espaço na mudança do clima. Necessariamente, 

para sensibilizar os indivíduos em suas relações no espaço e com o espaço. Contudo,   

 
surge assim, um problema com uma nova importância: como arbitrar interesses gerais de escalas 

diferentes? Como se decide, por exemplo, entre diferentes interesses coletivos territoriais 

(comunais, departamentais, regionais), o interesse geral nacional e um interesse geral europeu, 

sendo que todas as escalas dispõem de instituições com legitimidade própria? (…) Às dificuldades 

de ajustamento das escalas espaciais juntam-se as dificuldades de encaixe das escalas temporais. 

Como conciliar interesses gerais de curto, médio e longo prazo? (…) A crise da definição do 

interesse geral, que perturba profundamente a nação e a cidadania, explica assim, em grande 

medida, as dificuldades de existência de um sentimento de pertença a uma coletividade local, 

comunal, departamental, regional, e mais ainda se se apoiar nesse sentimento com a finalidade de 

legitimar ações territorializadas de interesse coletivo. (Ascher, 1998, pp. 108-111) 

 

Essa contradição demonstra a lacuna e por vezes a omissão destes temas nas 

sociedades atuais, num “ceticismo assumido” de acordo com Schmidt & Delicado (2014) 

que ainda conforma a competência de reposta ao problema conhecido24. O processo de 

decisão nestes setores tem ocorrido por “iniciativas formalizadas tomadas por autoridades 

governamentais ou por lideranças do setor privado” segundo Sarzynski (2015, p. 61) 

[tradução nossa], o que com efeito reflete frequentemente em “pouco espaço para o 

acúmulo de capital social e estratégias efetivas e justas no longo prazo”, como é o caso 

europeu e de Portugal segundo Campos, et al. (2017, p. 69) [tradução nossa]. 

 

De forma progressiva, mecanismos de governança relacionados ao ambiente e a 

mudança do clima estão sendo estimulados pela cooperação entre o conhecimento 

científico e setores políticos, atuando em iniciativas entre governos regionais e nacionais, 

como outras instituições e a participação dos cidadãos.  

 
A existência de um sistema de ordenamento do território jovem, mas precocemente 

descredibilizado e de uma comunidade técnico-profissional e científica disciplinarmente 

fragmentada contribui, sem dúvida, para fragilizar a política de ordenamento do território. (…) 

Mas tão ou mais decisivos são o predomínio de uma cultura política e administrativa pouco 

favorável a coordenação intersectorial de base territorial e a ausência de uma cultura cívica de 

ordenamento do território robusta. (…) A convergência destes vários fatores coloca à política 

pública de ordenamento do território, problemas de eficiência em relação à sua missão e de 

autonomia e resiliência face a outras políticas, umas tematicamente vizinhas (ambiente, 

desenvolvimento regional, etc.), outras concorrenciais pelos fortes impactes territoriais que 

desencadeiam (transportes, agricultura, economia, etc.). (Ferrão, 2011, pp. 25-26) 

 

 
24 “Um dos principais obstáculos a uma ação política mais determinada a mitigar as alterações climáticas 

tem sido a incerteza científica, utilizada para pôr em causa a realidade do fenômeno (ainda que a incerteza 

se centre sobretudo na sua magnitude e impactes) e/ou a sua origem antrópica.” Ibidem (2014, p. 123) 
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Percebemos as relações entre ambiente e clima dentro da política pública entre 

Europa e Portugal em dois momentos, conforme a Figura 6. 

 

 
 

Figura 6 – Linha do tempo no cenário europeu em relação ao ambiente e a mudança do clima. 
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S – Escala metropolitana, municipal e local: Área metropolitana do Porto e Vila 

Nova de Gaia 

 

Na escala do espaço de estudo, mesmo com os cenários prospetivos descritos, 

deve ser reforçado a fiabilidade limitada que decorre de graves falhas quanto à informação 

sobre o clima. Seria necessária uma rede consistente de monitorização climática, isso 

numa escala local/regional coloca ainda mais distante a precisão dos cenários futuros. Na 

Área Metropolitana de acordo com a análise feita por Monteiro, Madureira, Fonseca, & 

Gonçalves (2018a, p. 37) tem-se “uma tendência para o aumento da temperatura, (…) da 

frequência de ocorrência de eventos extremos de frio e de calor, e modificação da 

ocorrência da precipitação tanto em quantidade como na sua distribuição ao longo do ano, 

assim como o aumento do desconforto bioclimático.”  

 

Perceber e analisar causas e efeitos comuns nestas tendências, aplicada em 

singularidade a cada espaço que compõe as cidades também contribui para investigar a 

consciência dos cidadãos como agentes ativos e/ou passivos nestes factos. De certa forma, 

 
a crença exagerada na eficácia das ferramentas disponibilizadas pelo conhecimento científico e 

tecnológico para antecipar e dar respostas a estes riscos, conjuntamente com a enorme dificuldade 

em estabelecer relações de causalidade entre as ações antrópicos à escala local/regional e as 

respostas ao sistema climático, tem conduzido à surpresa ou fatalidade, a que sejam tratados com 

surpresa e como fatalidades. (Monteiro, Madureira, Fonseca, & Gonçalves, 2018a, p. 44) 

 

Com efeito, em todas estas escalas de análise enquanto houver um conflito 

combinado na previsão do comportamento das variáveis climáticas e uma débil rede de 

monitorização acrescida ao “desinteresse, a desvalorização e o alheamento de decisores, 

planejadores e da população relativamente ao clima” Ibidem (2018a, p. 44), 

permaneceremos, correndo num sentido contrário a adaptação e indo em direção ao 

problema25. A adaptabilidade das cidades na sua competência de ajuste à mudança de 

comportamento dos eventos climáticos do seu contexto “normal” decorre de como seus 

mecanismos de gestão (planeamento e governança) suportam os fatores que estressam 

este sistema. É importante nesse sentido “reconhecer as vulnerabilidades existentes 

 
25 “Os serviços climáticos, incluindo a provisão de cenários para as mudanças climáticas, os impactes 

associados e a participação de diversas partes interessadas, poderiam ser fortalecidos para melhor identificar 

as vulnerabilidades locais e regionais.” (Aguiar, et al., 2018, p. 18) 
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(ambientais, sociais e econômicas) e a forma de perceção do clima dos envolvidos nas 

escalas diversas de expectativa e relação com a sua qualidade de vida, bem-estar e saúde” 

Ibidem (2018a, p. 44), para assim facilitar medidas de adaptação possíveis e concordante 

com as necessidades próprias de cada território na escala local. E, modificar assim a 

métrica utilizada para classificar a ocorrência dos factos climáticos apenas por 

excecionalidades. Sabido o quanto modelos por vezes aplicados como fôrmas em 

contextos diversos, acabam por desperdiçar formas de financiamento e a oportunidade de 

melhorar a resiliência nesse sentido.26 “Enquanto esta relação de causalidade não for 

percebida, é difícil substituir combate por adaptação” Ibidem (2018a, p. 82).  

 

Analisando as características do território, em sua componente para atenuar ou 

ampliar os riscos climáticos, segundo Monteiro, Madureira, Fonseca, & Gonçalves 

(2018a, p. 45), para o contexto da Área Metropolitana têm parte positivamente para 

atenuar isto a disposição do “sítio e sua posição geográfica, a porosidade nos limites entre 

os concelhos e as experiências positivas de associação entres os concelhos”. Por outro 

lado, atuam negativamente como pressuposto “o desconhecimento dos diversos mosaicos 

climáticos existentes”, pelos atores políticos decisores, técnicos e população configura “o 

envelhecimento, a pobreza e a expectativa de vida pouco exigentes da população, a crença 

excessiva na existência de soluções técnico-científicas, o uso do solo desordenado e 

artificializado, e práticas agropecuárias intensivas e poluidoras e a inexistência de 

conectividade entre os espaços verdes.” 

 

Se procurarmos perceber como a população e os atores decisores nesta área 

identificam os riscos climáticos, a necessidade de um reforço premente neste quesito logo 

se manifesta. Conforme as pesquisas de opinião realizadas no âmbito da Estratégia 2020 

para a Área Metropolitana disposto em Monteiro, Madureira, Fonseca, & Gonçalves 

(2018a, pp. 47-65). No primeiro plano, os cidadãos, “sugeriram que o grau de 

preocupação com as alterações climáticas é mais elevado relativamente ao seu impacte 

na sociedade do que a nível individual”, enquanto na relação de causa e consequências, 

 
26 “Ao solicitar fundos, os municípios já devem ter investido no desenvolvimento de uma avaliação de risco 

e vulnerabilidade e ter conhecimento de possíveis medidas de adaptação. A incerteza e a falta de 

conhecimento dificultam a medição do progresso na adaptação, que é igualmente importante para as 

medidas de financiamento.” (Campos, et al., 2017, p. 76) 
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nota-se um condicionamento da maior parte, consoante de que “as alterações climáticas 

são um problema grave para a população e para a sociedade” e discordante na “afirmação 

de que a preocupação com as alterações climáticas é exagerada”. Ante a abordagem da 

sua preocupação com alguns riscos consequentes da mudança no clima e como atribuem 

a responsabilidade de resposta a estas questões sobre as entidades, demonstrou-se que os 

cidadãos estão “globalmente, preocupados ou muito preocupados com os variados riscos 

climáticos” percebendo como dever “imputável a níveis de decisão superiores, 

designadamente a União Europeia e o Governo”, no entanto, numa forma de participarem 

nisto, a maior parte, assertivamente teria “disponibilidade para participar em ações de 

adaptação aos riscos climáticos”. Em outro plano, dos responsáveis institucionais, no 

cuidado a estas questões, julgaram “as alterações climáticas um problema grave ou muito 

grave”, todavia, em sua dimensão as “alterações climáticas são sobretudo vistas pelos 

respondentes como um problema à escala global ou a escalas mais abrangentes, 

verificando-se uma evidente diminuição do nível de preocupação com escalas mais 

pormenorizadas”. A responsabilidade de resposta a estes problemas reforçou a opinião 

equivalente a dos cidadãos, no entanto, num antagonismo, “atribui um baixo nível de 

responsabilidade à sua instituição no que respeita aos riscos climáticos”. Na relação de 

perdas e danos na escala dos municípios participantes, tem relevância em gravidade, o 

aumento dos incêndios florestais, porém em uma análise alargada também são feitas 

referências “ao aumento de dias com calor extremo, ao aumento de precipitações intensas 

e de cheias e inundações e ao aumento dos custos da energia.” 

 

A partir destes pontos de vista confirmamos e esperamos reforçar pela pesquisa, a 

demanda e a necessidade em se estimular a perceção destas questões, dando a importância 

efetiva aos factos. Esperar a participação dos cidadãos corresponde a um esforço de 

condições para esse processo, de comunicação e estímulo ao conhecimento, além de 

arbítrio (em todos as partes do sistema).  

 
(...) a cidadania e as instituições estão atrasadas em relação às interdependências sociais e 

espaciais, económicas e técnicas, situação que constitui uma hipoteca não só para o futuro das 

metrópoles, mas também para as próprias nações. Importa, por isso, colocar o futuro das cidades 

no cerne do debate político. (Ascher, 1998, p. 182) 
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O clima em diversas situações se relaciona com o quotidiano da cidade e das 

pessoas, para além de reclamar das variáveis do problema causado pela mudança no 

clima, cidadãos e atores decisivos precisam entender-se (entre si e com os outros setores 

envolvidos) para reconhecermos uma linguagem ao que é essencial, a mudança deste 

paradigma. 

 
Apesar do esforço para melhorar a qualidade ambiental ter sido na última década 

reconhecidamente grande, e da importância que este desígnio passou a ter para a promoção da 

saúde, qualidade de vida e bem-estar dos seres humanos e para o reforço da atratividade 

metropolitana, a irregularidade intrínseca do sistema climático não foi incluída nesta nova 

narrativa. (Monteiro, Madureira, Fonseca, & Gonçalves, 2018a, p. 82) 

 

Vila Nova de Gaia, aonde situamos nosso caso de estudo, abrange um contexto 

climático diverso e se a olharmos em pormenor podemos relacionar as condicionantes 

dos seus lugares, ao uso e a ocupação solo, a sua natureza geográfica, assim como refere 

Monteiro, Madureira, Fonseca, & Gonçalves (2018b, p. 23).  A intenção de realizar um 

exercício da perceção e participação mais próximo das comunidades está em incorporar 

essas informações de forma mais simples no seu quotidiano e de forma cooperativa com 

as políticas públicas.   

 
(…) a inclusão do conhecimento em climatologia para otimizar a distribuição das pessoas, dos 

abrigos e das funções no espaço, tem vindo a ser atualmente retomado em diversos pontos do globo 

como a melhor solução para incrementar a sua resiliência. Procura-se designadamente aplicar o 

conhecimento das variáveis climáticas locais (albedo, exposição à radiação solar, temperatura, 

humidade relativa, velocidade e direção do vento), a ações concretas e recomendações de 

planeamento (forma e volume dos edifícios, materiais construtivos, orientação das ruas, 

distribuição dos espaços verdes, mosaicos de água), em escalas temporais diversas. (Monteiro, 

Madureira, Fonseca, & Gonçalves, 2018b, p. 11) 

 

3 – Abordagens 

 
Até há pouco tempo nos contentávamos com o crescimento econômico, acreditando que o resto 

seguiria. Hoje já não há dúvidas de que precisamos de mecanismos muito mais ativos de 

intervenção organizada para enfrentar os desequilíbrios herdados, envolvendo todos os atores 

sociais – Estado, empresa e sociedade civil – na luta por uma sociedade economicamente viável, 

socialmente justa e ambientalmente sustentável. Esperar que a mão invisível do mercado resolva, 

inclusive com alguma ajuda do Estado, simplesmente não resolve. O nosso problema central não 

está na falta de recursos, e sim no processo decisório absurdo que preside à sua utilização. Não se 

trata aqui apenas da corrupção, da evasão fiscal e outros desvios: o próprio uso dos recursos está 

divorciado das necessidades reais da população. (Dowbor, 2016, pp. 18-19) 

 

Com estas perspetivas direcionamos a discussão sobre a mudança no clima 

estruturando-a por três pontos – a perceção, a participação e a adaptação relativa a estes 
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temas. A escolha compreende uma análise da complementaridade entre estes momentos 

(Figura 7), na totalidade que é o clima, no suporte económico e social que está exposto às 

suas manifestações nas cidades atuais.  

 

 
 

Figura 7 – Complementaridade entre os três pontos de partida a serem abordados em relação ao 

clima. 

 

A – Perceção 

 

A mudança do clima é um fenómeno que se estende por diversas escalas e a ação 

ou o efeito de o perceber compreende a maneira como cada pessoa está exposta 

(condições sociais e económicas) ou sensibilizada por este assunto a partir dos diferentes 

meios (informação, linguagem e interesse). Ainda assim, o seu sentido depende de fatores 

inerentes ao quotidiano de cada um e seu envolvimento nisso pode ocorrer, por ora, de 

forma conservadora, apenas para preservar os próprios interesses, ou de forma 

comunitária, potencializando o espaço em que se habita e a sua sociabilidade. “Ninguém 

se adaptará a um perigo que não reconhece e/ou valoriza assim como nenhum decisor 

político nem nenhum técnico assumirá como prioritário desenhar medidas que ainda não 

reconhece que dependa da sua escala espacial de intervenção” como refere Monteiro, 

Madureira, Fonseca, & Gonçalves (2018a, p. 76). 
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Antecedente, existe o conflito em conciliar a regulação e o conhecimento 

(capacidade e comunicação) relativamente ao ambiente e o clima no interior do sistema 

de gestão das cidades, que como facto consumado tendem para o desequilíbrio, por vezes, 

polarizado em relação à perceção dos cidadãos, como refere Beck (2006, p. 337) [tradução 

nossa], em forma de demasiada confiança ou “precaução (nada é seguro, desde que não 

tenha sido provado inofensivo)”, ou por uma crença e a decorrente atitude de “laissez-

faire (é seguro, desde que não tenha sido provado ser perigoso)”.  

 

Em diversos momentos no quotidiano nos dispomos de forma condicionada em 

relação à política conotando por impessoalidade a perceção da cidade, seus problemas e 

as decisões em jogo, seja no domínio público ou privado. Como tal, reforçamos o esvaecer 

entre a relação dos cidadãos com o sistema e também das condições de sociabilidade com 

o lugar aonde habitamos e em maior escala com o ambiente. Por isso reforçamos a 

importância em estruturar laços entre o poder de decisão e o espaço27 para criar uma 

racionalidade que seja comum, em que possamos discutir e adaptar esses problemas, além 

de conhecer os efeitos diretos e indiretos destas condições nos dias atuais dada a mudança 

do ambiente e do clima que tem decorrido. 

 
Hoje, a vida pública também se tornou questão de obrigação formal. A maioria dos cidadãos 

aborda suas negociações com o Estado com um espírito de aquiescência resignada, mas essa 

debilitação pública tem um alcance muito mais amplo do que as transações políticas. Boas 

maneiras e intercâmbios rituais com estranhos são considerados, na melhor das hipóteses, formais 

e áridos e, na pior, falsos. A própria pessoa estranha é uma figura ameaçadora, e muito poucos 

podem sentir um grande prazer nesse mundo de estranhos: a cidade cosmopolita. (Sennett, 2014, 

pp. 15-16) 

 

Pontos em des/encontro: Vulnerabilidade, cultura, comunicação 

 

Partindo disto, procuramos entender de que forma outros níveis têm efeito na 

perceção, em potencial para rompimento do contexto ao qual nos habituamos,  

 

 
27 “Como cidadãos (…), exigimos que Estado e corporações nos prestem contas, enquanto de cada um deles 

esperamos um comportamento social medido por normas de boa cidadania. Por extensão, as gerações 

futuras podem exigir que lhes prestemos contas publicamente. (…) Quais são os limites temporais da nossa 

responsabilidade? (…) Embora o curto prazo seja o horizonte ótimo para o capital especulativo e para uma 

política democrática, é precisamente pelo que acontece no curto prazo que as gerações futuras nos 

responsabilizarão. Não somos livres para esgotar os recursos do mundo durante nossas vidas” (Friedmann, 

1996, pp. 134-135) 
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a nossa passividade tem sido alimentada e realimentada em duas fontes. A primeira é o 

neoliberalismo, que nos ensina que devemos evitar de nos intrometer na construção do mundo que 

nos cerca, porque existe uma “mão invisível”, o mercado, que asseguraria que chegaremos 

automaticamente ao “melhor dos mundos”. (…) A segunda, é a da visão “estatizante”, que nos 

assegura que o planeamento central porá ordem em nossas vidas, simplificação que já foi 

desmentida pelos fatos. (Dowbor, 2016, p. 12) 

 

 A vulnerabilidade pode ser percebida como uma condição de fatores externos 

e/ou internos nas cidades de caráter espacial, social, económico ou ambiental que 

condicionam a sua suscetibilidade para impactes e riscos, neste caso, que decorram da 

mudança do clima. Podendo ainda representar a sensibilidade ou a falta de capacidade de 

lidar e adaptar-se aos mesmos. Enquanto a desigualdade for condição entre estes fatores 

no modelo de crescimento atual, estaremos de facto expostos aos riscos no cenário 

previsto de assiduidade dos eventos extremos em todas escalas. Do ponto de vista do 

planeamento e da governança isto dificulta o estabelecimento de uma escala pertinente 

para regular e adaptar de forma eficiente as vulnerabilidades e riscos que surgem deste 

contexto, “evidências indicam que a exposição de pessoas e ativos em todos os países 

aumentaram mais rapidamente do que a vulnerabilidade diminuiu, com impacte 

econômico, social, sanitário, cultural e ambiental significativo, especialmente em nível 

local e comunitário” (Habitat III, 2017, p. 117) [tradução nossa]. 

 
Conhecimento, valores e perceções colocam limites sociais à adaptação e podem aumentar 

severamente a vulnerabilidade, mas também são mutáveis (Adger et al., 2008). Desconhecer ou 

negligenciar os riscos, ou não ter o conhecimento de como se preparar, deixa as pessoas, as 

empresas e as infraestruturas desprotegidas e mais vulneráveis às alterações climáticas e a eventos 

climáticos extremos. (EEA, 2017, p. 310) [tradução nossa] 

 

As cidades atuais representam um espaço de oferta e demanda de necessidades, 

complexas por sua diversidade e atraem para si com este fim, usos e a produção de 

condições para manter o estilo de vida moderno, dissimulando uma realidade que também  

molda o espaço para atender esses aspetos sociais e comportamentais (consumo, 

comunicação, mobilidade, etc.), bem ou mal para o ambiente28.  

 
A individualização da vida urbana provoca também uma crise na conceção e funcionamento dos 

equipamentos e dos serviços públicos. (...) A autonomia crescente dos indivíduos é redobrada pelo 

aumento da sua dependência ante os sistemas técnicos cada vez mais elaborados e especializados. 

 
28 “Vivemos em um mundo cada vez mais globalizado, onde a atenção se concentra na competitividade 

econômica de cidades e regiões, em detrimento dos fatores socioculturais que vêm remodelando essas 

cidades e regiões há séculos.” (Albrechts, 2003, p. 18) conforme citado por (Sandercock, 1998) [tradução 

nossa] 

https://www.sinonimos.com.br/assiduidade/
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Os mínimos atos cotidianos dependem assim de dispositivos complexos, geralmente de mercado. 

Estes constituem-se, de facto, novos pontos de apoio para desigualdades sociais, visto que as 

multiplicam, criando novas desvantagens. (Ascher, 2010, pp. 70-71) 

 

A dinâmica de crescimento em Portugal também dispõe alguns desequilíbrios, que 

decorreram segundo Portas, Domingues, & Cabral (2007, pp. 74-75) de uma “expansão 

urbana recente, de baixa densidade, fortemente consumidora de solo e perturbadora de 

equilíbrios ecológicos mais ou menos frágeis”, além da “intensificação da urbanização de 

áreas tradicionais”. A escala territorial se relaciona de forma muito próxima com o clima 

pelo ponto de vista da vulnerabilidade (Figura 8). Perceber essa relação nos modos de 

vida e apropriação do espaço no ambiente que dispomos é essencial para sobrepor 

expectativas e condições ou o pensamento conformista de um paradigma herdado. O que 

possibilitar-nos-ia investir em ações para melhorar o conforto e a qualidade de vida nas 

cidades, rompendo com a realidade cíclica que condiciona riscos socialmente situados 

sobre parcelas do território em condições já muito desiguais e/ou economicamente 

desequilibradas. “As tendências nos impactos, exposições e vulnerabilidades da mudança 

climática mostram um nível inaceitavelmente alto de risco para a saúde atual e futura da 

biodiversidade e populações em todo o mundo” (Watts, et al., 2018, p. 1) [tradução nossa]. 

 

 
 

Figura 8 – Relação entre condições sociais e econômicas determinantes para o grau de 

vulnerabilidade das cidades e da saúde dos indivíduos no contexto da mudança do clima. 

 

 

Uma análise das estratégias de adaptação e planos ao nível dos municípios no que 

refere à mudança do clima feita em todos os países da União Europeia além da Islândia, 
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Liechtenstein e Noruega descrito em Aguiar, et al. (2018) demonstra que as 

vulnerabilidades recorrentes identificadas para a Europa se relacionam com as 

“inundações urbanas e rurais, temperaturas extremas, danos causados por eventos 

extremos” além de “escassez de água relatada principalmente (…) no sul da Europa” 

Ibidem (2018, p. 43). Estas condições agem sobre o espaço e na sociedade podendo causar 

danos e constrangimentos no ambiente construído e na vida particular de cada um. Isto 

reage, por vezes, como estímulo ou apatia a mudança por parte dos cidadãos e das 

entidades públicas e privadas, como dever ou efeito dos processos de decisão que 

envolvem as cidades e tem o seu tempo próprio.  

 

Na busca de alternativas para alterar este estereótipo de cidades e comportamento 

precisamos relacionar como a cultura molda e projeta estas reações (ou a sua ausência 

de). Melhorar a perceção e direcionar a participação na resposta dos factos implica numa 

mudança que vai além do clima, em seu conflito de identidade29, precisamos transformar 

a cultura do território e das relações de desresponsabilização, seja na esfera administrativa 

e para com os cidadãos. A subsidiariedade no processo de decisão é um fator que atua 

sobre a capacidade adaptativa das cidades e em escala local, para melhor adequar os riscos 

e as vulnerabilidades em pormenor no espaço.30 

 
Em que medida são as crenças e os valores dos distintos segmentos da população portuguesa e dos 

membros da comunidade profissional de ordenamento do território, bem como os vários interesses 

em confronto neste domínio, proporcionadores de uma mudança cultural favorável a uma política 

de ordenamento do território mais eficiente, resiliente, justa e democrática, e por isso com maior 

valor publico e socialmente mais útil? (Ferrão, 2011, p. 116) 

 

A cultura estabelece uma escala de proximidade com o lugar e seus interlocutores,  

por uma relação de apego ao espaço e/ou na interação da ação coletiva (capital social) 

que é significativo para a capacidade de resposta e impacte na adaptação, quando assim 

 
29 Por um lado, “nem a máquina administrativa participa nos processos de debate e reestrutura novas 

culturas organizacionais, tornando-as mais próximas das necessidades, como tende a não privilegiar esses 

momentos, considerando-os puro folclore dos eleitos” (Guerra, 2010, p. 129), e historicamente no caso do 

Brasil e Portugal, “faz parte da nossa cultura achar que alguém em cima vai resolver os nossos problemas.” 

(Dowbor, 2016, p. 19) [grifo do autor] 
30 “Dada a informação imperfeita sobre os riscos, muita ação do governo tem-se concentrado em reduzir a 

incerteza, aumentar a informação e proteger os ativos produtivos, por exemplo, fornecendo informações 

sobre riscos climáticos e reduzindo o risco por meio de regulamentação e planeamento. (…) A cultura e a 

identidade são difíceis de incorporar na política pública: as perdas de bens públicos, como comunidade e 

lugar, não são facilmente compensadas ou influenciadas por argumentos sobre ajustes economicamente 

racionais ao risco.” (Adger, Barnett, Brown, Marshall, & O'Brien, 2012, pp. 115-116) [tradução nossa] 
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relacionada no ordenamento de fatores que ampliam os efeitos da mudança do clima, 

como os “modos dominantes de produção, consumo, estilos de vida e organização social” 

(Adger, Barnett, Brown, Marshall, & O'Brien, 2012, p. 112) [tradução nossa].  

 
A resposta às mudanças climáticas é sobre o ajuste aos riscos, seja em reação ou antecipação de 

mudanças decorrentes da mudança do tempo e do clima. A investigação e a política de adaptação 

e mitigação centraram-se principalmente nos aspetos materiais das alterações climáticas, incluindo 

os riscos para vidas e meios de subsistência, os custos da descarbonização de economias e os custos 

dos impactes em vários setores da economia. Estes são, na maior parte, quantificáveis e, portanto, 

convencionalmente incluídos em análises de políticas. Não menos importante, no entanto, são as 

dimensões culturais da mudança climática. Ibidem (2012, p. 112) [tradução nossa] 

 

Quanto perdemos de perceção, da cidade e destas mudanças, no autocuidado ao 

habitat, sombreados por uma cultura ego-centrada no discurso de interesse e num estilo 

de vida “prêt-à-porter”. A escala importa para pensarmos noutras condições para as 

cidades e na sua habitabilidade, enquanto as respostas moldarem-se para resolver os 

problemas quantitativamente e não qualitativamente, o efeito sempre será desajustado. 

“Até hoje foi sempre futuro”31.  

 
(…) acabamos convencidos de que a única opção que temos é nos inserirmos da forma mais 

vantajosa possível no mundo tal como existe, definido por outros. A própria forma de definir o 

mundo que nos cerca seria coisa de terceiros. E se estamos insatisfeitos, e temos os recursos, 

mudamos de casa, em vez de mudar o ambiente. Por outro lado, aceitamos que a modernização 

econômica e social seja feita à custa do indivíduo, como se o conforto de um rio limpo, de ruas 

arborizadas (talvez até com frutas), ou simplesmente transitáveis, de espaços livres para o convívio 

e brincadeiras das crianças fosse incompatível com o desenvolvimento. (Dowbor, 2016, p. 10) 

 

Quão potencial seria lidar com esses problemas como consequência de um ciência 

e cultura cívica na forma a encurtar o status quo da iliteracia relacionada com estas 

questões, “a quase inexistência de participação-cidadã neste domínio permite que os 

riscos climáticos continuem a não ser uma prioridade entre decisores políticos, equipas 

técnicas municipais ou até entre os media” (Monteiro, Madureira, Fonseca, & Gonçalves, 

2018a, p. 82). Temos neste ponto a rutura que influencia a perceção e a adaptação, a 

manipulação do (des) interesses e opiniões tem por vezes reforçado verdades direcionadas 

que não tem amplitude sobre as necessidades e demandas das cidades.32 

 

 
31 Trecho do poema Rosa dos Ventos de José de Almada Negreiros escrito no ano de 1971. 
32 “É incontestável que os mesmos funcionam como um espaço de disseminação, interpretação e discussão 

das ideias propostas por diferentes atores sociais. De facto, reproduzindo seletivamente e/ou recriando o 

sentido dos discursos de múltiplos indivíduos e organizações, os media têm um papel central na contínua 

(re)construção social da realidade.” (Carvalho, 2011, p. 16)  
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Talvez tenhamos nos tornado um povo tão displicente, que não mais nos importamos com o 

funcionamento real das coisas, mas apenas com a impressão exterior imediata e fácil que elas 

transmitem. Se for assim, há pouca esperança para nossas cidades e provavelmente para muitas 

coisas mais em nossa sociedade. Mas não acho que seja assim. (Jacobs, 2011, p. 6) 

 

A isenção na participação do processo de decisões que afetam a sociedade ocorre 

quotidianamente seja por um dissenso deliberado de responsabilidade por parte dos 

cidadãos, ou como próprio mecanismo de um domínio público esvaziado33. Em seu “mais 

físico dos níveis, o ambiente incita a pensar no domínio público como desprovido de 

sentido. É o que acontece com a organização do espaço urbano” afirma Sennett (2014, p. 

26) e esse ponto tende a ser manuseado pela comunicação devido ainda a um desarranjo 

no acesso a informação e ao conhecimento científico, seja pela linguagem empregada 

e/ou pela extensão da sua disseminação. Com efeito na relação entre os domínios público 

e privado “a legitimidade da ação vem menos da ação em si mesmo, mas deste processo 

comunicativo.” (Guerra, 2010, p. 127) 

 
A lógica toda da tecnologia das comunicações do século XX foi determinada por essa abertura de 

expressão. E ainda assim, apesar de termos venerado a ideia da facilidade de comunicação, ficamos 

surpresos com o fato de que a “media” resulte numa passividade ainda maior da parte daqueles 

que são os espectadores. (…) Não conectamos nossa crença na comunicabilidade absoluta com os 

horrores dos meios de comunicação de massa porque recusamos a verdade básica que uma vez deu 

forma à cultura pública. (Sennett, 2014, p. 320) 

 

Estamos conectados em diversos aspetos, entretanto em mundos particulares, até 

que ponto a natureza permitir-nos-á dar uma resposta reativa ao efeito da ignorância dos 

problemas que a forma como ocupamos o mundo real têm causado à sua base? Em que 

ponto encontraremos a maturidade para nos adaptarmos em curto e longo prazo de forma 

estratégica34 motivando uma racionalidade social, dado que  

 
um risco percebido publicamente compele a comunicação entre aqueles que não querem ter nada 

a ver um com o outro. Atribui obrigações e custos àqueles que os recusam – e que muitas vezes 

até têm a lei atual do seu lado. Em outras palavras, os riscos atravessam a autoabsorção de culturas, 

 
33 “Uma democracia pluralista necessita oportunizar o dissenso e instituições através das quais ele possa se 

manifestar. Sua sobrevivência depende das identidades coletivas formadas em torno de posições claramente 

diferenciadas, assim como da possibilidade de escolha entre alternativas reais. (…) A atual apatia com a 

política que testemunhamos em muitas sociedades democráticas liberais origina-se, na minha visão, do fato 

de que o papel desempenhado pela esfera pública política está se tornando cada vez mais irrelevante. Com 

a evidente hegemonia do neoliberalismo, a política foi substituída pela ética e pela moralidade, (…) é a 

necessidade do consenso, de valores familiares e de “boas causas”. (Mouffe, 2003, p. 17) 
34 “Uma perspetiva de longo prazo é importante e possível, desde que combinada com ações de curto prazo. 

Essa combinação de perspetiva de longo prazo com ações de curto prazo permite que a comunidade reaja 

quase imediatamente a certos problemas urgentes, com uma perspetiva clara de para onde está indo, isto 

também promove a construção de confiança e compreensão.” (Albrechts, 2003, pp. 21-22) [tradução nossa] 
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línguas, religiões e sistemas, bem como a agenda nacional e internacional da política, eles 

derrubam suas prioridades e criar contextos de ação entre campos, partidos e nações em disputa, 

que se ignoram e se opõem. (Beck, 2006, p. 339) 

 

Em Portugal, o estabelecimento de uma política sobre a mudança do clima e o 

efeito da comunicação sobre estes temas “não se repercutiu de imediato nem nas práticas 

quotidianas dos portugueses, nem em opções políticas consistentes” segundo Valente & 

Ferreira (2014, p. 34), recorrendo novamente às pesquisas de opinião pública feitas nos 

Eurobarómetros descrita por Schmidt & Delicado (2014, p. 140), o conhecimento dos 

cidadãos sobre esses temas levantados dispõe-nos como “um dos países com taxas mais 

baixas de informação sobre o problema, mas com preocupação média”.  

 

A perceção se validada pela comunicação possibilita a perspetiva de democratizar 

estes conhecimentos, como forma de abertura desta relação já institucionalizada no 

presente, mas ainda com falhas, para fazer os ajustes necessários e estruturais que 

melhorem a participação dos cidadãos a partir de outros pressupostos de sensibilização e 

responsabilidade sobre os factos, ultrapassando a credibilidade na ciência e na política 

apenas como balcão de reclamações e/ou soluções. A conjuntura que prevalece nesta 

escala é “de que as autoridades públicas e as empresas não fazem o suficiente para 

resolver o problema das alterações climáticas, associada a uma desresponsabilização 

individual que é mais forte em Portugal do que na média europeia” Ibidem (2014, p. 141). 

A conscientização decorre de forma muito diversa entre as diferentes sociedades, 

lentamente, se comparado ao estado em que as mudanças no clima têm se manifestado.  

 
Nas últimas décadas o tema das alterações climáticas tem ganho uma visibilidade crescente, dando 

origem a debates transversais que convocam diversos saberes, disciplinas e atores. Todavia, se está 

garantido o consenso em torno da sua relevância e da necessidade em atuar sobre os seus impactes, 

há um conjunto de outros problemas mais imediatos (e.g., desemprego, pobreza, exclusão social, 

etc.) que desviam esforços e atenções e, consequentemente, adiam uma ação institucional e 

socialmente eficaz nos vários níveis de governança. (Schmidt, et al., 2015, p. 125) 

 

B – Participação 

 
O interesse que as pessoas têm no funcionamento adequado da própria cidade pode assim constituir 

um poderoso instrumento de ordenamento do local onde moram. Esses processos participativos 

que constroem gradualmente uma âncora de bom senso no conjunto dos processos políticos, a 

partir da base da sociedade, estão no centro do que aqui chamamos de poder local. Democracia 

que se resume ao voto é ficção. (Dowbor, 2016) 
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Integrar a participação de facto ao interesse de minimizar os impactes da forma 

que ocupamos as cidades assenta, substancialmente, no estímulo da democracia e outras 

bases de entendimento entre os atores envolvidos sabendo das circunstâncias do modelo 

presente. O grau de responsabilidade sobre a cidade deve ser culturalmente assumido nas 

“três circunstâncias de vida nas grandes cidades: na sua própria casa, no meio dos outros, 

entre nós.” (Ascher, 1998, p. 174) 

 

Pontos de debate: Responsabilidade, planeamento e gestão das cidades, capacitação 

 
Dar mais informações aos utilizadores locais, ou mudar de escala de um cenário, pode por vezes 

diminuir a discrepância entre o utilizador e a congruência do problema. O critério de equilíbrio da 

congruência é, portanto, a responsabilidade. (...) A formação das pessoas como gestores locais é 

uma tarefa social útil, assim como a reformulação do cenário, para criar oportunidades para a 

gestão do local. De facto, a responsabilidade progressiva pelo local é um meio eficaz de educação 

geral, tanto intelectual como moral. (Lynch, 1999, p. 200) 

 

A necessidade de legitimar a responsabilidade de cada pessoa e do Estado na 

relação humana sobre a ocorrência das mudanças ambientais e do clima, em causa e efeito 

dos eventos e vulnerabilidades que afetarão a todos é um exercício de “mea culpa” sobre 

a cidadania. Em Portugal esse fator ainda está 

 
marcado pelo princípio de desconfiança sistémica, é particularmente notória a desvalorização do 

fator tempo de ação. Prevalece sempre a necessidade do procedimento formal e burocrático sobre 

a oportunidade duma ação mais expedita, ainda que geradora de benefícios públicos e exercida 

com plena transparência perante as hierarquias administrativas ou parceiro políticos. (Viegas, 

2007, pp. 270-271) [grifo do autor] 

 

O “contexto de oportunidade” que refere Ferrão (2011) ocorre todos os dias e não 

se encerra em eleger quem o faça. As relações de poder entre a estrutura e os indivíduos 

– quem manda e quem é dirigido – é mínima de participação no presente. “Na adaptação 

à mudança climática, como no desenvolvimento em geral, a cultura e a política interagem 

para determinar quem tem voz, cujos valores contam e quais informações são legítimas” 

pontua Adger, Barnett, Brown, Marshall, & O'Brien (2012, p. 114) [tradução nossa]. 

Entendemos essa interação como o interesse entre instituições, cidadãos e governo em 

reconhecer uma escala possível para intervir sobre a diferença e estruturar uma base de 

entendimento, além de meios para possibilitar a participação articulando a burocracia dos 

níveis governamentais, de poder e prazos. Para promover “uma política distributiva das 

responsabilidades” como pontua  Bulkeley (2010, p. 241) [tradução nossa], estimulando 
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a organização mais justa e democrática das cidades em “crenças e valores com tradução 

em atitudes, competências e práticas quotidianas por parte da população, em geral, e dos 

membros das comunidades científica, técnica e política com intervenção direta no 

ordenamento do território bem como dos seus principais stakeholders em particular” 

como reforça Ferrão (2011, p. 115).  

 

A incerteza que caracteriza os temas relacionados ao clima deprecia as relações 

de poder internas e externas deste contexto, dado o baixo potencial e fiabilidade do 

processo, na sua previsão, capacitação, prevenção, adaptação e mitigação respetivas à 

mudança do clima na Europa e em outros países mais ou menos desenvolvidos.  

 
As elites de poder conseguem escapar a pelo menos algumas das consequências desta bem 

conhecida tragédia dos comuns, gastando muito dinheiro consigo próprias. Podem criar ambientes 

idílicos atrás de portas de segurança. Mas a grande maioria das pessoas não tem essa opção. Como 

o futuro histórico se esconde por detrás do véu do tempo, a maneira de negociar responsabilidades 

com radical incerteza e elevado risco não é arvorar uma fé cega na ciência e na tecnologia, e assim 

esperar minimizar os riscos, mas abrir um discurso político e começar a avaliar os riscos reais 

envolvidos. Quer a sobrevivência de tão queridos modos de vida quer a fuga da pobreza requerem 

uma ação coletiva dentro de uma ordem democrática. Riscos e consequências devem ser 

equitativamente suportados em vez de empurrados para as gerações futuras. Precisamos, portanto, 

de um discurso que a faça a pergunta proibida dos limites do crescimento. Para isto, necessitamos 

de mais critérios puramente racionais. Devemos também empenhar os sentimentos das pessoas: o 

discurso tem de fazer uma inflexão ética. Em última análise, a sustentabilidade coloca uma questão 

que diz respeito à natureza da boa sociedade. (Friedmann, 1996, pp. 135-136) [grifo do autor] 

 

Na perspetiva do planeamento urbano, dentro do processo de decisão e a sua 

abertura para a participação, devemos considerar as relações desiguais inerente ao próprio 

modelo administrativo que dificultam o exercício da cidadania, além dos fatores que 

influenciam efetivamente algum envolvimento, seja por sua falta de capacidade em lidar 

com a escala ou ainda pela relação que pode estabelecer-se com forças de mercado, lutas 

de classes e centralização política que manuseia por vezes os interesses referidos na 

“adoção seletiva de modelos de governança” (Watson, 2009, p. 157) [tradução nossa]. 

 
Abordagens participativas para a tomada de decisão e transferência de conhecimento nos trazem 

não apenas uma melhor compreensão dos processos técnicos e científicos de modificação 

climática, mas também, e talvez acima de tudo, maior responsabilidade na preparação para os 

desafios impostos por essa modificação. (Cloutier, et al., 2015, p. 13) 

 

O discurso e as estratégias para responder a mudança do clima no curto e longo 

prazo estão sendo inseridas nas agendas políticas vigentes, embora como efeito de 

conduta mais do que uma regra. A capacidade de resposta, entretanto ainda apresenta 
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problemas relacionados à autonomia entre as autoridades municipais, regionais e 

nacionais e isto se evidencia sobretudo quanto aos recursos humanos e financeiros nesse 

sentido. No caso de Portugal, conforme Campos, et al. (2017, p. 67) [tradução nossa], 

“formuladores de políticas municipais e os planejadores, embora reconheçam a 

importância da “vontade política” na promoção da ação contra as mudanças climáticas, 

atribuem uma baixa importância à “participação e à sociedade civil”.  

 
A mitigação e adaptação às alterações climáticas exige uma complexa articulação entre mudanças 

de práticas (por parte de indivíduos e empresas) e medidas políticas que incentivem ou facilitem 

essas mudanças. As práticas são por inerência resistentes, enquistadas em lógicas de 

funcionamento da economia contemporânea (no caso das empresas) ou nas rotinas diárias e em 

perceções de conforto e conveniência (no caso dos indivíduos). Já as medidas políticas são 

condicionadas por inúmeras barreiras, desde considerações geopolíticas (competição e cooperação 

com outros Estados) até valores contraditórios entre si (por exemplo, crescimento económico ou 

proteção ambiental), desde ciclos eleitorais (que podem diferir no tempo as medidas mais 

impopulares) até à concorrência entre diferentes forças e partidos políticos.” (Schmidt & Delicado, 

2014, pp. 130-131) 

 

O discernimento de responsabilidade com a cidade e o espaço aonde convivemos 

ainda está intimamente relacionado com um domínio acima de nós, cidadãos. Essa 

orientação sobre as decisões, justificada por diversos fatores, dependem do arbítrio de 

cada individuo e ressoam por vezes em mecanismos da própria forma de governar – de 

cima para baixo e os métodos de participação respetivos – assim fortalecendo sensações 

de conformismo e/ou isenção. Quantas vezes você já escutou o dito de que sozinhos não 

fazemos a diferença? 35 

 
Quando se trata de uma decisão nacional, um cidadão pode hesitar entre a conformidade com seus 

interesses específicos e o interesse geral, que por exemplo, decide ou não entrar em guerra, mas 

quando um trem tem de passar no seu quintal não hesita em manifestar as suas conveniências 

particulares. Isto explica, em certa medida, que o impacte da crise da ideologia do interesse geral 

seja tão forte em matéria de urbanismo e do ordenamento. (Ascher, 1998, pp. 106-107) 

 

Precisamos falar sobre cooperação36. Construir os meios para legitimar a 

confiança, numa prática entre o Estado e os cidadãos permite-nos mudar a escala 

 
35 “Esta tendência para descrer no contributo individual para o bem coletivo articula-se bem com a falta de 

confiança no poder político, a falta de cultura cívica e ausência de participação coletiva com resultados 

efetivos e sucesso suficientemente estimulante para potenciar a participação.” (Valente & Ferreira, 2014, 

p. 53) 
36 “Os objetivos do tipo de cooperação e dos esforços conjuntos de adaptação precisam ser claramente 

definidos e considerar as perspetivas, capacidades e necessidades de todas as partes interessadas. (…) As 

administrações municipais muitas vezes não conseguem compreender as realidades e subjetividades dos 

cidadãos em risco, o que é um desafio para a criação de abordagens coletivas e complementares.” (Wamsler 

& Raggers, 2018, p. 87) 
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preconcebida de decisão e perceção das cidades, ao seu costume que “tende a suprimir o 

particular e a confiar cada vez mais em abordagens generalizadas”, instituído como forma 

de gerir as cidades, em longo prazo, “o aspeto representativo suprimirá o aspeto 

participativo” segundo Albrechts (2003, p. 23) [tradução nossa]. 

 
Ao promover o envolvimento de todos, contribuir-se-á para elevar o nível de exigência, criar e 

consolidar atitudes de co-responsabilização e de busca de soluções de adaptação que proporcionem 

melhor qualidade de vida, saúde e bem-estar em cenários climáticos que a evidência científica 

garante, com grande probabilidade, vão ser bastante diversos dos atuais. (Monteiro, Madureira, 

Fonseca, & Gonçalves, 2018b, p. 45) 

 

Conjeturalmente se adaptarmos comportamentos e consumos em relação a uma 

iniciativa, desenvolvemos uma condição de mudança e isso serve para bem ou mal 

conforme o pressuposto. Ajustado às formalidades administrativas criam-se instrumentos 

para resolver os problemas emergentes dos atos individuais e coletivos na sociedade, 

projetando quiçá boas práticas na escala local. “Quando os atores percebem que a 

adaptação e o risco das mudanças climáticas estão dentro de seus poderes de alteração, 

eles estarão mais propensos a fazer a conexão com as causas da mudança climática, 

aumentando assim sua capacidade de mitigação, bem como adaptativa” (Adger, 2003, p. 

401) [tradução nossa]. Contudo,  

 
quais os objetivos capazes de mobilizar a maioria dos cidadãos? Esse problema é importante não 

só no sentido mais imediato, já que a resposta adequada pode assegurar a eleição de quem a 

produza, mas também num sentido mais altruísta e a prazo, na medida em que o sentimento de 

integração numa sociedade passa largamente pela partilha de objetivos, podendo, por isso, a 

ausência de objetivos partilhados conduzir a riscos de desagregação”. (Viegas, 2007, p. 267) 

 

A configuração destes temas no âmbito da ciência e na política ainda cingem o 

esforço para efetivar o que foi estabelecido em parâmetro como política pública, para de 

facto, ser aplicável na formulação e implementação de medidas para o ajuste à mudança 

do clima nas diversas escalas. Entre o real e o ideal na questão institucional, questiona-se 

 
até que ponto o Estado está sendo fundamentalmente reconfigurado através deste processo ou se 

o governo da mudança climática na cidade está ocorrendo através de uma geografia alternativa de 

autoridade e recursos que opera ao redor (e alguns diriam nas margens de) práticas estatais 

existentes. (Bulkeley, 2010, p. 240) 

 

Esse contexto de incerteza que configura uma lacuna nestes temas, como a 

perceção, em ambos os casos, por parte da ciência é uma oportunidade em agregar o 
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conhecimento de forma valorativa e consultiva para melhorar eficiência nos processos de 

regulação, adaptação e na sua avaliação.  

 
Há uma necessidade urgente de colmatar lacunas de conhecimento e capacidade em relação a 

desafios urbanos e territoriais cruciais, como as alterações climáticas, segurança e proteção, 

resiliência aos desastres, conectividade dos ecossistemas, infraestruturas verdes, segurança 

alimentar, saúde, alimentação e nutrição. (…) Documentar e disseminar experiências, ferramentas, 

práticas e estratégias inspiradoras em vínculos urbano-rurais, em colaboração com instituições de 

pesquisa, academia, sociedade civil e formuladores de políticas, pode ajudar no desenvolvimento 

de capacidades, enfrentar desafios de desenvolvimento e fortalecer vínculos entre áreas. (Habitat 

III, 2017, p. 77) 

 

A natureza da adaptação e da própria mudança climática (riscos e impactes 

possíveis) é de longo prazo e têm uma dimensão notadamente ao nível local para gerir. 

Isto expõe um conflito na estrutura administrativa das cidades que particulariza a 

participação37, como descreve Ferrão & Horta (2015, p. 126) “a resposta adaptativa 

poderá ser mais adequada aos riscos e às vulnerabilidades específicas de cada contexto, 

ganhando eficiência através da maior proximidade aos problemas e, em certos casos, da 

experiência já acumulada na sua resolução.”  

 
“Desenvolver a resiliência urbana e garantir o desenvolvimento sustentável requer uma interface 

mais estreita entre a governança urbana, o clima e o planeamento do desenvolvimento sensível ao 

risco, a coerência de sistemas, serviços e recursos, juntamente com uma abordagem de todo o 

governo e de toda a sociedade, enfatizando as ligações entre mitigação e adaptação, bem como os 

múltiplos benefícios econômicos, sociais e de desenvolvimento ambiental da ação climática 

urbana.” (Habitat III, 2017, p. 121) 

 

Uma perceção vulgarizada destas temas como “um problema global que requer 

soluções globais” (Bulkeley, 2010, p. 230) [tradução nossa] atenua a responsabilidade 

dos cidadãos para com cidade, discriminando-a como um interesse das entidades e da 

política apenas, como é o caso, “em Portugal, as autarquias não desenvolvem o discurso 

da participação, mas em seu lugar estão na agenda política os conceitos de parceria, redes 

sociais, contratualização, etc., significando para muitos a renovação da ação pública local 

sob o conceito global de ‘governança’” (Guerra, 2010, p. 124). Isso visto que a própria 

capacidade a quem assim delegamos é limitada, de acordo com Viegas (2007, p. 269), “a 

uniformidade de atribuições das várias unidades do mesmo nível (quer para concelhos, 

 
37 “(…) pesquisas atuais sobre planeamento participativo e governança ambiental urbana reportam em 

grande parte casos do norte da Europa ocidental, América do Norte, Austrália e África do Sul, mostrando 

uma lacuna de conhecimento sobre processos adequados de planeamento e governança de outros países” 

(Raymond, et al., 2017, p. 31) conforme (Fors et al., 2015) [tradução nossa] 
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quer para freguesias) é hoje lesiva da qualidade de governação local”. A demanda dos 

problemas relativos a mudança no clima não configura ainda como prioridade em vários 

municípios em Portugal, variando territorialmente, conforme a estrutura institucional 

nesse sentido (Figura 9). “As estratégias nacionais e europeias de adaptação parecem ter 

alguma influência nas agendas de planeamento local. No entanto, ambas as estratégias 

são políticas não vinculativas e não fornecem diretrizes claras para a adaptação no nível 

local” (Campos, et al., 2017, p. 69).  

 

 
 

Figura 9 – Grau de adaptação urbana em estratégias climáticas nacionais e planos em 21 países 

membros do EEA. 

 

A participação estabelece prospectivamente conexões entre o Estado e os cidadãos 

de muito valor para o planeamento e a gestão das cidades, trazendo conteúdo para o 

processo de tomada de decisão e na sua intervenção que resulta por prática numa troca, 

pelo reconhecimento de interesses, expectativas e responsabilidades. Uma outra 

abordagem do território precisa emergir nas cidades superando a “lacuna entre a retórica 

e a realidade das respostas urbanas” como refere Bulkeley (2010, p. 231) [tradução 

nossa]. São diversas as condicionantes que dificultam o romper com esse paradigma de 

participação por exceção neste processo, o mecanismo da política entre a decisão e a 

implementação dispõe de pressupostos próprios, os quais podem justificar a sua baixa 

finalidade presente, devido à burocracia, prazos e mesmo como uma questão de método 

de participação (passível a manipulação e relações de poder desiguais). 
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Apesar das vantagens do silêncio e das vias indiretas, a essência da cooperação é a participação 

ativa, e não a presença passiva. (...) O desafio da participação é fazer com que se justifique o 

dispêndio de tempo. (Sennett, 2013, pp. 283-283) 

 

Capacitar os cidadãos com esse fim pode ajudar não apenas em reforçar que a 

participação importa para que o processo de decisão seja ajustado às necessidades, assim 

como para a organização das comunidades, para utilizar o poder local para balancear esse 

processo na “possibilidade de transformação e uso do espaço para fins de sua acomodação 

às necessidades de um gestão da cidade a mais democrática possível, mesmo ainda no 

interior de uma ordem heterónoma.” (Souza, 2006, p. 321) 

 

C – Adaptação  

 

A descoberta mais importante revelada pela crise foi o nível de desconexão com a realidade a que 

as pessoas podem chegar para não serem obrigadas a enfrentar as dificuldades, fazer mudanças 

permanentes na vida e pressionar os governantes e legisladores por políticas públicas. (Brum, 

2018) 

 

A participação estimulada na organização do espaço faculta a melhor perceção da 

cidade pelas instituições e indivíduos, compreendendo identidades e problemas que 

configuram cada espaço vivido. E no processo de decisão, potencializa a implementação 

e adaptação das necessidades de facto eminentes. “No contexto da mudança climática, 

muitos riscos potenciais envolvem necessariamente intervenção e planeamento por parte 

do estado, mas as estratégias de adaptação são igualmente dependentes da capacidade de 

indivíduos e comunidades de agir coletivamente diante dos riscos.” (Adger, 2003, p. 400) 

 

Por sua natureza, riscos e impactes provocados por estes eventos apresentam uma 

condição inerente à estrutura geográfica e biofísica que se acresce ao uso e ocupação do 

solo sobretudo nas vulnerabilidades naturais e produzidas. Conhecer e representar estas 

condicionantes por parte dos municípios em conjunto com a ciência, possibilita o melhor 

reconhecimento no comportamento dos elementos do clima e suas excecionalidades, 

como a capacidade para responder e diminuir perdas e danos. Em outras palavras, 

valorizar aquilo que a estrutura da cidade deve suportar nesse sentido, promovendo a 

resiliência e medidas efetivas de adaptação e mitigação aos efeitos da mudança no clima, 

além de permitir “uma compreensão ampla da mudança climática como uma questão 
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central de saúde pública será crucial para uma resposta” (Watts, et al., 2018, p. 1).  No 

fundamento dessas iniciativas precisamos também considerar que  

 
a magnitude dos riscos climáticos resulta do comportamento momentâneo de cada uma das 

variáveis climáticas, mas também do perfil do individuo exposto (condição física, mental, social, 

cultural, socioeconómica e perceção). Por isso, é muito mais importante avaliar o (des)conforto 

bioclimático do que observar apenas os registos climáticos. (Monteiro, Madureira, Fonseca, & 

Gonçalves, 2018a, p. 26) 

 

Regular esse processo é algo complexo. O seu combate não foi um esforço 

perdido, daqui pra frente, precisamos planear o futuro de forma eficiente e adaptar 

mudanças para minimizar as consequências interruptas, uma vez que “o ganho de curto 

prazo do desenvolvimento econômico continuará a superar os objetivos de 

sustentabilidade ambiental dos quais a sustentabilidade econômica e social depende” 

(Habitat III, 2017, p. 51) [tradução nossa]. Esperamos por ver esse processo suportado 

nos três pontos a seguir. 

 

Pontos de apoio: Previsão, sensibilização, intervenção 

 
Embora avanços consideráveis (através de avaliações de risco, estudos, inventários de emissões) 

tenham sido feitos na conscientização e conhecimento da vulnerabilidade das populações urbanas 

e contribuições para os impactes das mudanças climáticas e do risco de desastres, permanece uma 

lacuna na tradução desse conhecimento em prática, especialmente quando se trata de informar as 

políticas e práticas locais, regionais e nacionais de desenvolvimento urbano. Ibidem  (2017, p. 118) 

 

Uma dificuldade em todas as escalas é ter as condições para a regulação e lidar 

com os problemas derivados das mudanças que ocorrem no clima ao longo dos anos. 

Identificar como essas condições se caracterizam em cada território e se relacionam com 

o sistema, em escala regional, nacional e global é basilar, ponto em que diretamente 

apresenta falhas importantes a superar em: 

 

· Prever cenários e as tendências estimadas para o futuro, por efeito da fiabilidade 

das informações produzidas sobre o clima pela debilidade ou por falta (em alguns 

casos) de uma rede de monitorização das mudanças e o seu contexto, 

subestimando a perceção das características em pormenor de cada território e seus 

mosaicos climáticos que podem expor-nos a riscos e impactes de forma diversa. 

· Sensibilizar interesses e popularizar o conhecimento destes temas, de cima para 

baixo, e vice-versa, criando relações de estímulo-resposta para diminuir a 
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iliteracia administrativa e dos cidadãos nestes temas, através da capacitação e 

educação, logo, aumentar o sentido de prevenção e adaptação em relação aos 

instintos de reação e/ou delegação dos problemas presente em ambos os níveis.  

· Intervir nas condicionantes passíveis no contexto de mudança do clima, indo além 

do mote de regular apenas para resolver problemas, compreendendo os riscos e 

vulnerabilidade das cidades num processo constante de prevenção, adaptação e 

mitigação, de forma a possibilitar intrinsecamente a mudança também do 

comportamento e a disponibilidade em prática para participar e minimizar esse 

processo. 

 

O quanto antes, estas circunstâncias precisam integrar-se ao ponto de vista que o 

Estado e os cidadãos têm sobre o território. Por sua relevância como condição que 

influencia a qualidade de vida, saúde e bem-estar das cidades, requer melhores meios e 

ações efetivas no processo de decisão e mais espaço para complementar a regulação e o 

debate público38, como reforça Cloutier, et al. (2015, p. 13) [tradução nossa] “ao articular 

as características reais do território com as práticas de intervenção convencionais e as 

tendências climáticas previstas, as preocupações territoriais e as práticas atuais para as 

quais possivelmente poderiam ser aplicadas ferramentas de adaptação relevantes podem 

ser identificadas e integradas.” Por comparação, na análise feita por Aguiar, et al. (2018), 

a preocupação no sentido de adaptar os riscos possíveis indiciam que   

 
os municípios do sul da Europa mostram uma preocupação maior com a proteção civil, 

provavelmente relacionada ao crescente número de emergências relacionadas ao clima nesta 

região, como incêndios, inundações, ondas de calor e escassez de água, mas também foco na 

prontidão e resposta de curto prazo, em vez de prevenção a longo prazo. (Aguiar, et al., 2018, pp. 

46-47) 

 

Democratizar o conhecimento sobre o clima facilita a participação e a linguagem 

empregada para comunicar e intervir no território. A partida estes já são grandes desafios, 

adaptarmos o contexto das mudanças no clima enquanto as condições se agravam, deverá 

ser “um amplo trabalho de formação tanto na comunidade como na própria máquina 

 
38 “Embora vestido com linguagem de transparência, diálogo e participação, o modo tradicional de 

conhecimento especializado científico de cima para baixo ainda é mantido. Uma hierarquia é estabelecida 

entre cientistas e não-cientistas entre especialistas científicos experientes e ignorantes leigos.” (Bäckstrand, 

2003, p. 31)  



 

60 

PERCEBER A CIDADE [PARA] PARTICIPAR NA CIDADE ‒ Um olhar sobre as preocupações e práticas dos cidadãos e 
decisores na adaptação à mudança climática, analisado pelo caso de estudo do lugar de Quebrantões em Vila Nova de 

Gaia. 

administrativa. Trata-se, portanto, de um esforço do município sobre si mesmo.” 

(Dowbor, 2016, p. 91) 

 
A adaptação na esfera política envolve choques periódicos em ideologias e paradigmas de 

intervenção política, de tal forma que esses choques externos são condutas de aprendizado e 

adaptação social. (Adger, 2003, p. 396) [tradução nossa] 

 

A extensão do conflito de participação e adaptação desse “status quo” é manifesta 

se considerarmos estas condições em territórios que apresentam necessidades sociais, 

económicas e ambientais urgentes ou em declínio, além de países em vias de 

desenvolvimento39. Até que ponto a imparcialidade poderá “evitar que as dinâmicas 

comunitárias não fragmentem as cidades em grupos de interesse e em exclusões 

recíprocas?” (Ascher, 1998, p. 101).  

 

Esperamos por um futuro melhor em cidades mais justas e organizadas. Ainda 

temos tempo? Delegar que a intervenção sobre as mudanças que a nossa forma de ocupar 

as cidades e os consumos dela derivados provocam, pode funcionar ou novamente ser 

deixado para depois, o que deveria ter sido feito ontem. O meio ambiente tem seu tempo 

próprio e estamos usando-o além da sua capacidade de regeneração. 

 

Percebemos as mudanças que decorrem no clima, se choveu mais ou menos que 

nos anos anteriores, se está mais ou menos frio ou calor que o normal. O que não 

queremos é mudar os comportamentos a que nos habituamos, que damos o nome de 

desenvolvimento, conforto ou qualidade de vida, que por princípio causam problemas ao 

ambiente40. “A adaptação às mudanças climáticas envolverá a criação de uma nova 

estrutura social que transcenda o uso insaciável da modernidade do meio ambiente.” 

(Taylor, O’Brien, & O’Keefe, 2015b) 

 

 
39 “(…) a maioria dos governos urbanos em países de baixa e média renda não considerou seriamente a 

adaptação. Por exemplo, na Índia, Chile, Argentina e México, o governo central está começando a se 

interessar por adaptação, mas esse interesse ainda não envolveu os interesses dos maiores ou mais 

poderosos ministérios ou agências nacionais ou governos municipais e municipais.” (Satterthwaite, 2008, 

p. 14) [tradução nossa] 
40 “(…) o convencimento de todos para a necessidade de adoção de medidas de adaptação, tanto reativas 

como proactivas, implica uma abordagem pedagogicamente eficaz que atraia individualmente todos e cada 

um para um novo paradigma de qualidade de vida e bem-estar onde o convívio com a irregularidade 

intrínseca ao sistema climático seja cada vez harmonioso.” (Monteiro, Madureira, Fonseca, & Gonçalves, 

2018a, p. 83) [grifo do autor] 
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Devemos imaginar uma cidade mais inclusiva, ainda que continuamente fragmentada, baseada não 

apenas em uma ordem diferente de direitos, mas também em diferentes práticas político-

económicas. Se o nosso mundo urbano foi imaginado e feito, então ele pode ser re-imaginado e 

refeito. Vale a pena lutar pelo direito inalienável à cidade. O “ar da cidade liberta” costumava ser 

dito. O ar está um pouco poluído agora. Mas sempre pode ser limpo. (Harvey, 2003, p. 941) 

[tradução nossa] 
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III – CASO DE ESTUDO 

 

A partir destas abordagens feitas, experimentamos observá-las sobre uma parcela 

do território e com os cidadãos. O caso de estudo buscou fazer um exercício de perceção 

e participação com uma determinada população, tentado perceber quais as mudanças que 

seriam necessárias dentro do contexto específico para propormos possibilidades com vista 

à melhoria da adaptabilidade e qualidade de vida da comunidade no cenário climático de 

Vila Nova de Gaia.  A natureza desse exercício foi dispor à comunidade as competências 

realizadas no Mestrado, a partir de uma inquietação em procurar dar respostas aos 

problemas concretos do quotidiano de um lugar articulando uma solução que fosse viável, 

complementasse o interesse previsto pelo poder público, permitindo envolver os seus 

moradores e que aproveitasse o conhecimento produzido nas instituições, como a 

universidade. Relacionando assim a conjuntura latente à escala nacional e que o concelho 

enquadra-se “exposto a eventos climáticos extremos e a vulnerabilidades que potenciam 

alguns dos riscos já existentes” como descreve DGT (2018b, p. 57).  

 

1 – O lugar de Quebrantões 

 

A – Circunstâncias 

 

Ponderamos três condições para a escolha por este território como caso de estudo, 

dado o arranjo entre a suscetibilidade do seu ambiente construído, dada a sua 

caracterização climática e condições socioeconómicas relacionadas.  

 

Quebrantões devido à sua morfologia e ocupação do território, aonde a topografia 

delimita um espaço encaixado ao Rio Douro e ao facto de haver poucas barreiras físicas 

para dispersar o fluxo de ar húmido dele proveniente, resulta como efeito, em uma con-

dição de elevada humidade nas edificações e climaticamente desconfortável para seus 

moradores. O ambiente construído, por sua vez, apresenta características de tipologia e 

dos materiais construtivos que reforçam a pobreza energética das edificações. Analisado 

o conforto climático deste trecho do espaço urbano, distinguimos duas classes conforme 

refere Monteiro, Madureira, Fonseca, & Gonçalves (2018b, p. 25), sendo uma área 

sobreaquecida e também fria e húmida. A condição socioeconómica do território se define 

https://www.sinonimos.com.br/suscetibilidade/
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por uma população essencialmente envelhecida e de baixa escolaridade somada a uma 

grave carência de serviços e comércio local, além de fatores críticos relacionados à 

acessibilidade. 

 

B – Caracterização 

 

O lugar Quebrantões encontra-se numa posição singular no espaço urbano de Vila 

Nova de Gaia, geograficamente, o recorte está adjacente diretamente a outras duas 

freguesias, Santa Marinha e São Pedro da Afurada, Mafamude e Vilar do Paraíso, onde 

estão localizados diversos serviços públicos relacionados à cultura e ao lazer, economia, 

emprego, mobilidade e educação. Além de estar inserido na zona ribeirinha e de frente 

fluvial com o Rio Douro, em todo seu potencial simbólico e viável como ambiente 

construído para o incentivo do turismo e dinamização do lugar. O contexto presente, 

porém, diverge consideravelmente destas possibilidades. Decorrente de diversos fatores, 

essencialmente de ordem socioeconómica, ao longo dos anos, alcunhou-se um estigma 

relacionado a este espaço também consequente ao seu enfraquecimento como território 

do qual logo abordaremos. 

 
Apesar da sua tendência para a degradação, atualmente este núcleo urbano mantém uma forte 

presença de habitação. Devido à sua localização estratégica aos espaços com maior valor 

patrimonial e paisagístico esta, é uma área territorial de grande potencial para a regeneração 

urbana. Estrangulado na transição com novas vias urbanas estruturantes, núcleo urbano de 

Quebrantões é um tecido urbano onde é prioritário intervir de forma integrada, considerando a 

identidade dessa comunidade e valorizando a sua inclusão na cidade. (GAIURB, 2015, p. 12) 

 

Esse espaço é caracterizado como uma área urbanizada consolidada que integra a 

freguesia de Oliveira do Douro e se define na margem Sul do Rio Douro entre a Avenida 

Dom João II, a infraestrutura ferroviária desativada da Ponte de D. Maria Pia e o Vale de 

Quebrantões. Para este recorte consideramos um contorno correspondente às subsecções 

de divisão censitária representada no sistema de referenciação geográfica (BGRI).  O seu 

perfil como lugar configura-se sobretudo no uso e ocupação do solo para a habitação, 

tendo sido os edifícios construídos predominantemente antes da década de 1960.  
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Mapa 1 – Mapa de situação da área de estudo em relação ao país, região e município. Fonte: 

Mapis e Gaiurb. 
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Mapa 2 – Mapa de localização da área de estudo e representação da escala de proximidade aos principais 

serviços. Fonte: Gaiurb e dados próprios obtidos através de trabalho de campo. 
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Mapa 3 – Caracterização da população na área de estudo. Fonte: INE/Censo 2011 (BGRI). 
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Aspetos históricos: O espaço e o tempo 

 

“O panorama, extraordinariamente belo, que se descobre da grande ponte sobre o Douro principia 

a desenrolar aos nossos olhos os seus diferentes aspetos tão variados, tão imprevistos. O rio, liso, 

e espelhado como uma chapa de vidro azul e verde. Uma extensa cordilheira de colinas, cobertas 

de pinheirais e desenhando no espaço vaporoso e húmido as curvas suaves e as perspetivas mais 

graciosas e risonhas. À beira da água, sulcada de barcos, de cor escura, esguios, da forma de 

gôndolas venezianas, remados de pé com largas pás que bracejam silenciosas e lentas, arredondam-

se em grandes massas de um verde-escuro e espesso os velhos arvoredos das quintas do Freio, da 

Oliveira, de Quebrantões e de Avintes.” (Ortigão, 1986, p. 140) 

 

Descrever como o espaço se configura, os conflitos e as histórias no tempo, 

permite-nos representar sua evolução e linearmente os processos de crescimento e 

estagnação conforme a sua escala, de organização como comunidade, em relação ao 

entorno (freguesia de Oliveira do Douro) e com o concelho de Vila Nova de Gaia. 

 

 A freguesia é referida em documentos do período histórico de reconquista no 

século XI, como descreve Almeida (1985, p. 22), o lugar designadamente remete ao 

século XIV, aonde “aparecem-nos nomes de demais lugares, como Paaçoo (Passos), 

Banrrro (Bairros), Argevide (Gervide), Quebrantoões (Quebrantões), Saá (Sá) e 

Ssantiago do Monte (Santiago)”. Alguns destes sítios caracterizavam-se, outrora, segundo 

as inquirições realizadas no século XIII a partir de D. Dinis, sendo “terras isentas e 

privilegiadas” Ibidem (1985, pp. 60-61), como era o caso de Gervide e Quebrantões.  

 
O nome de Quebrantões pode sugerir-nos a melhor linha de quebra da elevação sobranceira ao Rio 

Douro, marcando o mais suave percurso que se podia percorrer desde o alto de Santo Ovídio à 

margem do Rio Douro. Pensa-se que tenha derivado de quebrada, topónimo que também aparece 

no prazo de Quebrantões com nome de Quebrada de Madalegna. (…) há factos na nossa história 

militar que comprovam ser o caminho de Quebrantões o mais acessível para atingir o rio, a cidade 

do Porto. Fala-nos disso a história das invasões muçulmanas e, mais recentemente, a da guerra 

napoleónica e as lutas liberais. Ibidem (1985, pp. 60-61) 

 

De certa forma, este aspeto da localização foi importante para configurar neste 

espaço, atividades económicas e um modo de vida nelas baseadas com características 

sociais e culturais muito próprias ao lugar. Na margem Sul do Rio Douro, ainda 

essencialmente agrícola, nos arredores do Vale de Quebrantões encontravam-se 

lavadeiras, lavradores, pescadores, moleiros, “azenhas e rodízios, que movimentavam os 

moinhos” Ibidem (1985, p. 261), que se desenvolveram na proximidade das linhas de 
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água, favorecido também pelo posição estratégica do porto de Quebrantões Sul (Figura 

10 e Figura 11).  

 

  
 

Figura 10 – Quebrantões ainda agrícola no período de construção da Ponte Dona Maria Pia 

(esquerda, 1876).  

Figura 11 – Quebrantões visto a partir do Areinho (direita, 1890), Fotografia: Emílio Biel, Fonte: 

Ambas obtidas em 01/07/2019 de http://gisaweb.cm-porto.pt/ 

 

O começo da configuração do lugar como um núcleo urbano em relação a Vila 

Nova de Gaia estima-se ter se “consolidado na primeira metade do século XX, quando o 

processo de urbanização se intensificou, com particular relevância na construção de 

habitação na proximidade de fábricas e doutras atividades industriais” (GAIURB, 2015, 

p. 12). Isto é verificado ao analisarmos os dados da população residente e os fogos 

existentes na freguesia por lugares entre 1911 a 1960, segundo Almeida (1985), que 

indicam um período crescimento populacional convergente no ambiente construído 

(Mapa 4). Se cruzarmos estas circunstâncias com os dados do Censo/2011/INE quanto 

aos edifícios construídos antes de 1919 a 2011, cerca 53% dos edifícios construídos atuais 

correspondem ao período entre 1946 e 1960 (Figura 12).  

 

  
 

Figura 12 – Dados relativos aos períodos de construção do edificado, Fonte: INE/Censo 2011 
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De acordo com o conteúdo de apoio disponibilizado no projeto de investigação 

desenvolvido no âmbito da UC de Cidades e Sustentabilidade Ambiental (2018/2019) 

deste Mestrado, utilizado para o Workshop, Quebrantões devido à sua morfologia, 

encaixada no Rio Douro e que o delimita como um espaço isolado, definiu uma identidade 

peculiar nos moradores, enraizada em relações sociais de colaboração, por vezes, cerrada 

em relação a desconhecidos. Condição essa, também acentuada pela configuração do seu 

ambiente construído em relação à estrutura urbana da cidade, por encontrar-se delimitado 

por três acessos principais, o que permitia certo estado de vigília dos moradores. Após os 

anos 60, seguiram-se períodos de conflitos condicionados à vizinhança, dos quais 

decorreram problemas que estigmatizaram o lugar e assim contribuíram para o processo 

de estagnação ainda presente.  

 
Cumpre-me enfim consignar que o Porto perdeu esse bom saudável cheiro provincial que tão 

especialmente embebe como de um aroma antigo a prosa dos seus grandes escritores. (...) os 

antigos costumes locais desapareceram. (...) Aos domingos de verão, o pichaleiro do Souto, o 

guarda-rua das Flores, ia com o romper do dia à missa das almas a S. Franscisco ou aos 

Congregados, comprava depois melão, a melancia e as laranjas na Feira do Anjo, e, às seis horas 

da manhã, na frescura aquática do Cais da Ribeira, embarcava com a família em barco de toldo 

para a Oliveira, para Avintes ou para Quebrantões. (Ortigão, 1986, pp. 160-161) 

 

A inserção de indivíduos de diversas áreas de Vila Nova de Gaia e do Porto, por 

efeito da condição isolada do lugar e ao menor custo de vida, próximo às centralidades 

de ambos concelhos, assim como demais indivíduos que foram realocados de condições 

já marginalizadas dada a construção de dois blocos de bairros camarários neste espaço no 

ano de 1964, chamado pelos moradores como “Bairro dos Índios”, agiu como um 

processo de rutura em aspetos ao nível económico e social na comunidade. A adaptação 

ou assimilação dos costumes e culturas muito diferentes, reconfigurou a sociabilidade do 

lugar, dinamizando-o, mas por outro lado, constitui uma oportunidade para o 

desenvolvimento de atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas nos anos 80. 

Consequente a isto, os bairros viriam a ser demolidos pela Câmara Municipal no começo 

dos anos 2000, tendo sido estes moradores realojados em habitações sociais em parte no 

bairro D. Manuel Martins (Quinta do Guarda-Livros) na própria freguesia como também 

na Urbanização de Vila d’Este na freguesia de Vilar do Andorinho. 

 

Importa referir outros factos que ocorreram neste intervalo e configuraram o 

espaço no presente, como a construção do Núcleo Escolar de Quebrantões entre os anos 
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de 1972 a 1975 que compunha uma das Escolas Primárias do Plano dos Centenários, 

desativada após a saída dos bairros e posteriormente cedida para a sede da Associação 

Cultural e Recreativa Novinhos de Quebrantões no ano de 2013. Mais tarde, a construção 

da infraestrutura ferroviária da Ponte de São João entre os anos de 1984 a 1991 (Figura 

13e Figura 14), afetou diretamente a paisagem do espaço além de impactes relacionados 

à sua execução e à pós-ocupação, notadamente pela desvalorização do ambiente 

construído de entorno e ao ruído produzido.  O período entre os anos 80 a 2000 marcaram 

o começo da estagnação do lugar e o seu enfraquecimento como território, por conta das 

circunstâncias de vulnerabilidade descritas somada à decadência das fábricas que 

movimentavam a economia e empregavam muito dos moradores. Recorrendo aos dados 

do Censo/2011/ INE, verificamos um ambiente construído inerte em que não foram 

construídos nenhuma edificação entre os anos de 1991 a 2000, conforme a Figura 12.  

 

  
 

Figura 13 – Quebrantões visto a partir da Ponte Maria Pia antes da construção da Ponte de São 

João (esquerda, sem data), por onde nota-se a presença das fábricas. Foto: Emílio Biel, Fonte: 

http://gisaweb.cm-porto.pt/.  

Figura 14 – Outro ponto de vista da situação atual do lugar (direita, 2018). Fonte: Base de dados do 

Workshop, nesta ordem. 

 

  
 

Figura 15 e Figura 16 – Imagens por deteção remota da área de estudo (esquerda, 1955) e (direita, 

1988). Fonte: Obtida em 01/07/2019 de http://cgpr.dgterritorio.pt/Fototeca/index.html# 

http://gisaweb.cm-porto.pt/
http://cgpr.dgterritorio.pt/Fototeca/index.html
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Mapa 4 – Sobreposição da cartografia histórica e atual. Fonte: Mapoteca FLUP e 

Gaiurb. 
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Aspetos culturais e afetivos: A organização coletiva da comunidade  

 

A Associação Cultural e Recreativa Novinhos de Quebrantões foi criada em 1935, 

inicialmente como Grupo Musical Os Novinhos de Quebrantões, uma vez que o 

associativismo durante o período do Estado Novo era proibido. A organização tem 

importante papel na história do lugar e como formato diretivo em relação à freguesia e 

outras coletividades, reforçando no associativismo, um meio para “à promoção de valores 

e interesses partilhados” (Cabral, 2000, p. 94) entre moradores e entidades  no processo 

de decisão a nível local.  “O associativismo urbano surge como uma forma de organizar 

as populações e melhorar as suas condições de vida, tornando-as ao mesmo tempo 

autónomas e passíveis de representação perante o Estado e a autarquia” (Villaça, 1991).  

 

Como o espaço, a sua organização coletiva também mudou ao longo desse tempo, 

sobretudo porque as necessidades do lugar e seus moradores se diversificaram, além do 

que a condição de estagnação que se estabeleceu a partir dos anos 80, estimulou que as 

novas gerações migrassem para outras localidades. Outro ponto importante refere-se à 

forma como a comunidade se reconhece na coletividade, o conflito entre as gerações 

enraizadas com as novas – por vezes, temporárias – faz com que a própria diretiva se 

distancie “do associativismo clássico, participativo e cooperativo, para um associativismo 

de prestação de serviços e de delegação de poderes” de acordo com Cabral (2011, p. 346) 

conforme citado por (Freire in Cabral, 2008). O sentimento de pertencer ao lugar ainda 

assim resiste em Quebrantões, no presente cerca de 358 inscritos são filiados à 

coletividade, que realiza regularmente diversas atividades relacionadas com o incentivo 

ao desporto e à cultura, bem como acolhe o funcionamento do equipamento social do 

Centro de Atividades Sénior de Quebrantões. A “participação associada” como refere 

Cabral (2000) é um exercício de cidadania dos moradores como forma de extensão das 

necessidades e problemas do lugar onde habitam. 

 
As novas representações de vida social passam, entre outras coisas pela valorização da privacidade 

e de identidades potencialmente geradoras tanto de condutas individuais como de ações coletivas. 

São ações coletivas no sentido em que são capazes de mobilizar recursos ideologicamente 

orientados, assumindo, como pressuposto, que o poder tem um carácter difuso e como tal está 

sempre presente em todas as esferas da vida social, não se restringindo à dimensão da ordem 

política. Apesar da desigual distribuição do poder, ele é inerente aos vários agentes, o que permite 

alguma margem de manobra às coletividades no sentido de «agirem sobre si próprias». (Villaça, 

1991) conforme citado por (Touraine, 1984)  
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2 – Diagnóstico 

 

Para perceber o espaço de estudo e complementar a resposta aos objetivos traçados 

na pesquisa realizamos seu diagnóstico tendo em foco as relações territoriais, sociais e 

ambientais para com a qualidade do espaço e na vida dos moradores. 

 
A compreensão e conceção das formas urbanas ou do território coloca-se a diferentes níveis, 

diferenciados pelas unidades de leitura e conceção. Nesta ordem, pode-se recortar o espaço em 

partes identificáveis. O critério para esta subdivisão decorrerá quer do modo como se processa a 

leitura quer do modo como espaço é produzido. (Lamas, 2000, p. 37) 

 

Quebrantões na sua relação com a estrutura urbana de Vila Nova de Gaia encontra-

se incrustado entre o Rio Douro e o Vale de Quebrantões num espaço adjacente ao 

perímetro urbano da cidade, consolidado como área urbanizada, ao mesmo tempo, 

permeado por áreas naturais e agrícolas diversas (Mapa 6), como áreas classificadas de 

salvaguarda (Mapa 7). Para mais está inserido na conjuntura de estratégias municipais 

definidas pela autarquia conforme referido no Mapa 5. 

 

Por sua posição geográfica, logra em estar próximo aos principais pontos de 

acesso da cidade e ao Porto como a Avenida da República, a Avenida D. João II, a Via 

de Cintura Interna (IC 23) e a Ponte do Infante. Esse fator, no entanto, não corresponde a 

uma condição de acessibilidade ao lugar, essencialmente isolado com acessos possíveis a 

partir da Rua Silva Tapada, Rua do Doutor Alfredo Faria Guimarães e Rua Vieira Pinto 

(Mapa 12). Isto somado a falta de abrangência dos serviços de transportes públicos força 

que o deslocamento dos residentes seja feito de forma pedonal ou por automóvel próprio. 

Apesar de fazer parte da freguesia de Oliveira do Douro, sua localização e o seu aspeto 

geográfico, mais próximo a Avenida da República do que do núcleo da freguesia, reforça 

que os moradores tenham mais relação com a Avenida do que com a própria Freguesia. 

 
Sejam os bairros o que forem e seja qual for sua funcionalidade, ou a funcionalidade que sejam 

levados a adquirir, suas qualidades não podem conflitar com a mobilidade e a fluidez de uso urbano 

consolidadas, sem enfraquecer economicamente a cidade de que fazem parte. A falta de autonomia 

tanto econômica quanto social nos bairros é natural e necessária a eles, simplesmente porque eles 

são integrantes das cidades. (…) Apesar da extroversão inerente aos bairros, isso não quer dizer 

obrigatoriamente que os moradores consigam viver bem sem eles como num passe de mágica. Até 

mesmo o mais citadino dos cidadãos se importa com o ambiente da rua e do distrito em que mora, 

sejam quais forem suas opções fora deles; e os moradores comuns das cidades dependem bastante 

de seu bairro na vida cotidiana que levam. (Jacobs, 2011, p. 128) 
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Mapa 5 – Conjuntura: Estratégias municipais ou privadas em curso ou previstas. Fonte: Gaiurb. 
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Mapa 6 – Mapa de qualificação do solo na área de estudo. Fonte: Plano Diretor 

Municipal (2009). 
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Mapa 7 – Mapa de salvaguarda do espaço e edificado na área de estudo. Fonte: Plano 

Diretor Municipal (2009). 
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A – Análise social 

 
Figura 17 – Indivíduos residentes por sexo (esquerda). 

Figura 18 – Indivíduos residentes por idade (direita). 

 

 
Figura 19 – Indivíduos residentes economicamente ativos ou inativos. 

 

 
Figura 20 – Grau de escolaridade dos indivíduos residentes. 

 

 
Figura 21 – Indivíduos residentes com nível completo em determinado sistema de ensino. 

Fonte dos dados estatísticos: INE/Censo 2011.  Total de residentes analisados: 1.140 indivíduos.  
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B – Análise territorial 

 

 
Figura 22 – Dados de uso e ocupação (esquerda, Mapa 8). 

Figura 23 – Dados da apropriação do edificado (direita). 

 

 
Figura 24 – Dados dos revestimentos aplicados na fachada do edificado (Mapa 10). 

 

  
Figura 25 – Dados da volumetria do edificado (esquerda, Mapa 9).  

Figura 26 – Dados do estado de conservação do edificado (direita, Mapa 11).  

 

Fonte dos dados estatísticos: Base de dados do Workshop e dados próprios obtidos através de 

trabalho de campo. Total de edificações levantadas: 368.  
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O tecido físico de Quebrantões configura-se como um território ocupado em 

maioria por habitação unifamiliar e plurifamiliar, caracterizado por uma tipologia de 

edifícios com três ou mais andares e, por casas geminadas ou em banda, a rés-do-chão ou 

com dois andares (Mapa 8 e Mapa 9). A humidade excessiva proveniente da condição 

climática a que estão expostos, moradores e edificado, é um fator presente em todo 

ambiente construído, que influencia e deprecia seu estado de conservação. Isto também 

se relaciona diretamente com material construtivo aplicados nas fachadas das edificações 

(Figura 27), cerca de 49% apresentam   como revestimento exterior apenas reboco e 

pintura (Mapa 10).  

 

   
 

Figura 27 e Figura 28 – Condições de má conservação do edificado devido aos problemas de 

humidade e os revestimentos aplicados. Fonte: Base de dados do Workshop e dados próprios 

obtidos através de trabalho de campo. 

 

Estas condições físicas corroboram com o estado de estagnação do espaço e 

refletem-se na desvalorização do mercado imobiliário local41, sendo pouco atrativo à 

novas atividades econômicas. O regime de ocupação dos alojamentos familiares clássicos 

ocorre em maior parte por arrendamento e de forma geral, a apropriação de cerca 10% do 

edificado encontram-se em situações de abandono (devoluto, parcialmente devoluto ou 

ruína).  

 

O estado de conservação do edificado varia entre médio e bom estado de forma 

geral (Mapa 11). Contudo, verificamos algumas áreas com significativa degradação no 

 
41 Segundo o valor médio de avaliação bancária dos apartamentos por m2 (do total e por tipologia fornecidos 

pelo PORDATA, a média global para apartamentos T2 de 2017 esteve em 1.019 € no concelho de Vila 

Nova de Gaia. Analisando o mercado imobiliário local do espaço estudado, para a mesma tipologia, o 

levantando indicou valores 806€/m correspondente a Julho/2019. Fonte: www.idealista.pt/  

http://www.idealista.pt/
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entorno da Rua da Devesinha, Escadas da Devesinha e Rua do Clube “Os Novinhos”, 

além de diversas edificações em ruínas coincidentemente relacionadas às antigas fábricas 

existentes no passado. 

 

   
 

Figura 29 e Figura 30 – Problemas relacionados com a humidade excessiva nas moradias e áreas 

em estado de abandono aonde funcionavam as fábricas já desativadas. Fonte: Base de dados do 

Workshop e dados próprios obtidos através de trabalho de campo. 
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Mapa 8 – Levantamento do edificado na área de estudo conforme seu uso e ocupação do 

solo. Fonte: Base de dados do Workshop e dados próprios obtidos através de trabalho 

de campo. 
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Mapa 9 – Levantamento do edificado na área de estudo conforme sua volumetria. 

Fonte: Base de dados do Workshop e dados próprios obtidos através de trabalho de 

campo. 
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Mapa 10 – Levantamento do edificado na área de estudo conforme os revestimentos 

aplicados na fachada. Fonte: Base de dados do Workshop e dados próprios obtidos 

através de trabalho de campo. 
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Mapa 11 – Levantamento do edificado da área de estudo conforme seu estado de 

conservação. Base de dados do Workshop e dados próprios obtidos através de trabalho 

de campo. 
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O espaço público analisado do ponto de vista das infraestruturas (ruas, passeios, 

acessibilidades) e de uso coletivo, pode ser considerado como mediano na área de estudo, 

em seu aspeto quantitativo e qualitativo. A malha viária de Quebrantões apresenta 

diversos problemas de condições e acessibilidade, pela irregularidade e o tipo de 

pavimento, ou devido a ausência de passeios em determinados trechos (Mapa 12). No que 

compete ao poder local na provisão destes serviços públicos foram realizadas nesse 

sentido, a qualificação da Rua do Dr. Alfredo Faria Guimarães, da Rua São Salvador e da 

Rua da Fábrica, sendo prevista ainda para Rua da Fonte Rija.  

 
(…) uma das causas do pouco desenvolvimento que isso tem, são os acessos, tem pouca ligação 

com o outro lado, só vem a Quebrantões, quem tem de vir. Portanto, é um local que não é passagem 

para outra margem, ninguém vem aqui para ir ao outro lado. Ou vem aqui para vir cá, ou não passa 

para mais lado nenhum. A razão também de ser um espaço que está um poucado esquecido, 

encostado, que necessita de muitas coisas para se desenvolver. (Entrevista 1, 2019) 

 

Os espaços de sociabilidade  dos moradores convergem sobretudo no espaço físico 

da coletividade, dado que a oferta de espaços públicos de lazer ou convívio são poucas: 

uma pequena praça localizada na Rua Calouste Gulbenkian, área central do lugar e 

próximo a coletividade, mas, pouco integrada e atrativa como ambiente construído e, ao 

uso dos moradores configurando-se apenas como espaço de passagem (Figura 34); além 

do Parque da Ponte Maria Pia, mais afastado no encontro da Variante Silva Tapada e 

Alameda da Serra do Pilar.  

 

É notável neste espaço a quantidade de vazios urbanos, possíveis de serem 

ocupados com a finalidade de uso coletivo, assim como, de terrenos privados não 

edificados, aonde o incentivo às atividades económicas poderiam diversificar a dinâmica 

socioeconómica atual (Figura 31 e Figura 32). As atividades econômicas e a prestação de 

serviços são profundamente carentes no espaço de estudo, por sua ausência e/ou pouca 

diversidade nos serviços básicos do quotidiano dos moradores, como por exemplo: talho, 

mercado, farmácia, multibanco, etc. No presente, predominam estabelecimentos de 

restauração e mercearias, sendo insuficiente os pontos de comércio. 
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PERCEBER A CIDADE [PARA] PARTICIPAR NA CIDADE ‒ Um olhar sobre as preocupações e práticas dos cidadãos e 
decisores na adaptação à mudança climática, analisado pelo caso de estudo do lugar de Quebrantões em Vila Nova de 

Gaia. 

 
 

Figura 31 – Espaços privados passíveis de serem usados para novas atividades econômicas (2019), 

Fonte: Dados próprios obtidos através de trabalho de campo. 

 

   
 

Figura 32 e Figura 33 – Espaços vazios passíveis de serem usados para uso coletivo (direita e 

esquerda, 2019). Fonte: Base de dados do Worshop. 

 

 
 

Figura 34 – Principais locais de sociabilidade no espaço: ao centro, o edifício da Associação cultural 

e recreativa Os Novinhos de Quebrantões, aonde também se encontra o Centro de Atividades 

Sénior de Quebrantões; a direita, a praça central. Fonte: Base de dados do Worshop. 
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Mapa 12 – Malha viária que 

serve a área de estudo e a 

análise do seu estado de 

conservação e acessibilidade. 

Fonte: Gaiurb, base de dados 

do Workshop e próprios 

obtidos através de trabalho de 

campo. 
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PERCEBER A CIDADE [PARA] PARTICIPAR NA CIDADE ‒ Um olhar sobre as preocupações e práticas dos cidadãos e 
decisores na adaptação à mudança climática, analisado pelo caso de estudo do lugar de Quebrantões em Vila Nova de 

Gaia. 

C – Análise ambiental 

 

Quebrantões dispõe de uma estrutura biofísica diversa que abrange uma área 

urbana consideravelmente permeável no perímetro analisado e de entorno, definida tanto 

na Carta de Uso e Ocupação do Solo42 como no zoneamento previsto no Plano Diretor 

Municipal vigente. Estando no limite do perímetro urbano do concelho, convergem neste 

espaço, categorias de qualificação do solo como áreas naturais, áreas agrícolas e áreas 

florestais indicadas no Mapa 14.  

 

    
 

Figura 35 e Figura 36 – Áreas agrícolas ainda em uso na área urbanizada do espaço. Fonte: Base de 

dados do Workshop e dados próprios obtidos através de trabalho de campo. 

 

Inúmeras linhas de água percorrem este território, a céu aberto ou entubadas como 

a ribeira do Gonçalo que o atravessa a partir da planície aluvial do Vale de Quebrantões, 

então classificada sendo uma área inundável do Rio Douro conforme indica o Mapa 13. 

Segundo os moradores entrevistados relatam, 

 

(…) Ora bem, aqui a única coisa boa que pode ser, ter espaços verdes, ainda há muitos problemas 

de saneamento, especialmente nas partes mais baixas, requer um certo cuidado, pois um dia de 

chuvas ou de acidente natural, a parte de baixo de Quebrantões pode correr grandes riscos, 

precisava ser melhorado nesse campo. Porque há pessoas que vivem um tanto quanto mais abaixo 

do nível do chão, especialmente nas chamadas caves, que se não houver um saneamento em 

condições, há aquele problema de cheias e das pessoas ficarem inundadas, mesmo através das 

sanitas, porque estão abaixo do nível do chão, já tem acontecido isso, e essa é uma das coisas que 

precisava ser melhorada. (Entrevista 2, 2019) 

 

 
42 Cedida pelo DPU, sendo reformulação da COS 2007 com base nos ortofotomapas de 2012 da autoria da 

Divisão de Planeamento Urbanistico da GAIURB. 



 

89 

PERCEBER A CIDADE [PARA] PARTICIPAR NA CIDADE ‒ Um olhar sobre as preocupações e práticas dos cidadãos e 
decisores na adaptação à mudança climática, analisado pelo caso de estudo do lugar de Quebrantões em Vila Nova de 

Gaia. 

A questão ambiental sobre os espaços não construídos a que nos referimos, 

contrariamente ao seu potencial, do ponto de vista simbólico pelo cenário disposto na 

paisagem e para a sua preservação, reforça de certa forma o desinteresse em relação ao 

lugar, uma vez que diversos terrenos privados e áreas de cultivos encontram-se 

abandonadas com acúmulo de lixo e pouca manutenção. 

 

     
 

Figura 37, Figura 38,  Figura 39 – Envolvente do trecho a céu aberto da Ribeira do Gonçalo 

(esquerda) e outros espaços construídos e não construídos em situação de abandono no lugar 

(centro e direita). Fonte: Base de dados do Workshop e dados próprios obtidos através de trabalho 

de campo. 
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Mapa 13 – Mapa das linhas de água e riscos associados. Fonte: Plano Diretor Municipal 

(2009). 
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Mapa 14 – Mapa da estrutura biofísica na área de estudo. Fonte: Plano Dretor 

Municipal (2009) e Gaiurb. 
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Gaia. 

D – O clima e a qualidade de vida no lugar: Perspetivas  

 

Segundo a Carta de Conforto Climático de Vila Nova de Gaia representada em 

Monteiro, Madureira, Fonseca, & Gonçalves (2018b), a área delimitada de Quebrantões 

é classificado em maior parte como sobreaquecida e em menor proporção, também fria e 

húmida. Considerando este cenário e relacionando-o com a literatura científica referida, 

procuramos analisar algumas variáveis climáticas locais representadas e cedidas pela 

empresa de estágio deste relatório. Cruzamos a posição geográfica dos moradores 

inquiridos que têm a perceção de desconforto climático no lugar com a cartografia dos 

corredores de ventilação no inverno (Mapa 16), a exposição das vertentes (Mapa 15) e as 

cartas térmicas de um dia do verão e do inverno (Mapa 18 e Mapa 17). 

 

A morfologia do lugar, encaixado entre a planície aluvial do Vale de Quebrantões, 

de topografia declivosa com níveis que variam de 0 a 90m esquematicamente na relação 

entre o Rio Douro à Avenida Dom João II, condiciona-o como uma área de fraca 

circulação de vento, sendo predominantes os rumos “de NW e N na época mais quente 

do ano e de NW, NE e SE na época mais fria do ano” segundo Monteiro, Madureira, 

Fonseca, & Gonçalves (2018b, pp. 21-22). Analisando as cartas térmicas, notamos na 

área urbanizada do lugar uma condição climática sobreaquecida com temperaturas 

estimadas entre 36 a 37ºC no dia analisado de verão. Este cenário é reforçado pelos 

revestimentos e materiais construtivos aplicados no edificado condicionando assim um 

fator de precaridade da qualidade de vida neste espaço e que predispõe consequências na 

saúde dos moradores e os custos relacionados a reparar a eficiência das construções.  

 

Por estas condicionantes delimitamos um cenário desfavorável a que o lugar está 

exposto, contudo o estudo em pormenor da sua relação com a saúde dos moradores, 

poderia perceber a forma como as condições climáticas descrita os afetam de facto, 

sabendo que “as condições ambientais que amplificam ou reduzem os efeitos de saúde 

relacionados estão fortemente ligadas à geografia local” segundo Barata, et al. (2011, p. 

188). 

 

Zoom – Cenários levantados e a literatura científica sobre o conforto climático do 

concelho  
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Mapa 15 – Zoom dos 

corredores de ventilação 

na área de estudo.  

Mapa 16 – Zoom das 

exposições das vertentes 

na área de estudo. 

Ambos os mapas foram 

cedidos pela empresa 

MAPIS na escala de Vila 

Nova de Gaia. Fonte: 

(Monteiro, Madureira, 

Fonseca, & Gonçalves, 

O(s) clima(s) de Gaia, 

2018b) e dados próprios 

obtidos através de 

trabalho de campo. 
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Mapa 17 – Carta 

térmicas referente a um 

dia no verão. 

Mapa 18 – Carta 

térmica referente a um 

dia no inverno. Ambos 

os mapas foram cedidos 

pela empresa MAPIS na 

escala de Vila Nova de 

Gaia. Fonte: (Monteiro, 

Madureira, Fonseca, & 

Gonçalves, O(s) clima(s) 

de Gaia, 2018b) e dados 

próprios obtidos através 

de trabalho de campo. 
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Amostra de moradores inquiridos 

 

 
Figura 40 – Moradores inquiridos por sexo (esquerda). 

Figura 41 – Moradores inquiridos por idade (direita). 

 

 
 

Figura 42 – Moradores inquiridos por nacionalidade (esquerda). 

Figura 43 – Moradores inquiridos por tempo de residência no lugar (direita). 

 

 
 

Figura 44 – Moradores inquiridos por grau de escolaridade (esquerda). 

Figura 45 – Moradores inquiridos por ocupação (centro). 

Figura 46 – Moradores inquiridos quanto a localização do trabalho estar situado ou não no lugar 

em que reside (direita). 
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Figura 47 – Perceção de desconforto dos moradores inquiridos em relação ao clima do lugar 

(esquerda). 

Figura 48 – Condição climática por eles relacionada ao desconforto (direita). 

 

 
 

Figura 49 – Perceção dos inquiridos sobre o que deveria melhorar no lugar. 

 

Fonte dos dados estatísticos: Base de dados do Workshop e dados próprios obtidos através de 

trabalho de campo. Total de moradores inquiridos: 64 indivíduos. 
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A amostra de moradores inquiridos durante o período de diagnóstico e Workshop, 

no que diz respeito a perceção do clima, indicou-nos uma lacuna, maioritariamente, os 

inquiridos afirmaram não ter problemas ou algum desconforto relacionados à condição 

climática do espaço conforme a Figura 47. Afirmativamente, a humidade elevada foi a 

condição climática mais relacionada a algum desconforto, analisando as variáveis da 

Figura 48 de forma separada.  

 

No aspeto geral quando questionados sobre o que deveria ser melhorado na 

comunidade representado na Figura 49,  a perceção concentrou-se nos problemas 

estruturais que atuam de forma negativa na qualidade de vida do espaço, ausentes e/ou 

que não atendem à população devidamente. Entre os três principais pontos mencionados 

estão serviços/comércio, ruas/passeios e transportes, de forma não prioritária encontram-

se alternativas que serviriam como atenuadores da condição climática como a qualidade 

dos espaços e habitações e áreas verdes. 

 
(…) acho que no futuro, isso poderá, não perdendo nunca o enquadramento da natureza, pois é um 

lugar com foco natural muito bonito, desenvolvendo em termos sociais, culturais, em termos, de 

melhorar a postura de vida das pessoas daqui, com o desenvolvimento irá mostrar as necessidades, 

e não mexendo muito no ambiente, criar as melhores condições possíveis, as pessoas gostam de 

estar aqui, de Oliveira do Douro, do lugar, é só criar essas condições, pela área envolvente que é 

enorme, basta ver aqui essa área que está toda ampla até o Aerinho, um mundo de área, que 

enquadrado no nosso meio ambiente, acho que pode ser bom para o lugar. (Entrevista 1, 2019) 

 

3 – Exercício de estudo 

 
Todas as pessoas são afetadas pela mudança climática, mas o efeito das mudanças climáticas na 

saúde das pessoas depende em grande parte de sua vulnerabilidade (por exemplo, idade, doenças 

pré-existentes, exposição, localização) e sua capacidade de se adaptar, ligadas a fatores ecológicos, 

sociais e fatores econômicos e culturais, incluindo educação e acesso a sistemas de saúde, entre 

outros (EEA, 2010). (EEA, 2017) [tradução nossa] 

 

O diagnóstico possibilitou-nos perceber a comunidade por um campo de visão 

mais amplo. O passo seguinte foi realizar com uma parte determinada dos moradores um 

exercício de perceção usando como ferramenta os processos participativos. Optamos por 

executar as atividades com os idosos do Centro de Atividades Sénior de Quebrantões pelo 

facto de ser uma estrutura previamente organizada como equipamento social, integrada à 

comunidade, e também por corresponder a uma amostra da população do lugar com mais 
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de 65 anos exposta a condições climáticas adversas, ponto importante para pesquisa na 

sua relação entre espaço, qualidade de vida e saúde. 

 

A – Atividades 

 

Para observar os temas abordados, procuramos reconhecer os contextos e dinâmicas 

vivenciadas pelos participantes, identificando o que esperam para o futuro a curto e médio 

prazo, além de analisar a sua perceção sobre o clima e os problemas relacionados. 

 

 

Figura 50 – Métodos participativos aplicados e o 

cronograma das atividades realizadas. 
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Atividade 1: Conhecer os problemas e ter consciência deles  

 

• Mapear as atividades usuais do quotidiano dos participantes; 

⸰ Perceber as condicionantes do acesso aos serviços públicos (concelho/freguesia). 

 
Mapa do município de Vila Nova de Gaia em Ortofotomapas (enquadrado do Rio Douro a Santo 

Ovídio), adesivos com as categorias de atividades, placa de esferovite, pioneses e notas adesivas. 

 
7 participantes 

 

Pontos de referência 

 

Categorias de atividades em escala 

No município: 
 

Lugares onde trabalhei antes de 

reformar-me 

 
Infraestrutura: Ruas, avenidas e pontes 

 

 
Lugares onde morei antes de estar em 

Quebrantões 

 

Mobilidade: Estações de metrô e 

comboio 
 Lugares onde vou quando estou doente 

 

Entidades importantes: Hospital, Escola, 

Junta, Câmara, Polícia, Igreja 
 

 
Lugares onde vou me consultar com o 

médico 

 
Áreas verdes: Parques e Jardins  Lugares onde faço atividades físicas 

No lugar:   Lugares onde vou para conviver 

 
Coletivo: Associação Cultural e 

Recreativa 
 

 
Lugares onde recorro quando ocorre um 

crime 

 Individual: Morada dos participantes   
Lugares onde faço as compras do 

quotidiano 

Pontos de vista 

 

 Lugares onde faço as compras do mês 

No município e no lugar:  
Lugares de cultura onde costumo 

frequentar para ver filmes, teatros, etc. 

 Lugares que mais gosto 

 

 
Lugares onde vou quando preciso 

levantar dinheiro 

 Lugares que menos gosto   

 Lugares onde o clima é incômodo   

 

Atividade 2 e 3: Conversar mais e Quebrar-os-entões  

 

• Estimular a expressão da opinião dos participantes sobre o lugar em que habitam; 

⸰ Pensar nas possibilidades para o espaço no curto/médio prazo.  

• Valorizar a identidade do espaço reforçando a perceção dos moradores sobre ele, a partir de 

trechos de poesia e literatura que retratam o espaço. 

 
Impressão de fotografias e textos, folhas de papel vegetal, notas adesivas e canetas coloridas tipo 

marcador. 
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12 participantes 

… 

Pontos de partida: Expomos fotografias do lugar de Quebrantões no passado e fizemos a leitura 

de poemas e textos que citam diretamente o lugar ou que revelam semelhanças interpretando o 

seu contexto. Utilizamos as seguintes referências: Notas monográficas sobre a freguesia de Santa 

Eulália de Oliveira do Douro (Luís Gomes Alves de Almeida), Cidades invisíveis (Italo Calvino), 

O país e a sociedade portuguesa (Ramalho Ortigão), Idades, Cidades e Divindades (Mia Couto), 

Textos e Ensaios Filosóficos (Agostinho da Silva). 

 

Quadros de imaginação: Selecionamos fotografias do lugar de Quebrantões feitas no ano de 

2019, com atenção para os espaços com problemas e potenciais. Deixamos que os participantes 

percorressem as fotografias, descrevendo as características e aonde estava o ponto fotografado no 

lugar. Em grupos, os participantes escolheram uma fotografia e a sobrepuseram com uma folha 

de papel vegetal, dispondo outro espaço “em branco” a ser redesenhado por sua imaginação e 

conforme a necessidade que julgassem ocupá-lo. Isto finalizado, os desenhos de todos os 

participantes foram expostos, tendo cada grupo apresentado suas propostas, para então juntos, 

discutirmos os resultados. 

 

Atividade 4: De volta para o futuro 

 

• Reunir histórias pessoais e de memória coletiva dos participantes. 

⸰ Fotografias antigas e relatos dos participantes, organizados numa linha do tempo 

 
Folha de cartão ou caixa de cartão, fita adesiva colorida, notas adesivas e canetas coloridas tipo 

marcador 

 
10 participantes 

… 

Sugerimos temas para motivar os participantes a manifestarem lembranças e acontecimentos dos 

contextos e dinâmicas ocorridos ao longo do tempo neste espaço lugar, indicando aqueles 

relevantes quanto a sua influência no modo de vida dos moradores, no ambiente, no clima e nas 

atividades econômicas desenvolvidas no lugar. 

 

Atividade 5: Entender os riscos 

 

• Reunir histórias pessoais e de memória coletiva dos participantes. 

⸰ Fotografias antigas e relatos dos participantes, organizados numa linha do tempo 

 
Impressão de conteúdo, canetas coloridas tipo marcador e notas adesivas coloridas. 

 
8 participantes 

… 

Como forma de conhecer as preocupações e as práticas quotidianas dos participantes com a 

mudança do clima, partilhamos três formatos de questionário e pedimos a eles marcassem as 

alternativas necessárias com as notas adesivas. No primeiro e terceiro questionário pedimos que 

respondessem conforme o grau de prioridade em: 

 Primeiro lugar 

 segundo lugar e,  

 Terceiro lugar. 
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Questionário 1: Quais dos seguintes riscos consequentes da mudança no clima mais o preocupam? 

Escolha apenas três opções que definam o grau de preocupação que esses problemas causam em você. 

 
 

Deslizamento de terra 

 

 
Cheias e inundações 

 

 

Erosão costeira 

 

 

Incêndios 

 

 

Mais dias de seca 
intensa 

 
 

Mais dias com 

temperaturas altas ou 

baixas 

 

 

Escassez ou 
contaminação da água 

potável ou dos 

alimentos 

 

 

Mais dias com ventos 

muito fortes 

 

 

Mais dias com chuvas 

muito fortes 

 

 
Acentuar as doenças 

respiratórias, 

circulatórias e alérgicas 

  

Questionário 2: Na sua rotina, quais das seguintes práticas você realiza que ajudam a reduzir os 

riscos consequentes das mudanças do clima? Escolha o número de opções que representem os seus 

costumes. 

 
 

Reciclagem ou redução 

da produção de resíduos 

 

 

Comprar produtos locais 
e sazonais (da época) ou 

produzir seus alimentos 

de consumo diário 

 

 
Aquisição de 

eletrodomésticos mais 

eficientes 

 

 

Isolamento térmico 

adequado da casa para 
os períodos de inverno 

ou verão 

 

 
Uso de carros eléctricos 

 
 

Reutilizar águas 
residuais de uso 

doméstico ou 

reaproveitar a água da 
chuva 

 

 

Instalação de sistemas 
de autoconsumo de 

energia solar na moradia 

 

 

 
Uso de modos suaves de 

transporte ou 

preferência por 
transportes públicos em 

relação ao individual 

  

 

Questionário 3: Em que medidas você julga necessário o Município investir para estarmos aptos 

aos riscos relacionados com as mudanças do clima? Escolha apenas três opções que definam o grau de 

preocupação esses problemas causam em você. 

 
 

Ações de educação 

ambiental 

 

 
Uso de energias 

renováveis 

 

 

Identificar os riscos 
climáticos da cidade, de 

forma geral ao 

pormenor 

 

 
Mais participação dos 

cidadãos a escala local 

 

 

Regular construções 

mais adaptadas ao clima 

 
 

Mais espaços verdes 
(parques, praças) e 

espaços públicos mais 

sustentáveis 

    



 

102 

PERCEBER A CIDADE [PARA] PARTICIPAR NA CIDADE ‒ Um olhar sobre as preocupações e práticas dos cidadãos e 
decisores na adaptação à mudança climática, analisado pelo caso de estudo do lugar de Quebrantões em Vila Nova de 

Gaia. 

B – Resultados  

 

Durante as atividades foi evidente uma dificuldade de compreensão e em dar-se 

relevância a estes temas diante dos problemas relacionadas à condição enfraquecida do 

território. As perceções dos participantes que interpretamos a partir das atividades, 

refletem conflitos de diversas naturezas que estão reunidas neste território, do seu 

convívio em comunidade.  

 

O envolvimento dos moradores, seja no contexto associativo ou na participação 

efetiva no contexto do lugar, alterou-se ao longo dos anos conforme as dinâmicas que o 

espaço vivenciou. São pontos importantes nesse processo a mudança da sede da 

coletividade antiga e atual, as relações de vizinhança estabelecidas e o desequilíbrio entre 

os aspetos sociais, territoriais e ambientais presentes que reflete uma identidade 

enfraquecida dos moradores para com o espaço. Como é relatado: 

 
Nós tivemos duas fases, a fase da coletividade lá em baixo, aonde as pessoas eram mais unidas, 

mais juntas, mais familiar. Porque conheciam-se todas umas as outras e eram pessoas muito 

enraizadas no lugar, quase a morar aqui a dezenas de anos. Neste lugar aqui, alterou um pouco a 

composição, aqui agora veio para parte nova, os moradores não fixam-se tanto no mesmo local, o 

tipo de habitação é diferente, ficam aqui por um ano ou três, deixou de criar aquela mística, o que 

acho que está nesse momento, a conseguir agarrar as pessoas, a transmitir aqueles valores que 

tínhamos lá em baixo, está se conseguindo isso, embora houvesse aquele contraste, aquela barreira 

inicial, com o tempo está se conseguindo alcançar os objetivos que se propunham. Está a ver mais 

aderência, está tentando por regras que as pessoas não reconhecem como uma associação, 

pensavam que era um café, pode se fazer o que quiser, mas não, tem regras, tem estatuto, tem 

deveres. (Entrevista 1, 2019) 

 

Tendo foco nos temas até aqui abordados, de forma clara, o peso de problemas 

sociais sobre a perceção do clima e os riscos latentes encontrados no lugar resigna a visão 

dos moradores em relação às condições e problemas relacionados com o clima em seu 

quotidiano. Esta experiência demonstrou-nos sobretudo no acolhimento da comunidade 

ao projeto e durante a realização do Workshop, o potencial e a viabilidade de ações 

educativas, de sensibilização entre instituições e entidades para disseminar o 

conhecimento sobre a qualidade ambiental e o comportamento dos elementos climáticos. 

 
Uma política da diferença, por vezes, requer um tratamento diferente para grupos oprimidos ou 

desfavorecidos, uma vez que estão enfrentando barreiras estruturais significativas para a plena 

participação em sua comunidade. Isso implica que a diferença seja usada como uma categoria de 

análise na teoria do planeamento, na tomada de decisões e na implementação formal. (Albrechts, 

2003, p. 18)
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Figura 51, Figura 52 e Figura 53 – 

Processo da atividade 1 e o mapa 

produzido conforme a prosposta. Fonte: 

Dados próprios registados durante o 

exercício de estudo. 

Figura 54, Figura 55 – Processo da 

atividade 4 conforme a prosposta.  
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Figura 56, Figura 57, Figura 58 e Figura 59 – 

Processo da atividade 2 e 3, além das propostas 

produzidas e apresentadas pelos participantes. Fonte: 

Dados próprios registados durante o exercício de 

estudo. 

Figura 60 – Processo da 

atividade 5 conforme a 

prosposta. 
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Possibilidades 

 

A perceção da relevância destes temas para as cidades e a sua relação com a 

qualidade de vida dos indivíduos está de forma gradual se disseminando, seja porque a 

frequência dos eventos extremos aumentaram e, por isso, estes factos tiveram maior 

espaço nos meios de comunicação, contudo, alguns fatores ainda dificultam a participação 

neste cenário, por falha do modelo de gestão das cidades em promover a adaptação as 

manifestações a que estamos expostos. Presentemente, hierarquizado por um processo de 

tomada de decisões formal aonde as metodologias participativas têm sido discutidas, 

porém utilizados ocasionalmente.  

 

A busca do consenso no sistema político é uma lacuna na maioria das cidades que 

por vezes institucionaliza a perceção e a participação nestes processos, nos fatores citados 

que influenciam um desalinho de perspetivas no caso da mudança no clima, referindo-se 

aqueles debatidos na revisão da bibliografia em 3 – Abordagens, estão a cultura, os modos 

de vida e condições socioeconómicas e biofísicas inerentes a cada território, a capacidade 

(administrativa, científica e cívica) para a prevenção, adaptação e mitigação dos riscos.  

 

Sendo uma revolução científica que ocorre numa sociedade ela própria revolucionada pela ciência, 

o paradigma a emergir dela não pode ser apenas um paradigma científico (o paradigma de um 

conhecimento prudente), tem de ser também um paradigma social (o paradigma de uma vida 

decente). (Santos, 2008, p. 80) 

 

A perceção facilita a participação pois amplia a perspetiva sobre os temas 

sobretudo na compreensão da sua escala e de como esta lacuna decorre em outras 

localidades, assim como, em que grau eles encontram-se capazes de se adaptar às 

manifestações das mudanças climáticas, seja do âmbito legal e institucional pela proposta 

de estratégias e planos nesse sentido, aonde enquadra-se Portugal e a Área Metropolitana 

do Porto, no exemplo de Monteiro, Madureira, Fonseca, & Gonçalves (2018a), ou em 

prática por meio de medidas implementadas e no monitoramento destes factos, como 

ocorre em cidades como Copenhaga, Roterdão, Barcelona ou Helsínquia (EEA, 2016, pp. 

8-9). Os países do Norte e Oeste da Europa são característicos por sua iniciativa perante 

os temas relacionados à mudança climática sobretudo na participação e envolvimento dos 
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cidadãos no processo de decisão das políticas, com alguns exemplos reunidos em Ng, 

Campos, & Penha-Lopes (2017) e na plataforma digital BASE Adaptation. 

 

Ao tornarem-se problemas identificáveis por iniciativas de sensibilização da 

sociedade, além de um problema global, compartilhamos a responsabilidade do que 

depende e pode ser resolvido à escala local, em favor a esta mudança de paradigma e com 

efeito na adaptação e implementação de políticas mais efetivas. Como pontua Driessen, 

et al. (2013, p. 4) [tradução nossa] “para entender melhor as transformações da sociedade, 

como elas realmente estão ocorrendo, precisamos entender que tipo de atores são ativos 

na política climática, bem como em que tipo de arenas as transformações sociais são 

encenadas”.  

 

O caso de estudo tal como um exercício de perceção relativamente à mudança do 

clima evidenciou a assimetria destes pontos, discutidos no capítulo 3 – Abordagens. A 

relevância dos problemas sociais presentes no espaço analisado, manifestaram-se como 

descontinuidades no processo do exercício. Mesmo com alguma perceção por parte dos 

moradores do sistema climático, dos riscos latentes e os seus efeitos na qualidade do 

ambiente construído e em suas vidas, este tema ainda é secundário perante a condição 

socioeconómica.  

 
Apesar da extroversão inerente aos bairros, isso não quer dizer obrigatoriamente que os moradores 

consigam viver bem sem eles como num passe de mágica. Até mesmo o mais citadino dos cidadãos 

se importa com o ambiente da rua e do distrito em que mora, sejam quais forem suas opções fora 

deles; e os moradores comuns das cidades dependem bastante de seu bairro na vida cotidiana que 

levam. Presumamos (como é sempre o caso) que os vizinhos não tenham nada em comum além 

do fato de viverem num mesmo espaço geográfico. Ainda assim, se não cuidarem do bairro 

adequadamente, esse espaço entrará em decadência. Não existe um "eles" incrivelmente onisciente 

e dinâmico que assuma o comando e se encarregue da autogestão. (Jacobs, 2011) 

 

Este exercício de perceção orientou-nos para uma necessidade (ainda por efetivar) 

de capacitar esta comunidade ampliando o seu conhecimento sobre o espaço e as 

condicionantes que cooperam negativamente com a sua estagnação. Requalificar o lugar 

precede um (re) significar da perceção dos moradores sobre ele e mais que um desafio de 

entender como o clima influencia a comunidade, do impacte na qualidade de vida, custos 

e manutenção relacionados ao edificado, antes há um desafio social de fortalecer a 

comunidade, reestruturar o espaço e atrair os serviços e a dinâmica de que tanto carece. 

https://base-adaptation.eu/
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Esperar por seu período de recuperação ou exigir as melhorias essenciais do poder público 

nas condições socioeconómicas e ambientais deste espaço, também compreende que haja 

interesse dos moradores em participar do seu processo de mudança.  

 

 
 

Figura 61 – Apresentação ao Centro de Atividade Sénior de Quebrantões durante o Workshop, 

Fonte: Base de dados Workshop.  

 

  
 

Figura 62 e Figura 63 – Apresentação na coletividade dos resultados do Workshop realizado. 

Fonte: Base de dados do Workshop e dados próprios obtidos através de trabalho de campo. 
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IV – CONCLUSÕES 

 

O enquadramento feito do discurso sobre a mudança no clima, definido nos 

objetivos da pesquisa, buscou avaliar a perceção e a participação dos indivíduos sobre 

estes temas a partir de uma análise teórica e empírica. Para concluir iremos considerar o 

resultado destas análises com aquilo que foi pressuposto a partida.  

 

Em uma retrospetiva considerando a questão que orientou a pesquisa – de como 

comunicar a ciência com a prática do dia a dia, facilitaria o envolvimento e a perceção do 

conhecimento sobre o clima, para reforçar a necessidade da participação dos cidadãos no 

desenho e intenção sobre o que se define na política urbana – este processo de comunicar 

estes temas e estimular a participação, conforma antes um processo de transformação da 

sociedade, de responsabilidade e responsabilização com os factos, dos indivíduos com os 

processos de decisão e dos decisores no mecanismo de planeamento e governança das 

cidades em reconhecer a influência das dinâmicas socioeconómicas e políticas para uma 

capacidade de resposta às mudanças climáticas.  

 

Para analisar como estas transformações estão sendo discutidas e efetivadas no 

campo das políticas públicas nas cidades atuais, entendendo a escala em que tendências 

territoriais são previstas, relacionamos três pontos de partida para explorar os cenários 

que dificultam ou predispõem os fatores de mudança deste paradigma na mudança 

climática, baseados na perceção, na participação e na adaptação (II – Revisão da 

bibliografia). Com o objetivo de observar as práticas e preocupações dos indivíduos a 

cerca destes temas fizemos uso do caso de estudo, com a finalidade de interpretar estes 

pontos em um contexto específico, realizado no lugar de Quebrantões, concelho de Vila 

Nova de Gaia. Empregamos como ferramentas para a coleta de dados na comunidade, a 

pesquisa de campo (através de entrevistas, questionários e registos fotográficos) e um 

Workshop. Como exercício de ordem prática para compreender a relação dos problemas 

sociais na perceção do sistema climático e dos riscos latentes encontrados neste território 

realizamos atividades pertinentes a estes temas a partir de metodologias participativas 

com o Centro de Atividades Sénior de Quebrantões.  
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A circunstância dessa escolha decorreu da disposição de algumas condicionantes 

existentes no território que estão relacionadas aos temas abordados na pesquisa. Primeiro, 

devido a suscetibilidade do seu ambiente construído, sobretudo por sua morfologia e a 

ocupação do solo que converge elevada humidade do Rio Douro ao longo de edificações 

revestidas com materiais construtivos que reforçam uma condição de pobreza energética. 

Segundo, por sua caracterização climática como uma área sobreaquecida e também fria e 

húmida, conforme o Zoneamento Climático de Vila Nova de Gaia, que complementam 

uma perda na qualidade de vida dos moradores relacionadas a condições socioeconómicas 

relacionadas.  

 

Este exercício retratou situações abordadas previamente na literatura quanto a 

lacuna no conhecimento dos contextos climáticos e de sensibilização dos atores na escala 

local, que intervêm na abordagem destes temas, de forma evasiva, em sua perceção, na 

consequente participação em sua adaptação e, mais profundamente, em qualquer 

envolvimento nos processos de decisão que definem as cidades.  

 

Os resultados obtidos no caso de estudo demonstraram que a perceção dos temas 

abordados ficou condescendente as condições sociais e económicas. Se por um lado, 

constatamos os pressupostos teoricamente dispostos nos objetivos, o exercício na sua 

componente empírica, sobretudo nas metodologias participativas, poderia ser mais 

eficiente em médio e longo prazo, por um exercício de capacitação conjuntamente da 

comunidade. Muitos moradores reforçaram durante esta parte da pesquisa, “aqui não 

passou o Cristo”, referindo-se a Quebrantões, o que demonstra de forma clara a perspetiva 

sobre este território, da sua exclusão social em relação a cidade, num trecho urbano 

potencial de inclusão, dada sua localização e condições existentes, por agora 

enfraquecidas, porém que podem ser requalificadas. 

 

No que se refere ao conhecimento elucidado sobre a mudança do clima no 

processo da pesquisa, destacamos uma competência que tem dado relevância a estes 

temas e que de forma hipotética, o aprofundamento deste trabalho poderia contribuir, 

enquanto boas práticas que alinham a capacidade técnica e científica para atuar e intervir 

em contextos específicos, em condições de risco e vulnerabilidade que o presente modo 

https://www.sinonimos.com.br/suscetibilidade/
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de vida e de desenvolvimento das cidades consolidam, neste modelo de sociedade com 

pouca perceção e participação nas políticas e nos seus problemas relacionados. 

 

Por efeito deste cenário de ameaça à condição de vida nas cidades e do planeta em 

si, devido ao aumento da frequência e consequências das manifestações da mudança 

climática, uma conjuntura entre o campo institucional e científico, ao longo de alguns 

anos, vem fortalecendo um meio para comunicação e cooperação internacional diante dos 

factos, são exemplos disto, os encontros e acordos climáticos estabelecidos pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) e, uma base de informação e avaliação 

abrangente a diversas escalas e de evidência científica para o desenvolvimento e 

implementação de políticas pelos decisores, reunido no Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC). Em Portugal podemos mencionar como exemplos o Climate 

Change in Portugal: Scenarios, Impacts and Adaptation Measures (SIAM), o Clima 

ClimAdaPT.Local, além do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas 

(PMAAC) e o consequente, Zoneamento Climático de Vila Nova de Gaia. 

  

A mudança no clima cada vez mais tem assumindo um espaço de centralidade nas 

agendas políticas e no discurso a ele relacionado, isto expõe a emergência e sua força 

como ideologia no debate urbano, quer na mobilização dos cidadãos, entidades e 

organizações (públicas, privadas e não governamentais) para manifestar apoio às 

tragédias associadas aos riscos climáticos, no investimento em setores específicos de 

defesa e de incentivo a produção de conhecimento sobre estes temas, ou ainda no ativismo 

de alerta e conscientização para a mudança necessária do modus vivendi e operandi para 

evitar que as tendências decorram. Estas iniciativas referidas colaboram no suporte 

oportuno das transformações sociais que precisam ser estimuladas para discutirmos 

alguma capacidade da prevenção, adaptação e mitigação das tendências esperadas para o 

futuro. Essa capacidade de reposta do ponto de vista dos cidadãos está vinculada a ações 

de sensibilização e cunho educativo, que de forma breve procuramos estimular no caso 

de estudo. 

 

Por uma perspetiva prática, a pesquisa foi um ensaio do que em diversas escalas 

está se desenvolvendo em Portugal e em outros países, para reforçar a coesão entre o 
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espaço social, a forma de gerir os territórios e os recursos naturais de forma mais 

consciente, procurando possibilitar a mudança da falha de perceção e participação 

presentes. Como trabalho científico buscamos valorizar o conhecimento sobre estes temas 

e sobre o seu contexto na comunidade, que possam mediar outras ações no futuro, capazes 

de conjugar à ação local com as entidades. Por fim, para não apenas declarar verdades, 

esperamos também, ter construído ações (Vassão, 2018).  
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Anexo 1: Modelo de questionário aplicado na comunidade (III‒2)  
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Anexo 2: Modelo e guião de entrevista (III‒2) 

 


