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Resumo 

A regeneração urbana como conceito surgiu da necessidade de definir conceptualmente 

um processo de intervenção urbana, para o qual os conceitos preexistentes não eram já 

suficientes. O processo de regeneração urbana é mais do que uma intervenção de 

reabilitação urbana, de renovação, de requalificação e mesmo de revitalização, pois 

intervém no tecido urbano não só a nível físico,  no edificado e no espaço público, como 

também de uma forma imaterial, reabilitando uma área urbana, ao mesmo tempo que a 

revitaliza, melhorando o ambiente urbano e a qualidade de vida da população. 

Foi no sentido de criar um instrumento político específico ao nível da Política de 

Cidades, mais concretamente ao nível das intervenções de regeneração urbana, que se 

criaram as “ Parceria para a Regeneração Urbana”, um dos instrumentos que põe em 

prática a Política de Cidades POLIS XXI. Esta política tem como objectivo permitir que 

as cidades possam ter mais capacidade e poder de actuação, e que este seja posto em 

prática de uma forma inovadora, acrescentando nova visão à dimensão intra urbana, 

mais próxima de região na qual de insere e integrada nas redes urbanas nacionais e 

internacionais. 

Os três desígnios principais das políticas urbanas devem estar sempre presentes, no 

sentido em que as intervenções físicas propostas ao nível dos processos de regeneração 

urbana devem procurar estar ao serviço de uma visão de transformação do espaço 

urbano num espaço mais coeso, competitivo e sustentável, e que todo o processo seja 

construído com base em novas formas de governação que encerram uma maior 

participação dos cidadãos, em estruturas flexíveis de cooperação intercidades e num 

maior envolvimento dos diversos actores urbanos 

Interessa perceber se o caminho até agora percorrido é o satisfatório, ou se ainda existe 

possibilidades de alcançar melhores resultados neste âmbito. 
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Abstract 

Urban regeneration as a concept as born from the need to define a urban intervention’s 

process where the pre-existent concept were no longer enough, 

 

This process of urban regeneration is much more than an intervention on urban 

rehabilitation, renovation requalification or even revitalization ,because this process acts 

in the urban tissue, not only at the physical level, but also at the non material level, it 

rehabilitates an urban area and improves the live quality of his residents. 

With the will to create a specific instruments at de Urban Polity level it  was created de “ 

Partnership to urban regeneration”, an instrument that puts in practice the Urban Policy 

POLIS XXI. This Policy has as goal to allow cities to have more power to act, in an 

innovation way. 

The three main objectives of urban policy must be always presents, making sure that the 

material interventions that are being propose tend to look forward to seek a vision for the 

territory, more cohese, sustainable and competitive, and to assure that all the process is 

based in new forms of governance, with more participations of the citizens and with 

more involvement of the urban actors. 

 

The important thing is to understand if the way that has been pursued until now is the 

best one, or if there is still some space to improve. 
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1. Introdução 

 
A Reabilitação Urbana define-se como “o processo corrente de intervir no tecido urbano 

existente com o objectivo de fomentar o desenvolvimento da comunidade nele 

territorializada, desenvolvimento encarado na suas múltiplas dimensões incluindo a 

espacial: a organização e a qualificação do território” (Valente, 1996 in Soares, 2006). 

A Regeneração Urbana, como conceito amplo, no qual se encerram processo de 

reabilitação, requalificação, renovação e revitalização urbana, tem-se mostrado um 

importante instrumento de intervenção ao nível das cidades, por conseguinte, uma mais 

valia para o ambiente urbano. Como tal, é de extrema relevância estudar todo o seu 

processo de aplicação, bem como a sua evolução até aos dias de hoje. 

O presente trabalho não pretende teorizar sobre as problemáticas urbanas, mas antes, 

fazer uma leitura sucinta da evolução do conceito de regeneração urbana, procurando 

alcançar um conhecimento tão aprofundado quanto possível da mesma; apresenta e 

caracteriza o processo de evolução das políticas urbanas verificados nas últimas décadas, 

na Europa e em Portugal, para melhor enquadrar e entender os processos e as políticas 

actuais.  

A escolha do tema para a dissertação prendeu-se com o trabalho realizado ao nível do 

estágio profissional realizado na empresa Quaternaire Portugal. SA, no qual integrei a 

equipe que realizou as candidaturas dos Centros Históricos de três cidades (Braga, 

Guimarães e Setúbal) ao instrumento das Parcerias para a Regeneração Urbana, que faz 

parte da Política de Cidades POLIS XXI. 

Após o término do período do estágio propriamente dito, no qual foram cumpridas todas 

as etapas de um processo que culminou na submissão on-line das candidaturas 

elaboradas, iniciou-se a fase de análise crítica das mesmas e, necessariamente, um 

estudo aprofundado dos conceitos, que iriam constituir a base conceptual do processo de 

investigação. Esta base conceptual passaria por um estudo dos conceitos relacionados 

com as políticas urbanas, e do seu processo evolutivo, de forma a poder compreender e 

analisar criticamente as candidaturas às Parcerias para a Regeneração Urbana, objecto de 

estudo da dissertação.  

A problemática de partida desta dissertação não foi fácil de definir, mas acabou por se 

focalizar nos projectos elaborados para submissão ao instrumento das Parcerias para a 
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Regeneração Urbana, que se distinguem das demais formas de regeneração urbana 

preexistentes. Interessa perceber se estes assumiram no seu processo de elaboração um 

carácter inovador relativamente aos anteriores projectos de regeneração urbana, como o 

Polis, por exemplo, incentivando o investimento de iniciativa privada face ao público, 

justificando a designação de Parcerias para a Regeneração Urbana e envolvendo a 

população nos processos participativos para a regeneração da cidade. Em suma, interessa 

compreender se os processos através dos quais foram conduzidas as candidaturas, 

processos esses evidentemente guiados pelas normas definidas nos regulamentos 

específicos, podem constituir bons exemplos para futuras candidaturas a elaborar, ou se, 

pelo contrário, há práticas que devem ser reformuladas, redesenhando de uma forma 

diferente os projectos e os processos. 

Ao longo deste documento serão várias as questões de investigação relacionadas com a 

problemática da regeneração urbana, com a aplicação das parcerias nesta mesma 

regeneração urbana e, mais concretamente com as três candidaturas em análise. Em 

termos gerais começa-se por identificar conceptualmente e instrumentalmente o 

problema em estudo: 

o Qual é a definição de regeneração urbana e de que forma esta evoluiu até aos dias de 

hoje? 

o Em que consistem as parcerias aplicadas a programas e projectos, nomeadamente ao 

nível das políticas urbanas, e que formas estas podem assumir? 

o O que se entende por monitorização e qual é a sua importância ao nível das políticas 

urbanas? 

o De que forma se processou a evolução das políticas urbanas (actores e programas) ao 

nível da U.E, e em particular, em Portugal? 

o Qual é o lugar e a importância da Política de Cidades POLIS XXI, e do seu 

instrumento “ Parcerias para a Regeneração Urbana”, no seio das Políticas Urbanas? 

A partir da análise das três candidaturas às Parcerias para a Regeneração Urbana, que 

constituem o objecto de estudo específico desta dissertação, define-se um conjunto de 

questões, que iremos tentar responder através da análise das candidaturas. Está aqui em 

causa perceber:  

- quais são as dimensões relevantes a ter em consideração numa metodologia de 

avaliação;  

- que formas de articulação entre actores e instrumentos podem ser encontradas;  



Política de Cidades POLIS XXI: Parcerias para a Regeneração Urbana 
Estudo de caso – Centros Históricos de Guimarães, Braga e Setúbal 

Marta Coto 8 

- quais os factores que mais contribuem para condicionar a integração / interacção das 

políticas e dos actores;  

- até que ponto a análise das três candidaturas que constituem o objecto de estudo desta 

dissertação,  permitirá  estabelecer recomendações para candidaturas futuras no âmbito 

das Parcerias para a Regeneração Urbana.  

 

1.2 O Estágio: inserção na empresa, objectivos e estratégias 

 

A Quaternaire Portugal, Consultoria para o Desenvolvimento, S.A.1, onde se realizou o 

estágio, é uma empresa, constituída por uma equipa de cerca de 30 elementos, 

diversificada e pluridisciplinar que se encontra organizada em torno de projectos de 

prestação de serviços e de transferência de conhecimento, nomeadamente apoiando o 

desenvolvimento sustentado de territórios, de sectores de actividade, de organizações e 

de pessoas. É composta por um Conselho de Administração e um Conselho de 

Orientação Estratégica que apoiam a Administração da empresa na tomada de decisão. 

Conta igualmente com uma rede de consultores-accionistas e consultores, especialistas 

em domínios de conhecimento diversos, que prestam colaboração nos projectos de 

trabalho da empresa. 

 Como recursos, a Quaternaire Portugal utiliza valências disciplinares nos domínios da 

economia, sociologia e políticas do desenvolvimento, da economia social, do 

planeamento estratégico, do planeamento urbano e ambiental, da sociologia urbana e das 

organizações, da gestão e organização, das metodologias de concepção, montagem, 

gestão e avaliação de projectos; a capacidade de leitura, interpretação, diagnóstico e 

avaliação de problemáticas, de desafios e de contextos territoriais, sectoriais e 

organizacionais, operacionalizada em propostas de intervenção exequíveis; na 

capacidade de coordenar equipas de trabalho disciplinarmente diversificadas e com 

diferentes culturas organizativas e institucionais, no quadro de objectivos de trabalho 

bem definidos; a capacidade de transformar conhecimento estratégico em instrumento de 

apoio à tomada de decisão; a capacidade de conceber modelos e formatar soluções 

organizativas e institucionais à medida das necessidades dos clientes e susceptíveis de 

melhorar os níveis de eficácia dos projectos formulados. 

                                                 
1  www.quaternaire.pt 
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Estes recursos aplicam-se a domínios de intervenção distintos, destacando-se no âmbito 

deste estágio, as vertentes de “Planeamento Estratégico, Regional e Urbano” e de 

“Ordenamento do Território e Ambiental”, através das competências na assessoria de 

elaboração de Programas de Acção específicos de desenvolvimento regional e urbano. 

De acordo com o seu leque alargado de competências, a Quaternaire Portugal possui um 

vasto conjunto de clientes, tendo sido, no caso presente, as Administrações Locais que 

constituíram a base de clientes. 

Como forma de avaliação externa da qualidade do trabalho da Quaternaire Portugal 

pode-se evidenciar a fidelização dos seus clientes, a elevada percentagem de aprovação 

de candidaturas a fundos públicos e os prémios obtidos em todos os concursos a que a 

Quaternaire se submeteu. 

Neste contexto, a minha área de trabalho inseriu-se no grupo de trabalho das Políticas 

Urbanas, constituído por técnicos da empresa de diversas especialidades, respondendo 

directamente à Administração. Este grupo de trabalho possuiu uma actividade intensa no 

presente período de candidaturas a fundos estruturais. 

Os projectos referentes ao Municípios de Guimarães, Braga e Setúbal, objecto de análise 

neste trabalho, foram realizados na região Norte e Lisboa e Vale do Tejo, sendo as 

equipas de trabalho constituídas por técnicos e especialistas nos diversos domínios que 

as Políticas Urbanas e candidaturas como estas devem abranger e ter em consideração. 

 Paralelamente a estas candidaturas, o grupo de trabalho das Políticas Urbanas trabalhou 

em candidaturas análogas para a Região Norte (nos municípios de Vila Nova de 

Famalicão, Braga (Zona do Rio Este), Guimarães (Zona Contígua ao Centro Histórico) 

Santo Tirso e em Arouca, para a Região Centro (Santo André, Setúbal) e para a Região 

do Alentejo (Serpa e Castro Verde), bem como numa candidatura à linha “Redes 

Urbanas para a Competitividade e Inovação”, através da candidatura conjunta dos 

municípios de Braga, Barcelos, Guimarães e Vila Nova de Famalicão (denominada 

Quadrilátero Urbano). Estas experiências, em paralelo, permitiram ganhar conhecimento 

e know-how neste processo, bem como manter os diversos grupos de trabalho em 

permanente troca de experiências, ideias e conhecimento. Neste sentido o estágio 

constituiu um importante período de aprendizagem. 
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Como já foi referido anteriormente, a Quaternaire Portugal é uma empresa com um 

número reduzido de trabalhadores. Nos escritórios do Porto, no qual fiquei colocada, 

trabalham cerca de 15 pessoas. 

Assim sendo, fui introduzida num meio profissional, mas com características familiares, 

que se foram acentuando e desenvolvendo com o decorrer do estágio. O número 

reduzido de pessoas e as suas características pessoais (e profissionais) permitiu 

igualmente uma abertura, quer em termos de trabalho, quer em termos sociais. Do 

mesmo modo, a relação com os quadros superiores foi desde cedo realizada numa base 

directa, fomentando um relacionamento que se enraizou com o passar do tempo, o que 

constituiu um forte estímulo para a realização dos trabalhos, uma troca de conhecimento 

sempre constante, bem como a criação de laços pessoais. 

A equipa pluridisciplinar da empresa divide-se nos vários projectos que esta realiza, 

sendo que cada consultor colabora simultaneamente em vários projectos, de 

características diferentes, fazendo uso da sua especialidade. Concretamente, fui inserida 

no grupo das políticas urbanas, para o qual foram chamados vários elementos da 

empresa, com vista a responder aos avisos de concurso para a candidatura de projectos. 

Cada projecto específico nesta vertente possuiu um grupo de cerca de três, quatro 

elementos, com um coordenador. 

O objecto de trabalho do estágio, nas primeiras semanas de trabalho, com vista à 

elaboração final das candidaturas, centrou-se na compreensão dos processos que 

estruturam a Política de Cidades POLIS XXI, nomeadamente nos seus objectivos, nas 

suas principais linhas de acção, os instrumentos de política que promove, nas medidas de 

financiamento existentes e no papel dos principais actores. 

As principais bases de trabalho, passaram por pesquisas, nomeadamente no site do 

QREN2 (Quadro de Referência Estratégica Nacional) e no das Comissões de 

Coordenação de Desenvolvimento Regional, quer do Norte, (ON23), quer de Lisboa e 

Vale do Tejo. Daqui destaca-se a leitura e a análise do regulamento específico da 

Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana, bem como os vários avisos 

das diversas fases de concurso que foram surgindo. 

                                                 
2 www.qren.pt 
3 http://www.ccr-norte.pt/novonorte 
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A compreensão dos conceitos teóricos inerentes a esta problemática permitiu chegar a 

um segundo objectivo, nomeadamente o de compreender como se pode, através destes 

instrumentos (que como se verá a seguir se caracterizam pela actuação de uma parceria 

local), contribuir para a regeneração integrada de espaços intra-urbanos. 

Assim sendo, ao integrar uma equipa de trabalho foi possível ganhar competências no 

planeamento estratégico, na criação de estratégias coerentes, adaptadas aos novos 

conceitos das cidades, e às novas formas de incentivos legais de actuação. Seria então 

fulcral compreender e aprimorar, no decorrer do meu trabalho, a forma de conciliar os 

conceitos associados à inovação, à competitividade, à coesão social, à qualidade 

ambiental e às novas formas de gestão e governação, com os princípios mais básicos do 

planeamento, de forma a gerar soluções inovadoras e adequadas para a resolução de 

problemas urbanos, bem como para ganhar competências e experiência para futuros 

trabalhos.  

Para responder a este trio de objectivos, as estratégias propostas prenderam-se, para além 

da investigação dos conceitos teóricos inerentes a esta problemática, com a integração 

das equipas internas para execução dos Programas de Acção inerentes às candidaturas 

aos programas de financiamento, e com o contacto directo com os principais 

representantes dos clientes (municípios) nesta matéria. 

Importa talvez abordar um pouco a forma como decorreu o processo de preparação e 

elaboração das candidaturas em análise. 

De forma a poder-se, juntamente com o cliente, definir a estratégia de intervenção e o 

potencial quadro de projectos que iriam integrar as candidaturas, foram realizadas 

algumas reuniões nas Câmara Municipais e na sede da Quaternaire Portugal, quer com 

técnicos da Câmaras, quer com o Vereador do Urbanismo respectivo, quer com os 

representantes de instituições potenciais (e algumas, posteriormente, efectivamente) 

parceiras, que permitiriam uma compreensão dos objectivos pretendidos para o projecto. 

Estas reuniões permitiram reforçar o conhecimento da área de intervenção e do papel de 

cada instituição. Estes conhecimentos, bem como o contacto directo, reforçaram a 

confiança mútua, que se reflectiu num trabalho gradualmente mais focado nas 

especificidades urbanas e na obtenção das necessidades concretas de intervenção, 

debatendo o papel de cada instituição na parceria. 
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Estas reuniões facilitaram o processo de interacção com o cliente, permitindo que, com 

ele, fossem definidas e validadas as linhas de estratégia a seguir nos projectos, numa 

abordagem em que a equipa da Quaternaire procurou conciliar aquilo que entende ser a 

solução mais correcta para o espaço em causa, com as necessidades e ambições dos 

actores em presença, atendendo às questões políticas, económicas e sociais. 

O modo de trabalho ao nível da elaboração das candidaturas consistia, por parte de cada 

consultor de um trabalho individual de pesquisa sobre as matérias, reflexão sobre estas 

(à luz dos seus conhecimentos, do material existente, recolhido in situ e fornecido pelo 

cliente), e em conjunto, de elaboração de versões progressivas de textos (quer 

esquemáticos para discussão, quer dos capítulos requeridos para a elaboração de um 

Programa de Acção), sempre de acordo e em contacto com o cliente. Foi através deste 

equilíbrio entre o trabalho interno e externo que se foram construindo progressivamente 

as estratégias de intervenção, que depois se traduziram na elaboração, por parte da 

equipa, dos Programas de Acção. Estes foram submetidos às entidades de gestão e 

avaliadoras através de um formulário on-line, no qual foi igualmente necessário colocar 

variada informação quer sobre os projectos (montantes, indicadores, descrições, etc.), 

quer sobre os parceiros.  

 

1.3. Estrutura do trabalho 
 
O presente trabalho encontra-se estruturado em quatro capítulos, tratando-se o primeiro 

da introdução, seguida por três capítulos de maior dimensão. No segundo capítulo, o 

capítulo conceptual, será abordado o conceito da regeneração urbana (reabilitação, 

renovação, requalificação) e a forma como este tem vindo a evoluir, pois será esta a base 

teórica deste relatório. Ainda neste capítulo, será desenvolvida a importância das 

parcerias ao nível da implementação das políticas públicas, e as diferentes formas que 

estas podem assumir, bem como a relevância dos processos de monitorização. 

No capítulo três é feita uma análise sobre a forma como as políticas urbanas têm 

evoluído nas últimas décadas, na União Europeia, em geral, e em Portugal, em 

particular, dando especial ênfase à questão dos programas e actores que foram 

integrando as políticas urbanas. É ainda neste capítulo que se define em que consiste a 

Política de Cidades POLIS XXI, e em especial o instrumento das Parcerias para a 

Regeneração Urbana, no âmbito do qual as três candidaturas em análise foram feitas. 
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É finalmente no capítulo três que se inicia a descrição e análise das candidaturas às 

Parcerias para a Regeneração Urbana, o objecto de estudo desta dissertação. Neste 

capítulo é feita uma breve descrição das candidaturas e do seu processo de elaboração, 

definindo posteriormente quais são os objectivos de análise e a metodologia utilizada. 

Finalmente foi realizada uma análise comparativa dos projectos, retirando algumas 

conclusões e recomendações futuras.  



Política de Cidades POLIS XXI: Parcerias para a Regeneração Urbana 
Estudo de caso – Centros Históricos de Guimarães, Braga e Setúbal 

 

Marta Coto 
14 

 
2. Políticas Urbanas – Enquadramento Teórico e principais conceitos 

 
 Neste capítulo irá começar por se abordar os três desígnios fundamentais da regeneração 

urbana, para posteriormente ser feita uma reflexão conceptual sobre a mesma. As questões 

relacionadas com a constituição de Parcerias para a Regeneração Urbana e as questões 

fundamentais acerca da constituição de um sistema de monitorização serão também 

focadas neste capítulo. 

 

2.1 Os três desígnios fundamentais nas Políticas urbanas 

 
De seguida, irá ser feito um enfoque especial aos três desígnios fundamentais das políticas 

urbanas: a sustentabilidade, a competitividade das cidades e a coesão económica e social 

ao nível territorial. 

2.1.1.Sustentabilidade 

 
As políticas territoriais, como políticas integradas que visam o desenvolvimento 

sustentável do território, abordam, não só a componente económica e urbana como também 

incorporam a componente social, ambiental e cultural, permitindo uma integração de 

preocupações que visa a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e a eficácia e a 

eficiência da gestão municipal. 

O conceito de sustentabilidade é um conceito sobre o qual não existe grande consenso e é 

de difícil definição, embora alguns autores, identifiquem elementos comuns no que a este 

diz respeito, ao nível social, ambiental e económico. Sachs (1993) por exemplo assume a 

sustentabilidade como tendo por base critérios sociais, culturais, ecológicos, ambientais e 

de políticas nacionais, Ekins (2000), apesar de ser mais detalhado na análise do conceito de 

sustentabilidade, não trata a questão do espaço ao nível da análise espacial, mas analisa a 

sustentabilidade como objecto em si, sendo raro assistir-se à inclusão da dimensão intra-

urbana na análise ao nível da sustentabilidade, quando esta é feita, é de uma forma 

secundária4. 

                                                 
4 Seminário A questão ambiental urbana: experiências e perspectivas 
Universidade de Brasília, 28, 29 e 30 de Julho de 2004 



Política de Cidades POLIS XXI: Parcerias para a Regeneração Urbana 
Estudo de caso – Centros Históricos de Guimarães, Braga e Setúbal 

Marta Coto 15 

 Segundo Ekins (2000) o conceito de sustentabilidade pode ser analisado ao nível da 

dimensão económica, social e ética: 

A dimensão ética da sustentabilidade diz respeito à inclusão da valorização do meio 

ambiente e da sua preservação no conceito de sustentabilidade. Ao incluir esta dimensão na 

sustentabilidade está-se a garantir que haja uma justiça ambiental no presente e para as 

gerações vindouras, contribuindo para um desenvolvimento sustentável. 

O conceito de sustentabilidade integra a dimensão social na medida em que se propõe a 

atingir o desenvolvimento de uma forma coesa e integrada a nível social. A garantia de 

sustentabilidade social é atingida se for possível manter o status quo da sociedade, na qual 

a coesão social predomina relativamente à competitividade. 

Quanto à dimensão económica da sustentabilidade, esta significa que se pretende garantir o 

bem-estar da sociedade a nível económico. 

Bruntland (1987) defendeu que pra se atingir o desenvolvimento sustentável este “deveria 

responder às necessidades e aspirações do presente, sem comprometer as respostas às 

necessidades e aspirações das gerações futuras”, e que tal deveria ser conseguido através 

de “ um processo que integre as políticas do ambiente e as estratégias de 

desenvolvimento”. 

Este é o conceito de sustentabilidade que mais temos presente, como aquele que visa 

desenvolver o presente sem prejudicar as gerações vindouras, optando por uma boa gestão 

dos recursos existentes, preservando-os. 

Como foi já referido são quatro as dimensões que se entende integrarem o conceito de 

sustentabilidade: ambiental, cultural, económica e social. Contudo, é importante referir 

também que estas dimensões devem ser consideradas de forma transversal e integrada, 

traduzindo-se em políticas públicas mais sustentáveis. 

Uma cidade que permite o acesso de todos os seus grupos sociais aos benefícios do 

crescimento económico, evitando que se gerem casos de exclusão, insegurança e 

assimetrias face ao acesso ao desenvolvimento (bens, serviços, transportes) é uma cidade 

socialmente sustentável. 

Uma cidade para ser sustentável do ponto de vista ambiental tem que ser uma cidade 

ecológica, com soluções de mobilidade, de uso de recursos, de construção, de ordenamento 

do espaço urbano, que não tenham consequências nefastas para o meio ambiente e ainda, 

se possível, que gerem outputs que contribuam para uma melhoria do ambiente (redução de 

emissões poluentes, eficiência no uso de energia). Esta dimensão da sustentabilidade é 
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essencial pois, ao ser ambientalmente sustentável, contribui para a sustentabilidade social e 

económica, ao minimizar os impactos do crescimento e contribuir para uma melhor 

qualidade de vida. 

Esta dimensão tem ganho crescente importância na actualidade, sendo cada vez mais 

intensa a procura de soluções de transporte mais ecológicas e por uma maior concentração 

de pessoas e actividades no mesmo local, contribuindo para diminuir o custo de transporte 

(DPP, 2007). 

 

Ainda ao nível da sustentabilidade, como desígnio fundamental das políticas urbanas, 

Romero (2004) identificou quatro directrizes que devem ser consideradas quando se 

pretende atingir uma cidade sustentável: uma abordagem integrada, a qualidade, a previsão 

e a inclusão. 

o A abordagem integrada é fulcral, no sentido em que devem ser abordados os 

aspectos relativos à habitação, espaços públicos, edificado, mobilidade e ambiente 

simultaneamente, de uma forma coesa e integrada. 

o A qualidade deve ser garantida em todo o processo, quer ao nível do ambiente 

urbano quer ao nível da procura de uma boa qualidade de vida para a população 

o A previsão é outra das directrizes a ter em conta pois, para um projecto urbano ser 

sustentável, este tem de avaliar os efeitos a longo prazo, não trabalhando apenas 

para o imediato 

o A questão da inclusão é também importante no sentido em que se deve conciliar 

interesses e ter em conta a opinião de vários actores urbanos, e de toda a população, 

de uma forma geral, que seja abrangida pelo projecto em causa. 

Como tal, se os projectos urbanos para serem sustentáveis têm que seguir estas quatro 

directrizes, quando o que se pretende é avaliar a sustentabilidade de um projecto ou de uma 

política, neste caso, a avaliação deve ter em consideração, segundo Cabral e Marques 

(1996), cinco critérios, que vão de encontro, necessariamente, às directrizes que um bom 

projecto urbano deve seguir, de forma a ser sustentável. 

Os critérios propõem-se avaliar a qualidade ambiental de um projecto, ou seja, se este tem 

em conta uma boa gestão dos recursos ambientais (valorizando-os e utilizando-os de uma 

forma sustentável); a eficiência económica, através da gestão dos recursos externos e 

internos; a equidade do projecto, ou seja, se este é elaborado integrando todos os domínios 

(ambiental, social, económico e cultural). Os critérios de avaliação da sustentabilidade 
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devem incluir ainda a aplicação do projecto no território e no seu ordenamento, ou seja, se 

este tem em conta o existente e se é sustentável e coeso face a este. As boas práticas de 

Governância devem ser também um dos critérios de avaliação da sustentabilidade, a 

avaliar através da participação pública, do nível e grau de interacção dos actores urbanos. 

Ainda como forma de avaliar a sustentabilidade de uma intervenção urbana, esta pode ser 

feita através do posicionamento da cidade em termos regionais, de acordo com o grau de 

envolvimento com a rede de cidades nacional e internacional. 

No que concerne à promoção da dimensão ambiental da sustentabilidade, há que referir o 

documento “Planning Policy Statement: ecotowns”, criado pela política de planeamento 

territorial em Inglaterra e que estabelece um conjunto de standards mínimos a atingir pelas 

cidades, com vista à promoção de um desenvolvimento sustentável. Esta política de 

planeamento (Planing Policy Statement-PPS), estabelece orientações para as políticas 

nacionais do Governo, aplicáveis a diferentes aspectos do sistema de planeamento 

territorial em Inglaterra, com vista à preparação das revisões das estratégias espaciais a 

nível regional para os órgão regionais e os documentos de desenvolvimento local para as 

autoridades de planeamento local. 

Os princípios e standards definidos no PPS, os quais são mais abrangentes e desafiadores 

do que aqueles que seriam normalmente definidos para novos desenvolvimentos urbanos, 

podem ser adoptados como resposta às políticas de planeamento referentes às alterações 

climáticas. 

Os princípios e standards apresentados, funcionam como exemplo de boas práticas e casos 

de estudo de condições de vida sustentáveis, permitindo ao Governo, empresas e 

comunidades colaborarem em conjunto para desenvolver modos de vida mais ecológicos e 

com reduzidas emissões de carbono, de forma a enfrentar e minimizar os efeitos das 

alterações climáticas. As cidades ecológicas devem, assim, ter em consideração todos os 

impactos nos ecossistemas locais, mitigando os efeitos negativos na medida do possível e 

maximizando as oportunidades de melhorar o ambiente a nível local. 

 As Ecotowns, são cidades ecológicas, que visam a promoção do desenvolvimento 

sustentável. Os standards definidos para as Ecotowns têm que ser superiores aos 

apresentados pelas cidades existentes com níveis de desenvolvimento semelhantes, 

estabelecendo-se um conjunto de metas mínimas a alcançar, que são, segundo o “Planning 

Policy Statement- ecotowns”: 
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(i) disponibilização de uma área considerável de espaços verdes de elevada qualidade e 

próximos do ambiente natural; (ii) disponibilização de espaços livres dentro e em torno das 

residências; (iii) promoção de ambientes saudáveis e sustentáveis através dos princípios do 

“Active Design” e de padrões saudáveis de vida; (iv) criação de oportunidades infra-

estruturais que permitam uma melhor utilização das tecnologias na produção e conservação 

de energia, de formas que não são normalmente praticáveis noutros locais; (v) oferta de 

uma combinação apropriada de tipos de habitação e ocupação, para responder às 

necessidades de todos os patamares de rendimento das famílias e dimensões de agregados; 

e (vi) aproveitamento das economias de escala e dos ganhos obtidos no valor económico 

dos terrenos, para fornecer novas tecnologias e infra-estruturas de transporte e energéticas 

e outras instalações públicas. 

 

Hoje em dia é exigido às cidades que ofereçam sustentabilidade, sendo que esta deve 

provocar uma reorientação das políticas urbanas para que se tornem mais intra-urbanas, 

que actuem nos espaços da cidade. 

A cidade para ser sustentável deve ser um “ organismo dinâmico” que demonstre 

sustentabilidade, sendo uma cidade de todos e para todos; uma cidade que promova as 

actividades culturais, o lazer e o desporto; uma cidade “ ecológica” na medida em que se 

preocupe com o ambiente e com os impactos ambientais; uma cidade acessível dotada de 

todos os meios de transporte e comunicação, promovendo a mobilidade; uma cidade que 

promova a proximidade entre os seus habitantes e destes com a sua cidade (serviços, 

comércio, equipamentos…); uma cidade completa. 

 

No plano da sustentabilidade, ao nível das Políticas urbanas, procura-se ainda encontrar 

soluções que possam maximizar os usos dos espaços já urbanizados, gerando espaços de 

proximidade entre pessoas/actividades e evitando a continuação dos processos de expansão 

horizontal consumidores de espaço e geradores de crescentes necessidades de comutação 

(DPP, 2007). 

“O alcance da dimensão sustentável nas cidades está dependente da capacidade de 

conseguir produzir um ambiente urbano eficiente e de qualidade para os residentes e 

utentes da cidade” (Camagni, 1995: 12). 
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2.1.2. Competitividade 

 
O Conceito de competitividade é algo que vem sendo abordado e estudado desde o século 

XVIII, na época em que Adam Smith se começou a questionar sobre a importância da 

competição para que as nações pudessem prosperar. Contudo, este conceito não era 

associado ao território, era um conceito maioritariamente utilizado para avaliar o 

crescimento económico, utilizando por exemplo o PIB per capita como indicador de 

medida. 

Apenas a partir da década de 90 se começa a ver a competitividade associada ao território, 

passando a constituir uma preocupação dos governos a nível mundial, preocupação em 

grande parte gerada pelas grandes transformações ao nível do sistema económico, 

ocorridas nas últimas décadas do século XX. 

A competitividade deixou de se basear apenas em “ custos de produção, tais como a mão-

de-obra e as matérias-primas, sendo vencedora a empresa de mais baixo custo” (Porter, 

1994), passando a existir novos factores de competitividade. 

Ainda assim, o conceito de competitividade associado ao território, a “ competitividade 

territorial”, permanece de difícil definição, gerando contra-sensos, bem como os 

indicadores utilizados para a sua avaliação. 

A competitividade territorial, reconhece-se hoje como uma dimensão que pode ser 

alcançada através da inovação de um território, da criação e acesso a novos mercados e, 

acima de tudo, através da formulação de uma estratégia de desenvolvimento para um 

território que o distinga dos demais, tornando-o mais competitivo, diferenciador face a 

outros. 

A competitividade é definida como a “ capacidade de uma dada comunidade assegurar as 

condições necessárias ao seu desenvolvimento sustentado” (Lopes, 2001). 

Kitson (2004), refere que, nos dias de hoje, é inevitável a comparação do desenvolvimento 

económico de cidades e regiões, e como tal, faz sentido a introdução do conceito e a 

avaliação dos territórios de acordo com a competitividade territorial, tendo-se tornado esta 

essencial para os territórios. 

A competitividade pode também ser associada à competitividade das empresas mas, 

segundo Mateus (2005), é mais do que isso, pois hoje em dia são os territórios que 

competem entre si, e não as empresas. Os territórios podem competir através da 
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especialização, do investimento efectuado e da sua localização, por exemplo. Na realidade, 

actualmente são as empresas que dependem da competitividade dos territórios onde se 

localizam, da sua capacidade para se afirmarem, num mundo cada vez mais globalizado, 

como territórios atractivos, que proporcionam uma boa qualidade de vida. 

Segundo o DPP (2008), para serem competitivos, os territórios dependem de: 

o Bens e serviços que oferecem, que por seu lado dependem dos clusters e 

empresas que o território detêm, dos pólos de competitividade, ou seja, das 

actividades de I&D. 

o Factores potenciadores da sua atractividade, como são a mobilidade, 

acessibilidade, conectividade; os serviços oferecidos ao nível da saúde, 

educação, lazer; o mercado imobiliário; o ambiente e a sua gestão. 

o Certas actividades, sendo factores de atractividade, podem constituir também 

factores de destaque da região a nível nacional e internacional, como o 

património histórico e cultural, as artes e espectáculos. 

o Rede de cidades existente, criada na região e com territórios estrangeiros 

 

Para Camagni (2002), a competitividade alcançada para o território traz benefícios para as 

suas actividades económicas, se for alcançada através da qualidade do território e dos seus 

serviços, assim como se tiver também em conta a participação e a interacção de todos os 

actores urbanos intervenientes no território. 

Um território, em particular uma cidade, tem que conseguir ser competitiva, afirmar-se 

perante outras cidades. Essa competitividade tem de passar pela competitividade das 

empresas, das pessoas, dos serviços. São as actividades de uma cidade que potenciam a sua 

competitividade, sendo que esta aumenta na relação directa da capacidade de fixação de 

actividades competitivas. Contudo, esta capacidade de atracção pode também servir para 

medir a competitividade da cidade5. 

 

Uma cidade que consegue ser competitiva é naturalmente uma cidade que se desenvolve a 

nível económico. 

A actual política urbana privilegia a utilização de espaços urbanos desocupados e/ ou 

obsoletos para a implementação de novas actividades económicas, preferencialmente 

                                                 
5 DPP, 2007, Cidades Inovadoras e Competitivas para o Desenvolvimento Sustentável  
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inovadoras, que aumentem a atractividade da cidade, tornando-a mais competitiva. Estas 

soluções devem não só ser competitivas como também procurar conferir sustentabilidade 

social e ambiental às cidades. 

2.1.3. Coesão económica, social e territorial 

 

As questões associadas à coesão económica e social, na Europa, começaram a ser 

abordadas como importantes na diminuição das desigualdades entre as regiões, no Tratado 

de Roma (1951). A partir da década de 70 começaram a ser empreendidas acções 

comunitárias com o objectivo de atenuar as disparidades existentes entre regiões, acções 

que se revelaram, contudo, insuficientes. A introdução de um objectivo europeu de coesão 

económica e social foi estabelecido pelo constituição do Acto Único Europeu (1986), 

sendo institucionalizado pelo Tratado de Maastricht. 

A questão da coesão económica e social insere-se a nível europeu na política regional, 

sendo concretizada por esta, constituindo esta política no QCA III (2000-2006) um dos 

grandes desafios estabelecidos. 

No presente Quadro Comunitário de Apoio (QREN), que terminará em 2013 (2007-2013), 

a política de coesão económica e social irá centrar-se em matérias relacionadas com o 

desemprego, o crescimento económico e as intervenções em áreas económicas com 

dificuldades estruturais específicas (zonas industriais em reconversão, zonas urbanas ou 

rurais dependentes da pesca e zonas com problemas de carácter natural ou demográfico). 

As peças fulcrais da política regional para este período serão a simplificação e a 

descentralização da gestão dos seus instrumentos financeiros. 

 

O conceito de coesão económica e social está relacionado com a igualdade, o equilíbrio ao 

nível do desenvolvimento da economia, da sociedade e da sua população e território, com o 

objectivo de atingir uma melhoria da qualidade de vida e um maior desenvolvimento 

económico.  

A coesão económica e social é um conceito que deriva do de convergência real, segundo 

Hen e Leonard (2002), visto que, segundo estes, se a economia dos territórios for muito 

divergente o objectivo da convergência nominal não se mantém. 

 A coesão económica, segundo Mateus (2005), traduz-se na distribuição uniforme dos 

resultados obtidos com o desenvolvimento económico, enquanto a coesão social significa 

que a população tem acesso ao que é gerado por esse desenvolvimento económico de uma 
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forma igualitária. A coesão económica e social é uma distribuição equitativa dos proveitos 

gerados pelo desenvolvimento económico, o que origina uma melhoria da qualidade de 

vida da população. Como tal, a coesão pode avaliar-se pelo acesso da população aos bens e 

serviços públicos, aos equipamentos de utilização colectiva, aos transportes, às redes 

viárias, ao trabalho, à protecção social, à habitação, ao bem-estar e ao conforto, por 

exemplo. 

As questões relacionadas com a inclusão social são, neste âmbito, muito importantes para 

que haja coesão social. Um território inclusivo contribui para a qualidade de vida, permite 

que o capital humano de uma cidade de mobilize, minimiza os impactos de um espaço 

onde haja exclusão social, permitindo atenuar tensões sociais, culturais e étnicas (DPP, 

2007). 

 

A coesão associada ao território é um conceito mais tardio, que está relacionado com a 

valorização do território, como sendo um espaço de coesão, mas também de 

competitividade, que procura atingir a qualidade de um território. Este conceito afasta-se 

um pouco do de coesão económica e social, na medida em que pretende privilegiar a 

articulação equilibrada entre uma sociedade coesa e a construção de uma economia 

competitiva, valorizando a capacidade de equilíbrio de um território. O território é assim 

abordado como um “ conjunto de recursos, pessoas organizações, infra-estruturas, agentes 

económicos, sociais, políticos e instituições “ que possam estar envolvidas num processo 

de desenvolvimento no qual se pretende elaborar uma estratégia de acção que articule a 

competitividade com a coesão económica e social. 

 

A última reforma dos fundos estruturais da U.E, que teve por base as Linhas de orientação 

estratégica da U.E, previa já ao nível das políticas urbanas, a promoção da coesão de 

espaços intra-urbanos, através da recuperação de bairros degradados, da reabilitação e 

recuperação de espaços devolutos, da preservação e recuperação do património histórico e 

cultural. A promoção da coesão em espaços intra-urbanos propunha-se a passar também 

por acções ao nível da inclusão social, tais como o reforço da empregabilidade e do serviço 

de apoio às famílias. 
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2.2 Regeneração Urbana: reflexões conceptuais 

 

 O conceito de regeneração urbana é um conceito relativamente recente ao nível das 

políticas urbanas, quando comparado com outros conceitos aplicados a intervenções no 

espaço urbano. 

 

Este conceito começou por surgir na década de 80, da necessidade de criar um conceito 

que se ajustasse às novas intervenções urbanas, dado que os conceitos pré-existentes se 

revelavam insuficientes e inadequados para classificar as recentes intervenções. 

 

O termo regeneração urbana aproxima-se mais do conceito de revitalização urbana do que 

dos restantes conceitos utilizados para classificar intervenções no espaço urbano. 

Segundo a DGOTDU, na Proposta de Projecto de Decreto Regulamentar que estabelece 

Conceitos Técnicos a utilizar nos Instrumentos de Gestão Territorial, a regeneração urbana 

é “ uma operação de renovação, reestruturação ou reabilitação urbana, orientada por 

objectivos estratégicos de desenvolvimento urbano, em que as acções de natureza material 

são concebidas de forma integrada e activamente combinadas, na sua execução, com 

intervenções de natureza social e económica”. 

 

A regeneração urbana desse modo entendida, é um processo de intervenção urbana 

integrado, que pode ser feito através de operações de reabilitação do edificado e espaços 

públicos, mas também da eventual renovação formal e funcional do espaço edificado e 

equipamentos, de reestruturação dos eixos de comunicação e circulação viária e pedonal, e 

ainda por meio da requalificação do património urbano, público e privado. 

Com todas estas intervenções, a regeneração urbana, como um processo, contribui para 

uma melhoria do ambiente urbano e da qualidade de vida da população, para a valorização 

da paisagem urbana, do enriquecimento funcional, ajudando qualificar e a revitalizar uma 

área de intervenção. 

 

Importa ainda, visto a regeneração urbana conjugar várias formas de intervenção urbana, 

tais como a reabilitação, requalificação, renovação, reestruturação, abordar um pouco 

algumas destas. 
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No caso da requalificação urbana, o objectivo principal é o de valorizar ambientalmente, e 

melhorar, o desempenho funcional do tecido urbano, sendo este objectivo atingido através 

da garantia de qualidade, da valorização de frentes ribeirinhas, da melhoria da mobilidade, 

da criação de mais infra-estruturas e equipamentos. Numa operação de requalificação 

urbana, o objecto de intervenção é na maioria das vezes espaços desqualificados e 

desvalorizados, os quais urge recuperar e requalificar, valorizando o espaço a intervir e 

promovendo a melhoria da qualidade e condições de vida da população. 

 

Quanto à reabilitação urbana, esta é tida como “ um misto de revitalização, salvaguarda e 

reutilização” (Flores, 1998) é uma intervenção na qual não se constrói num espaço 

desocupado, mas sim intervém-se no tecido urbano existente, seja esta intervenção em 

edificado patrimonial ou imobiliário, infra-estruturas urbanas ou espaços públicos. 

 

Segundo a classificação da DGOTDU, nas operações de reabilitação urbana “ a 

morfologia urbana é mantida nos seus traços essenciais, bem como o edificado, mas 

podendo haver lugar a substituição pontual de edifícios. As infra-estruturas devem ser 

modernizadas e os espaços públicos remodelados ou beneficiados”. 

Este processo interventivo ganhou força no final dos anos 50/60, substituindo os processos 

de renovação urbana, caracterizados por uma “substituição de parte ou todo do património 

urbanístico e imobiliário existente”, principalmente nos Centros Históricos das cidade, 

visto que esta renovação urbana requeria muitas vezes a demolição e reconstrução, 

alterando o existente. 

As intervenções de reabilitação urbana pretendem restaurar o património edificado 

existente, melhorando simultaneamente a vida da população, contribuindo para a 

preservação da identidade de muitos espaços urbanos, maioritariamente Centros 

Históricos, e ajudando à sua revitalização. 

A reabilitação, como processo, surge muitas vezes como forma de solucionar problemas 

urbanos, através da valorização económica e social da população de uma área urbana. A 

reabilitação urbana, não é só um processo físico, esta é feita também ao nível dos 

mecanismos de desenvolvimento económico e social. 
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De acordo com o novo regime jurídico de reabilitação urbana (Decreto-Lei n.º 307/2009), 

esta deve contribuir, de forma articulada, para a prossecução dos seguintes objectivos: 

a) “Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente 

inadequados”; 

b) “Reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação”; 

c) “Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário 

urbano e dos espaços não edificados”, 

d) “Garantir a protecção e promover a valorização do património cultural”; 

e) “Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como factores de identidade, 

diferenciação e competitividade urbana”; 

f) “Modernizar as infra-estruturas urbanas”; 

g) “Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços 

urbanos”; 

h) “Fomentar a revitalização urbana, orientada por objectivos estratégicos de 

desenvolvimento urbano, em que as acções de natureza material são concebidas de forma 

integrada e activamente combinadas na sua execução com intervenções de natureza social 

e económica”; 

i) “Assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sócio -cultural nos 

tecidos urbanos existentes”; 

j) “Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização 

colectiva”; 

l) “Qualificar e integrar as áreas urbanas especialmente vulneráveis, promovendo a 

inclusão social e a coesão territorial”; 

m) “Assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às infra-estruturas, 

equipamentos, serviços e funções urbanas”; 

n) “Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna”; 

o) “Recuperar espaços urbanos funcionalmente obsoletos, promovendo o seu potencial 

para atrair funções urbanas inovadoras e competitivas”; 

p) “Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor 

gestão da via pública e dos demais espaços de circulação”; 

q)” Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade 

condicionada”; 



Política de Cidades POLIS XXI: Parcerias para a Regeneração Urbana 
Estudo de caso – Centros Históricos de Guimarães, Braga e Setúbal 

Marta Coto 26 

r) “Fomentar a adopção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e 

privados”. 

  

Importa ainda abordar um pouco o aparecimento das intervenções ao nível das políticas 

urbanas no tecido urbano. Estas tiveram inicio, a nível europeu, quando surgiu a 

necessidade de reconstrução de áreas destruídas nas cidades, causadas pela 1ª Guerra 

Mundial, sendo de referir que estas intervenções se iniciaram como reconstruções, sem 

preocupações de reabilitação e revitalização urbanas, promovendo, até à década de 70, a 

separação dos usos funcionais na cidade (habitação, comércio, serviços, indústria), o que 

veio a contribuir para o declínio das áreas centrais das cidades, continuamente agravado 

pela política de renovação e transformação dos espaços e seus usos.  

Apenas a partir da década de 70, se viu surgir uma preocupação política de intervenção 

urbana, mais orientada para a reabilitação do tecido urbano existente, passando a valorizar-

se mais o património edificado e a dar mais importância à melhoria da qualidade de vida, 

conseguida através das intervenções urbanas. 

Na década de 80, quando surgiu a preocupação em criar estratégias de desenvolvimento 

com vista à recuperação das áreas centrais das cidades, estratégias essas, muito baseadas 

no seu desenvolvimento comercial. No caso do Reino Unido, onde a recuperação das áreas 

centrais teve um grande impacto, esta foi baseada nas experiências dos E.U.A, 

caracterizadas pela participação do sector privado nestes intervenções. 

 

Foi nesta época que se começou a abordar o conceito de regeneração, associado ao tecido 

urbano. 

 Contudo, só na década de 90 é que este processo de intervenção se consolidou na União 

Europeia, aparecendo como resposta à necessidade de existência de um processo de 

intervenção que integrasse as questões de coesão e competitividade urbana em simultâneo. 

Deste modo, a estratégia de regeneração urbana passaria a centrar-se no reforço das 

actividades económicas, na inclusão social e na melhoria da qualidade ambiental. 

Claro está que as políticas de regeneração urbana diferem na estratégia proposta e na forma 

de implementação, consoante a área de intervenção urbana em questão, sendo que os 

elementos diferenciadores consistem, essencialmente, no programa de intervenção, no 

tempo de implementação e no nível e forma de participação dos actores envolvidos.  
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A regeneração urbana é um processo de intervenção e não apenas um projecto. Uma 

estratégia de intervenção é formulada englobando vários actores urbanos no processo e, no 

programa de implementação definido, integra uma série de acções, em diversos domínios 

de intervenção, isto é, tem de ser um processo que integre a dimensão física, social, 

económica e ambiental, numa lógica que procure atingir a coesão e a sustentabilidade 

urbana, mas que, simultaneamente procure estimular a sua competitividade. 

 

O processo de intervenção urbana, como processo integrado, deve considerar domínios 

como a acessibilidade, as actividades económicas, o uso e ocupação do solo, o desenho 

urbano, o reforço de segurança, e a gestão local. 

Certos domínios de intervenção prevalecem sobre os restantes, consoante varia o tipo de 

área de intervenção em questão, seja por exemplo uma área industrial deprimida ou um 

Centro Histórico esvaziado. A localização tem portanto uma importância fulcral no tipo de 

estratégia de intervenção a estabelecer, existindo contudo características indissociáveis de 

qualquer área de intervenção. 

 

Para haver regeneração física tem de haver regeneração económica, é um requisito 

essencial. O objectivo é que a intervenção física, embora fulcral nas políticas urbanas, 

deixe de ser o elemento central e passe a ser considerado o suporte do desenvolvimento 

económico e social local. 

O fortalecimento das políticas de intervenção social, é também, na maioria das vezes, 

fulcral para o processo de regeneração urbana.  

O que importa também para a estratégia é que são os interesses políticos que podem 

orientar a postura de uma estratégia para uma aposta na coesão ou na competitividade. 

 

No caso de áreas de intervenção como são os Centros Históricos, estes constituem áreas 

privilegiadas ao nível da localização e da paisagem urbana o que aumenta o interesse pelo 

investimento do sector privado a integrar numa estratégia de regeneração. Contudo, estas 

são também áreas com problemas ao nível do abandono populacional e por parte de grupos 

significativos de actividades económicas, o que favorece o declínio físico dessas mesmas 

áreas, pois perdem procura pelas suas habitações o que, neste sentido, contribui para o um 

certo receio do sector privado de investir no sector imobiliário existente. 
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O que torna mais difícil um processo de regeneração urbana é a necessidade de articular 

um conjunto de acções na sua estratégia de intervenção, de forma coerente ao nível físico e 

temporal. 

Estes processos de regeneração urbana requerem também um bom planeamento da 

programação das actividades e da articulação destas com os mecanismos operacionais 

existentes. 

Sendo a regeneração urbana um processo de intervenção urbana integrado, o que mais 

importa é integrar, “ integrar dimensões de intervenção; integrar funções urbanas; 

integrar parceiro e recursos” (Moura, Guerra, Seixas e Freitas, 2005), aproveitando o que 

se relaciona com o processo, interagindo com o território, com os actores urbanos, 

integrando tudo e todos no processo urbano. 

 

Como vimos, os problemas urbanos, tornam clara a necessidade de se intervir numa lógica 

de sustentabilidade urbana, mas também de coesão social e de competitividade. Estes três 

conceitos orientam as políticas urbanas (EDEC, 1999), passando mesmo a ser desígnios 

fundamentais para a estruturação e qualificação das cidades, sendo por isso relevante uma 

maior pormenorização dos mesmos. Na década de 90, o planeamento urbano e as suas 

políticas passam a ser dominados por preocupações de sustentabilidade ambiental, de 

coesão e de integração das cidades e das metrópoles numa economia global sob o lema da 

competitividade das cidades e com a preocupação de atrair actividades em crescimento a 

nível mundial, centros de conhecimento, talentos e eventos que pudessem mobilizar 

pessoas e suscitar o interesse. É um período em que as cidades se transformam em actores 

na globalização procurando tirar partido desta, gerindo o seu território, à semelhança de 

uma gestão empresarial e deixando de ser apenas destinatárias da intervenção determinante 

dos Estados.  

Nesta fase reconhece-se um papel muito mais significativo aos activos culturais e aos 

estilos de vida, como factores de atractividade e diferenciação das cidades e, mais 

recentemente, às questões da sustentabilidade como também factores distintivos. 

Predominam as parcerias público-privado na realização das operações e os poderes 

públicos, mais do que restringir as forças de mercado, procuram utilizá-las com vista a 

melhorar o posicionamento das cidades na globalização, trazendo para estas os princípios 

da gestão empresarial 
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 A sustentabilidade ambiental ganha estatuto de objectivo nuclear com a procura de 

soluções de transportes mais amigas do ambiente e a evolução para estratégias de maior 

concentração do espaço urbano, que visam também proporcionar maior proximidade entre 

pessoas / actividades. 

 As políticas de coesão social ganham novas dimensões, procurando conferir aos próprios 

grupos alvo a iniciativa de soluções criativas para a sua integração na economia das 

cidades, e criar condições para que alguns estratos populacionais de menor rendimento, 

mas indispensáveis para o bom funcionamento das cidades, aí possam permanecer, 

evitando a sua periferização excessiva. 

 

Na discussão sobre uma intervenção urbana integrada e estratégica na Europa, podem 

destacar-se quatro grandes desafios e desígnios fundamentais da regeneração urbana6: 

1. “Aumentar a eficácia e a eficiência do sistema urbano, promovendo a coesão social e a 

competitividade territorial intra e inter-cidades – inserção das cidades nas redes 

transeuropeias, cooperação estratégica entre cidades a articulação entre a intervenção 

no espaço rural e urbano”; 

2. “Dinamizar a sociedade civil, promovendo o bem-estar urbano, a qualidade de vida dos 

cidadãos e a melhoria das empresas e do sistema económico”; 

3. “Promover uma intervenção urbana equilibrada e articulada, tendo em conta as 

dimensões ambientais, económicas, sociais e culturais”; 

4. “Contribuir para racionalização, modernização e responsabilização da administração 

das áreas urbanas (central, local, instituições e cidadãos), propondo e implementando 

estratégias, mas também esperando valor e resultados” 

2.3 Parcerias para a Regeneração Urbana 

 

As intervenções no tecido urbano têm, cada vez mais, vindo a procurar e a incentivar o 

envolvimento do sector privado nos seus processos interventivos, de forma a criar uma 

maior ligação e preocupação dos cidadãos para com o seu território, mas também com o 

intuito de amenizar o peso, principalmente financeiro que estas intervenções acarretam 

para o sector público. Como tal as parcerias público privadas têm sido incentivadas, 

                                                 
6 Relatório Políticas Publicas de Revitalização: reflexão para formulação estratégica e operacional das actuações a 
concretizar no QREN, Outubro de 2005 
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nomeadamente, no âmbito da Política de Cidades, através do instrumento das Parcerias 

para a Regeneração Urbana, um processo integrado de regeneração urbana que, tendo o 

sector público como promotor (Câmara Municipal), procura integrar diversos parceiros 

públicos e privados. 

As parcerias ao nível dos processos de intervenção urbanas acabam por constituir um 

instrumento fundamental quando se trata de solucionar problemas urbanos algo complexos, 

os quais dificilmente seriam solucionados recorrendo apenas a uma entidade pública, sendo 

desta forma a responsabilidade colectiva, envolvendo-se todos os parceiros na procura da 

resolução dos problemas. 

A nível comunitário, as parcerias público-privado (PPP) não se encontram definidas, 

embora se refiram, em geral, a formas de cooperação entre as autoridades públicas e as 

empresas, criadas com o objectivo de assegurar o financiamento, a construção, a 

renovação, a gestão ou a manutenção de uma infra-estrutura ou a prestação de um serviço7 

 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 86/2003 de 26 de Abril, alterado em 27 de Julho para o 

Decreto-Lei n.º 141/2006, que têm por objectivo as parcerias público privadas, estas 

definem-se como “o contrato ou a união de contratos, por via dos quais entidades 

privadas, designadas por parceiros privados, se obrigam, de forma duradoura, perante um 

parceiro público, a assegurar o desenvolvimento de uma actividade tendente à satisfação 

de uma necessidade colectiva, em que o financiamento e a responsabilidade pelo 

investimento e pela exploração incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado”, 

podendo os parceiros públicos ser o Estado e entidades públicas estaduais, os fundos e 

serviços autónomos e as entidades púbicas empresariais. É também denominada de 

parceria público-privado, quando o equivalente a parceiro não público seja uma empresa 

pública, uma cooperativa ou uma instituição privada sem fins lucrativos. Como já se 

referiu, nas parcerias público privadas (PPP) é da responsabilidade do parceiro público o 

“acompanhamento e o controlo da execução do objecto da parceria, por forma a garantir 

que são alcançados os fins de interesse público subjacentes”, e ao parceiro privado cabe o 

“financiamento e o exercício e a gestão da actividade contratada” 

De um modo geral, e segundo o Livro Verde sobre as parcerias público privadas, as PPP 

caracterizam-se por: 

                                                 
7 LIVRO VERDE sobre as parcerias público-privado e o direito comunitário em matéria de contratos públicos e 
concessões, Comissão Europeia, Bruxelas, 2004 
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• “uma duração longa, que implica a cooperação entre o parceiro do sector público e o 

parceiro do sector privado sobre diferentes aspectos de um projecto a realizar”. 

• “o modo de financiamento do projecto, assegurado em parte pelo sector privado, (por 

vezes através de complexas montagens jurídico-financeiras) podendo acrescentar-se 

financiamentos públicos significativos “ 

• “o importante papel  do agente económico, que participa em diferentes fases do projecto 

(concepção, realização, aplicação, financiamento). O parceiro do sector público concentra-

se essencialmente na definição dos objectivos a atingir em termos de interesse público, de 

qualidade dos serviços propostos, de política dos preços e assegura o controlo do 

cumprimento destes objectivos”. 

• “A distribuição dos riscos entre o parceiro do sector público e o do sector privado, sendo 

os riscos habitualmente suportados pelo sector público, transferidos para o sector privado, 

o que não significa que o parceiro do sector privado assuma todos os riscos... A 

distribuição precisa dos riscos efectuar-se-á caso a caso, em função das capacidades 

respectivas das partes em causa para os avaliar, controlar e gerir.” 

 

No caso concreto das parcerias aplicadas a processos interventivos de regeneração urbana, 

estas são fulcrais para fomentar o investimento do sector privado na regeneração de uma 

área urbana (Guy et al, 2002), tendo a sua importância vindo a ser cada vez mais 

reconhecida no seio da União Europeia, e das suas políticas urbanas e a ser cada vez mais 

um recurso utilizado pelo sector público. Esta crescente procura do sector público pela 

realização de parcerias público-privado deve-se a uma necessidade de financiamentos no 

sector público dadas as restrições orçamentais com que se confrontam os 

Estados-Membros e explica-se também pela vontade de beneficiar da experiência e dos 

modos de funcionamento do sector privado no âmbito da vida pública. 

 A criação de cada vez mais PPP pelo sector público, está também ligado com a evolução 

do papel do Estado, que passa de operador directo para organizador, de regulador e de 

fiscalizador 

Actualmente são inúmeras as políticas que incluem incentivos para as autoridades 

nacionais e locais implementarem parcerias no âmbito das intervenções urbanas, como é o 

caso do instrumento das Parcerias para a Regeneração Urbana, sendo nesta, à partida, as 

parcerias um requisito necessário para que as intervenções se realizem. Embora existam 

cada vez mais incentivos para a realização de parcerias, muitas vezes estas são mesmo 
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criadas de forma espontânea, entre autarquias, com empresas públicas, organizações não 

governamentais sendo que, mesmo quando não são lucrativas em termos financeiros, 

constituem sempre um indicador de avaliação positivo, ao nível dos planos e programa 

locais. Sendo um dos principais objectivos das parcerias o fomento do investimento 

privado, tal não significa que as parcerias com o sector privado sejam uma garantia de 

sucesso, as parcerias com outros Municípios na maioria das vezes mais eficazes. 

As parcerias locais, aplicadas agora à Política de Cidades através das Parcerias para a 

Regeneração Urbana, a qual será abordada mais adiante, haviam sido já utilizadas em 

programas comunitários como o URBAN, de iniciativa da Comissão Europeia. 

A questão das parcerias, em processos de intervenção urbana, está intimamente ligada com 

a questão da participação, tendo em conta que um processo em parceria envolve e requere 

a participação de vários agentes, locais e não locais. 

A forma de participação e de envolvimento dos agentes e parceiros é variável ao nível da 

sua concretização, por exemplo, no que concerne ao acompanhamento do processo de 

intervenção e da execução das acções específicas. Assim, podemos encontrar formas de 

participação mais alargadas, como um “fórum” dos agentes locais, ou um conselho 

consultivo, por exemplo, de composição mais restrita, ou formas de participação mais 

orientadas, baseadas em protocolos com agentes específicos, para a concretização de 

determinadas intervenções. 

 

O nível da regeneração urbana e das parcerias nestes processos interventivos tende a variar 

conforme o modelo organizativo adoptado, a forma e grau de envolvimento dos agentes e 

os mecanismos específicos no processo de intervenção. De acordo com Couch e al (2003) 

existem diferentes modelos de articulação e de organização dos agentes que integram as 

parcerias, dependendo os modelos da estrutura de gestão da parceria previamente definida. 

O desenvolvimento de uma boa estratégia de gestão é mesmo referido por Carley e al. 

(2003), como essencial para que exista uma boa articulação de esforços entre os diferentes 

níveis de poder que estão envolvidos nas parcerias. 

O importante na definição das parcerias é que estas tenham o cuidado de envolver 

parceiros económicos, sociais, organizações não governamentais e população residente. 

Desta forma, com parcerias multidisciplinares conseguir-se-ia, através da participação e 

envolvimento dos diversos parceiros, construir mais facilmente uma estratégia forte, criar 

desafios potenciadores de mudança, atingir as prioridades necessárias e distribuir 
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eficazmente os recursos capazes de executar, controlar e avaliar o processo de regeneração 

urbana. 

Hall e Manson (1999) colocam alguns desafios institucionais para a estruturas locais, como 

são as Câmaras Municipais, no sentido da sua modernização e da criação de políticas 

urbanas mais adaptadas ao contexto local, havendo uma maior sustentabilidade dos 

recursos que são investidos no programas de regeneração urbana com prazo de execução 

(como são as Parcerias para a Regeneração Urbana). Neste sentido as estruturas locais 

deveriam: aprimorar a sua capacidade de articulação com o governo central, no âmbito do 

desenvolvimento das prioridades das políticas locais; fomentar as parcerias com agentes 

locais, mas a longo prazo; reforçar o envolvimento da população residente nos projectos de 

intervenção urbana; e incentivar a criação de mecanismos inovadores para potenciar o 

aparecimento de mais financiamento privado para os projectos de regeneração (como, 

poderão vir a ser os Fundos de Desenvolvimento Urbano, por exemplo). 

O sucesso das parcerias público-privado, aplicadas a processos de regeneração urbana 

deve-se em grande medida ao planeamento e gestão das mesmas, o qual, de acordo com 

Carley e all (2003), depende, entre outros factores: da estratégia e da visão definidas para o 

processo de regeneração; das estratégias existentes a nível nacional, regional, urbano e 

local; dos parceiros envolvidos; do desenvolvimento a nível económico-social; e da agenda 

de inclusão social. 

 O equilíbrio ao nível das competências, entre o governo central e local e um bom grau de 

coesão entre as autoridades e os actores locais contribuem também para o sucesso da 

implementação das parcerias (Hall e Mawson, 1999). 

Para além de existirem diversos tipos de entidades que podem integrar uma parceria, 

existem também diferentes fontes financeiras e fundos integrados num processo de 

regeneração urbana, por exemplo, constituído através de uma parceria. Couch e al (2003) 

identificam, a esse nível, três fontes principais de financiamento: os fundos públicos, os 

fundos comparticipados (mutual funds) e os fundos comerciais. 

 Como representantes da maior parte dos investimentos envolvidos nas intervenções de 

regeneração encontram-se os fundos públicos, que são geralmente aplicados em aspectos 

dos projectos de natureza material e não comercial, tais como: melhoria das infra-

estruturas, registo e compra das propriedades, investimentos em redes de transportes, 

benefícios sociais para a população residente (Guy et al., 2002). 
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 No que diz respeito aos fundos comparticipados (mutual funds) estes provêem, de um 

modo geral, de instituições financeiras de natureza pública.  

Em França, por exemplo A Caisse de Dépots e Consignations contribui para o 

financiamento de acções urbanas no âmbito da habitação, orientado para a população mais 

carente. Este financiamento cobre, na maioria das vezes, grande parte dos investimentos 

envolvidos nas políticas de regeneração (Bouché, 2000). As Câmaras de Comércio locais, 

em França, e as Associações Comerciais e/ou Empresariais, em Portugal, são instituições 

que têm vindo a dar contribuições significativas ao nível de projectos de regeneração 

urbana, com o intuito de garantir e assegurar os melhores investimentos e um clima 

empresarial favorável para o investimento privado e para os negócios (Guy et al., 2002). 

Este modelo de financiamento tem vantagens ao nível da estabilidade e segurança que 

garante a disponibilização de recursos, contrariamente aos fundos públicos, muitas vezes 

vinculados a um programa específico de duração temporal limitada, o que condiciona a 

sustentabilidade do processo de regeneração, como é o caso do instrumento para as 

Parcerias para a Regeneração Urbana.  

Relacionados com o sector privado estão os fundos comerciais, orientados principalmente 

para áreas que potenciem a dinamização económica e nas quais seja lucrativo investir, o 

que responde ao fraco investimento de âmbito privado em áreas deprimidas e com 

dificuldade económica. Nestes casos, constituídos como projectos de risco, para haver um 

interesse de investimento privado é necessário grande investimento público, de forma a 

que os riscos sejam minimizados com a parceria criada com os actores públicos, sendo 

claro que o risco que é corrido, é sempre efectuado com a esperança de haver um retorno 

financeiro considerável (Couch et al., 2003; Guy et al., 2002). 

 Esta participação do sector privado é a que vem sendo mais incentivada ao nível de 

processo de regeneração urbana (Adair et al., 2003; Guy et al., 2002), estando este 

envolvimento dos recursos privados particularmente relacionado com os objectivos de 

competitividade da área urbana em questão. Contudo, os investimentos do sector privado 

dirigem-se predominantemente a sectores específicos da cidade, que possam estar 

associados ao aumento de competitividade, tendo, desta forma, a participação deste sector 

um impacto algo limitado nas políticas de regeneração urbana das cidades vistas como um 

todo. 

Como tal, apesar do investimento privado ser muito solicitado no que toca ao processo de 

regeneração urbana, o investimento público é fulcral, sendo apenas através deste que 
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muitas vezes é possível reverter ou atenuar situações de problemas urbanos graves (Couch 

e al 2003). 

 

Os constantes debates sobre a regeneração urbana, salientam a importância do processo de 

mobilização de agentes públicos e privados e a diversidade dos modelos de parcerias 

existentes. Esta diversidade está intimamente relacionada com as mudanças nos processos 

institucionais e com as questões inerentes à Governância local. 

A análise da aplicação de parcerias em experiências portuguesas, revela a dificuldade 

existente em construir processos de transformação usando como base experiências 

inovadoras. As agendas institucionais de carácter sectorial e a falta de prática ainda 

existente no âmbito da realização de parcerias, torna difícil estabelecer processos 

duradouros que criem uma política de aprendizagem e inovação. A questão da 

Governância urbana, tem também uma influência constrangedora para o funcionamento 

com sucesso destas parcerias8.  

 

2.4 Monitorização 

 

Como forma de avaliar e medir os efeitos obtidos com as acções postas em prática num 

determinado programa, surge a monitorização, que irá analisar a resposta do sistema a 

essas acções, a partir de indicadores de realização e resultado, percebendo se as acções 

escolhidas serão as mais adequadas, ou se estão a ser concretizadas correctamente. Desse 

modo, a monitorização contribui para reduzir o nível de incerteza associado a futuras 

acções a cumprir, garantindo também que as propostas sejam executadas conforme o 

previsto inicialmente. Assim sendo este sistema pode ser entendido como suporte à decisão 

política. 

No caso dos Programas de Acção das Parcerias para a Regeneração Urbana, um dos 

instrumentos da Políticas de Cidades POLIS XXI, os procedimentos e instrumentos de 

apoio à monitorização, estratégica, operacional e das realizações e resultados deverão ser 

                                                 
8 Isabel Breda-Vàzquez, Paulo Conceição, Ruben Fernandes, Partnership Diversity and Governance Culture Evidence 
from Urban Regeneration Policies in Portugal, Urban Studies, Vol. 46, No. 10, 2213 238 (2009) DOI: 
10.1177/004209800933943 
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compatibilizados com o sistema de monitorização a adoptar pela Gestão do respectivo 

Programa Operacional. 

Os programas de Acção devem integrar um “ plano de monitorização do Programa de 

Acção e do funcionamento da Parceria Local que considere, em particular, o desempenho 

e o relacionamento dos actores e as dificuldades de execução física dos projectos e 

identifique complementaridades que importe valorizar para o sucesso da operação.” 

Os procedimentos e instrumentos de monitorização do Programa de Acção devem 

assegurar a disponibilização periódica e atempada de informação à Autoridade de Gestão 

do Programa Operacional respectivo e à estrutura de acompanhamento e monitorização de 

âmbito regional (estrutura prevista do Regulamento das PRU, art.º 22, nº4): 

“Estrutura de acompanhamento e monitorização de âmbito regional, para o conjunto dos 

Programas de Acção, a qual será composta pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional competente, que coordena, pelos municípios envolvidos, pela 

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano e pelo Instituto 

da Habitação e da Reabilitação Urbana”. 

Assim, a monitorização é uma das ferramentas de gestão essenciais para atingir os 

objectivos propostos pelo programa de acção, garantindo e avaliando a sua execução, bem 

como assegurando e avaliando também o funcionamento da Parceria Local instituída. 

Neste sentido entende-se que a monitorização tenha dois âmbitos, como aliás o 

Regulamento Específico para as Parcerias para a Regeneração Urbana prevê: o âmbito da 

concretização do Programa de Acção e o âmbito do funcionamento da Parceria Local. 

 

A monitorização, pode ser constituída a três níveis: a monitorização estratégica, a 

monitorização operacional e a monitorização de realização e resultados. Os mecanismos de 

monitorização a criar devem estar intimamente relacionados com a proposta de estrutura de 

implementação do Programa de Acção.  

 

a) Monitorização estratégica 

 

O objectivo da monitorização estratégica é assim acompanhar o desenvolvimento das 

intervenções propostas, no âmbito do programa de acção, a ainda avaliar a eficácia e a 

coesão da Parceria implementada no que diz respeito ao cumprimento dos objectivos 
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estratégicos definidos no âmbito do Programa de Acção, identificando os eventuais 

problemas e promovendo soluções de uma forma antecipada. 

É uma monitorização de âmbito qualitativo, que é posta em prática através da utilização de 

mecanismos como a interacção entre os diversos órgãos de gestão do Programa de Acção 

em questão e a realização de relatórios de avaliação externa. Estes irão analisar não só a 

coerência interna da intervenção, ou seja, ao nível dos objectivos estratégicos propostos, da 

visão, de articulação entre os diversos projectos e a sua complementaridade, mas também a 

coerência externa, ou seja, a coerência do programa e da intervenção proposta face às 

políticas regionais e locais e os contributos do mesmo para o cumprimento dos objectivos 

do programa operacional regional em que se insere. Os relatórios de avaliação externa irão 

avaliar também a eficiência da afectação de recursos do programa de acção, comparando-

os com os objectivos e metas propostos, bem como os mecanismos de gestão, 

monitorização e controlo propostos para a operacionalização da intervenção. 

b) Monitorização operacional 

 

Como o próprio nome indicará a monitorização operacional, ao contrário da estratégica, 

destina-se a acompanhar de perto o desenvolvimento dos projectos, tendo em conta o 

cronograma de trabalhos definidos previamente, garantindo que não haja derrapagem nos 

prazos de execução, e contornando casos em que a situação poderia estar a descontrolar-se. 

Destina-se a controlar a evolução do programa de trabalhos e em especial o seu caminho 

critico, agindo por antecipação. Tem como base principal um cronograma detalhado das 

diversas tarefas e acções a desenvolver. 

Neste tipo de monitorização, que é da responsabilidade da estrutura de apoio técnico e que 

recorre a informação quantitativa e qualitativa, o percurso inicia-se nos promotores de 

projecto, que devem informar a autoridade de gestão competente do estado de 

desenvolvimento de cada projecto, se houver qualquer inconformidade a estrutura de apoio 

técnica tentará solucionar e, caso não seja possível, reportará à Comissão de coordenação 

respectiva que tomará as medidas necessárias para garantir que sejam cumpridos os prazos 

e o ritmo de execução proposto pelo Programa de Acção. 

Havendo necessidade de qualquer ajustamento ou alteração à programação do programa de 

acção, a autoridade de gestão do respectivo programa Operacional Regional deve ser 

informada para tomar as medidas devidas. 
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c) Monitorização de realizações e resultados 

 

A monitorização mais simples e mais utilizada, e que serve de base à monitorização 

estratégica e à operacional, é a monitorização de realização e resultados, que se destina 

essencialmente a avaliar as acções propostas com base numa grelha de indicadores de 

realização e resultado previamente criados e compara os resultados obtidos com as metas a 

atingir, inicialmente definidas. Esta comparação permite analisar o cumprimento de 

objectivos, ou a eficácia do programa e a economia de recursos afectos ao cumprimento de 

objectivos, o que permite avaliar a eficiência do programa de acção. É o tipo de 

monitorização mais quantitativa pois baseia-se unicamente em indicadores quantificáveis. 

Esta análise deverá constituir um relatório de execução a entregar três vezes por ano à 

unidade de direcção do programa de acção. Contudo, compete também à autoridade de 

gestão do programa operacional regional, no qual o programa de acção se insere, fazer o 

acompanhamento da execução do programa de acção de acordo com os indicadores de 

realização e resultado propostos, de acordo com as disposições do artigo 22º do 

regulamento específico das PRU. 
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3. Políticas Urbanas na Europa e em Portugal 
 

As políticas urbanas constituem uma das formas de ordenamento do território. Como tal, 

antes de passarmos à análise da sua evolução importa referir, sinteticamente, a percepção 

da importância do ordenamento territorial a nível europeu. Segundo João Ferrão (2004), o 

seu progresso pode ser estruturado em quatro períodos): 

No 1º período (1989 -1991) o território europeu, era representado em termos do seu 

ordenamento de uma forma algo simplificada através de cartogramas e metáforas espaciais, 

dos quais são exemplo, a “banana azul” de Brunet (1989), a “estrela azul” do IAURIF 

(1991), o “cacho de uvas” de Kunzmann & Wegener (1991), a “casa dos setes quartos” de 

Lutzky (1990), o que permitia que o debate em torno do território e do ordenamento, a 

nível europeu, e especialmente no contexto académico se tornasse mais simples, pois a 

visão sobre a forma do ordenamento era quase imediata. 

Foi no 1º Encontro Informal dos Ministros de Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Regional dos vários Estados Membros, realizado em 1989, durante a 

presidência francesa da Comissão Europeia, que se decidiu elaborar uma série de estudos 

de âmbito supranacional sobre o ordenamento do território, com o objectivo de, conforme 

o resultado dos estudos realizados, propor uma revisão dos fundos estruturais, de forma a 

que estes passassem a incluir uma visão estratégica espacial europeia. Contudo, esta 

proposta veio a ser rejeitada pelos restantes Estados Membros europeus. 

A Cimeira de Maastricht, realizada em 1991, marca o início do designado 2º período 

(1991-1994). Nesta cimeira foi criado o Committee on Spatial Planning (CSP), um 

importante marco no que diz respeito ao ordenamento do território, visto que a partir desta 

altura se passou ter uma abordagem de desenvolvimento espacial, ao invés da abordagem 

de planeamento espacial. 

Neste período deu-se continuação ao que se tinha iniciado no período anterior, tendo sido 

realizados uma série de estudos supranacionais, financiados pela Comissão Europeia 

(Direcção Geral do Desenvolvimento Regional), relacionados com a estrutura espacial 

europeia e com as formas de cooperação inter-regional. Um dos estudos de referência 

desse período, ao nível da Comissão Europeia, foi o estudo Europa 2000, em 1991, o qual 

definiu oito “super-regiões europeias”, nomeadamente o Arco Atlântico que engloba as 

várias regiões portuguesas, bem como o estudo Europa+, em 1994, que referia a 

necessidade de se desenvolver redes de transporte transeuropeias e formas eficazes de 
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cooperação transnacional de base regional, apoiando-se assim o projecto europeu, cada vez 

mais, na construção de uma Europa de redes. 

Foi a acção desenvolvida pelo “Comité de Planeamento Espacial” que possibilitou que, 

em 1993, o Conselho informal de Ministros de Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Regional desse início formal à preparação EDEC (Esquema de 

Desenvolvimento do Espaço Comunitário), documento que só viria a ser aprovado quase 

seis anos mais tarde.  

 

Os princípios básicos da, agora designada, política de desenvolvimento espacial europeia – 

coesão económica e social, desenvolvimento sustentável e competitividade equilibrada, 

foram aprovados no Conselho informal de Leipzig, em 1994, bem como os objectivos da 

mesma política. Estes princípios básicos, que regem agora também as políticas urbanas, 

vieram a integrar a versão final do EDEC. 

Neste período encara-se o território do espaço europeu de uma forma mais integrada e 

estratégica, passando as suas regiões e cidades a verem-se como parceiras para uma 

Governança, o que implicou a criação de múltiplas redes transnacionais, apoiadas no 

âmbito do artigo 10º do FEDER (por exemplo, o programa RECITE) ou por programas de 

iniciativa comunitária (LEADER, INTERREG, URBAN, etc.), que financiassem as acções 

dos parceiros europeus. 

Em 1995inicia-se, segundo João Ferrão, o 3º período (1995 -2001) em termos da evolução 

ao nível do ordenamento do território, que ficou marcado pela preparação e aprovação do 

EDEC, em 1999. Este documento teve diversas implicações ao nível desenvolvimento 

comunitário que se fizeram sentir no programa comunitário INTERRREG II, o primeiro a 

assumir a cooperação inter-regional, adoptando uma visão de planeamento transnacional, 

não apenas transfronteiriço.  

A nível de conteúdo o EDEC, caracteriza-se por uma série de orientações estratégicas que 

se encontram, em torno de três princípios chave (Albrechts, 2001): a coesão económica e 

social, desenvolvimento sustentável, e competitividade equilibrada do espaço europeu, 

aquilo a que Eser (como refere Richardson & Jense, 2000) denomina de “triângulo mágico 

do processo de construção do projecto europeu”. 
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O desenvolvimento espacial policêntrico e a nova relação cidade-campo, o acesso 

equitativo às infra-estruturas e ao conhecimento e uma gestão eficaz e eficiente do 

património natural e cultural constituem-se como os três conceitos estruturantes do EDEC. 

Contudo, estes conceitos e princípios, para serem aplicados correctamente, dependem de 

quatro critérios sendo eles a dimensão espacial, a dimensão europeia, o interesse dos 

estados-membros e a eficiência potencial e exequibilidade da implementação. 

O objectivo da constituição do EDEC foi construir “um referencial estratégico para o 

desenvolvimento do espaço europeu que fosse útil ao nível da União Europeia, orientando 

a elaboração das suas políticas comunitárias de aplicação dos fundos estruturais, e que, 

ao nível dos estados membros, garantisse a existência de uma maior coerência e 

complementaridade entre políticas nacionais e regionais através da sua integração 

espacial.”9  

 

Este documento assumiu um papel relevante ao nível da compatibilização dos conceitos de 

desenvolvimento espacial e ordenamento do território, comparando a diversidade dos 

sistemas nacionais de planeamento existentes no seio da União Europeia, tendo ainda um 

impacte significativo no período pós 2001, ao nível da programação dos fundos estruturais 

para o período 2000-2006. 

A criação do ESPON (European Spatial Planning Observatory Network), marcou o 

período pós 2001, o 4º período. 

Este programa, que constitui a forma de prolongamento directa do EDEC (ao nível das 

suas orientações), propunha-se aprofundar os conhecimentos existentes no seio da União 

Europeia ao nível das suas estruturas territoriais, tendências e impactos das políticas. 

“O ESPON visa apoiar a realização de estudos de base territorial que contribuam para 

formular políticas mais adequadas ao desenvolvimento espacial da Europa” (Ferrão, 

2004). Neste período, podemos dar destaque ao policentrísmo, ás redes e á Governança 

territorial como os três conceitos-chave a reter ao nível do ordenamento do território, 

importantes também, necessariamente, para as políticas inerentes, nomeadamente as 

políticas urbanas.  

O policentrismo está relacionado com a morfologia, isto é, a dimensão e a distribuição de 

áreas urbanas no território (número de cidades, hierarquia funcional, distribuição e 

                                                 
9 Ferrão, João, (2004) A emergência de estratégias transnacionais de ordenamento do território na União Europeia: 
reimaginar o espaço europeu para criar novas formas de Governança territorial? Revista Eure (Vol. XXIX, Nº 89) 
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dinâmica urbana), assim como com as relações entre áreas urbanas ao nível das redes de 

fluxos existentes, que normalmente são relacionamentos de proximidade, ou 

excepcionalmente com regiões urbanas distantes e a cooperação institucional.  

No que concerne à Governância territorial esta está relacionada com uma maior 

participação institucional cívica nas intervenções territoriais.  

 

3.1 As políticas urbanas na U.E  

3.1.1 Evolução da dimensão urbana na política europeia 

 
Na Comissão Europeia existem diferentes pontos de vista acerca das políticas urbanas. 

Apesar de muitas direcções gerais produzirem políticas que têm algum impacto nas 

cidades, a única direcção geral que está de facto envolvida no desenvolvimento de uma 

política urbana é a Direcção Geral da Política Regional. Contudo, o focus desta política 

constitui-se pelas regiões e não as cidades, sendo que as regiões têm claramente prioridade 

sobre as políticas urbanas. É importante referir que, em cada seis meses um Estado 

Membro da Comissão Europeia assume a sua presidência, o que tem uma enorme 

influência sobre a agenda urbana, contribuindo para que a lista de prioridades da U.E possa 

mudar. Por outro lado, a construção de uma política urbana comum depende da 

importância dada às cidades por cada Direcção Geral da U.E. 

A necessidade de ser criada uma política urbana europeia foi tendo cada vez mais adeptos, 

embora a maioria dos membros da U.E nunca chegasse a apoiar a estratégia da Comissão, 

por serem da opinião que a política urbana é um assunto para ser tratado e discutido a nível 

nacional. 

Nos últimos vinte anos, de acordo com o princípio da subsidiariedade, houve ao nível da 

U.E uma série de descentralizações, apoiadas pela maioria dos membros da U.E. No 

entanto, entre os membros da U.E não existe consenso relativamente ao desenvolvimento 

de uma Agenda Urbana da Europa.  

Apesar de tudo, a influência da U.E nas cidades evoluiu nos últimos anos, estando a 

dimensão urbana presente em várias das políticas promovidas. A importância dos 

diferentes actores institucionais no desenvolvimento destas políticas deve ser referenciado, 

bem como os vários programas criados especificamente para as cidades. 
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 O Tratado de Amesterdão (1997) deu à U.E muito espaço para desenvolver uma Política 

Regional, contudo, não forneceu competências para desenvolver uma política urbana. 

A Política Regional é uma das ferramentas que a Comunidade Europeia utiliza para reduzir 

as disparidades de desenvolvimento entre as diferentes regiões (art. 158 do Tratado de 

Amesterdão). É baseada na solidariedade entre os Estados Membros, o que significa que 

parte dos fundos comunitários se destina às regiões menos prósperas. Por outro lado, o 

Tratado de Amesterdão não considera o conceito de cidade e portanto, não autoriza a 

Comissão Europeia a desenvolver uma política urbana específica. 

 

Em seguida sintetiza-se os passos mais importantes dados pela União Europeia na direcção 

de uma política urbana, o que é feito apenas no contexto do desenvolvimento de uma 

Política Regional. Assim sendo, considerando a dimensão urbana da política Europeia, 

podem ser identificadas cinco etapas, de acordo com os períodos de programação 

comunitários (EURICUR, 2004)10: 

 

1975-1988- Desde o início que a Comunidade Europeia tem como objectivo atingir uma 

integração política através de uma integração económica.   

No final dos anos 60 tornou-se claro que a integração económica só poderia ser atingida se 

as diferenças entre as regiões mais ricas e a mais pobres diminuíssem. Em 1975 o Fundo 

Regional para o Desenvolvimento Europeu foi criado, com o objectivo de redistribuir parte 

dos fundos comunitários pelas regiões mais pobres. A criação deste fundo lançou 

oficialmente o início da Política Regional Europeia, que no seu estágio inicial contava com 

menos de 5% dos fundos comunitários (Tofarides, 2003). 

Em 1986, o Acto Único Europeu lançou as bases para uma genuína política de coesão, o 

que envolveu um aumento dos recursos destinados à Política Regional Europeia, contando 

esta, em 1987, quando o Acto Único entrou em vigor, com 19% dos fundos comunitários. 

Nos anos 80 a prioridade da U.E passou do desenvolvimento inter-regional para o 

desenvolvimento intra-regional. Neste período ainda não havia nenhum indício da 

dimensão urbana na política regional europeia. 

 

                                                 
10  Prof. dr. Leo van den Berg, Drs. Erik Braun, Dr. Jan van der Meer , (August 2004),National Urban Policies in the 
European Union, European Institute for Comparative Urban Research (EURICUR) Erasmus University Rotterdam 
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1989-1993 - De facto, foi apenas na década de 90 que a União Europeia se apercebeu que 

era nas cidades que a maioria dos problemas e das oportunidades do desenvolvimento 

regional estavam concentradas. Desta forma foi reconhecida a necessidade de dar maior 

atenção ao funcionamento das cidades, como um estímulo à integração económica na 

Europa. 

Em Fevereiro de 1988, o Conselho Europeu, em Bruxelas, impulsionou a política Regional 

Europeia, com um aumento brutal dos Fundos de Solidariedade (agora conhecidos como 

Fundos Estruturais), 

Em 1992, o Tratado da União Europeia, que entrou em vigor em 1993, nomeou a coesão 

como um dos principais objectivos da U.E, juntamente com a união económica e monetária 

e o mercado único. 

O mesmo criou os Fundos Estruturais para suportar projectos, principalmente no domínio 

do ambiente e dos transportes, nos estados-membros menos prósperos. 

 Foram três as principais razões que levaram a esta primeira reforma: a entrada de Portugal 

e Espanha na U.E, em 1986 (representando os países menos desenvolvidos); a importância 

fundamental da coesão económica e social para futuras integrações lançadas pela 

aprovação do Acto Único Europeu; a necessidade urgente em criar medidas estruturais 

mais efectivas. 

O aumento de atenção dada pela U.E aos problemas urbanos foi influenciado pelo relatório 

de Cheshire (1988), que salientou o facto de muitas cidades estarem a atravessar um 

período de declínio. Isso levou a que, em 1991 se fizesse uma proposta para modificar o 

Tratado da U.E, de forma a garantir uma competência formal para as políticas urbanas, 

proposta que foi rejeitada. De acordo com esta rejeição, a política urbana da U.E foi-se 

desenvolvendo através de uma série de instrumentos existentes ao nível da Política 

Regional (Tofarides, 2003). Em 1992, o relatório de Parkinson, que marcou o fim dos anos 

80 e início dos 90, época do renascimento económico e demográfico de muitas cidades 

europeias, estimulou e Comissão Europeia a lutar pelas questões urbanas (Lange, 1999). 

Os Projectos-piloto Urbanos, representaram a primeira tentativa de integrar uma verdadeira 

dimensão urbana na política Regional. Na prática, este programa era restrito a temas 

específicos, devido aos regulamentos dos Fundos Estruturais. De qualquer forma, apesar 

destas restrições, estes projectos foram uma experiência de sucesso pois demonstraram o 

potencial de um Programa relacionado com as problemáticas urbanas. 
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1994-1999 – Em Dezembro de 1993 em Edimburgo, o Concelho Europeu procedeu a uma 

segunda reforma dos Fundos Estruturais, duplicando o financiamento destes em 

comparação com o período anterior, o que significava que 1/3 do orçamento comunitário 

se destinava agora à Política Regional da U.E. 

Em 1997, o Tratado de Amesterdão veio confirmar a importância da coesão e reforçou a 

necessidade de trabalhar em conjunto para reduzir o desemprego. Em Maio de 1997,a 

Comissária Europeia Monta Wulf, apresentou uma publicação “Para uma Agenda Urbana 

da União Europeia” que fazia a análise dos problemas e oportunidades das cidades 

Europeias, no qual se propunha examinar as políticas da UE do ponto de vista do seu 

impacto urbano e do aumento da integração destas políticas a nível urbano. Em Junho do 

mesmo ano, durante a presidência Alemã da União Europeia, foi realizada uma reunião 

informal onde um dos tópicos de discussão era a dimensão urbana na política Europeia. 

Ambos os eventos serviram para aumentar a atenção dada aos problemas das cidades, mas 

não foi tomada nenhuma decisão concreta acerca da institucionalização da política urbana 

europeia. Em Outubro de 1998 a Comissão Europeia publicou “Desenvolvimento urbano 

sustentável na União Europeia: um Quadro de Acção” no qual são definidos vários pilares 

para uma política urbana. 

O Fórum Urbano teve lugar um mês depois, em Viena, representando um grande passo 

para o desenvolvimento da dimensão urbana na política Europeia, pois, pela primeira vez 

,os Estados-Membros e a Comissão Europeia mostraram-se de acordo com o 

desenvolvimento de uma política urbana comum. 

A experiência dos Projectos Urbanos Piloto da primeira fase levou à adopção, nesta fase, 

de dois programas especificamente dirigidos às cidades: o URBAN (1994), com objectivos 

de coesão e regeneração urbana; e a 2ª fase dos Projectos Urbanos Piloto (1997), com 26 

projectos.  

O URBAN I constituiu a primeira iniciativa comunitária totalmente dedicada aos 

problemas das cidades aprovada pelos Estados Membros. 

Muitas políticas da UE têm, efectivamente, uma grande importância a nível urbano, facto 

que a UE não pode ignorar. A Comunidade tem a responsabilidade de assegurar que as 

políticas comunitárias se tornem mais eficazes, tomando mais em conta o potencial das 

zonas urbanas e os desafios que estas enfrentam. No Quadro de Acção (QCA II) criado em 

1998, a Comissão deu um passo no sentido de aumentar a eficácia das políticas da UE 

previstas no Tratado, procurando torná-las mais "sensíveis" às necessidades das zonas 



Política de Cidades POLIS XXI: Parcerias para a Regeneração Urbana 
Estudo de caso – Centros Históricos de Guimarães, Braga e Setúbal 

Marta Coto 46 

urbanas e assegurar que essas políticas contribuíssem para um desenvolvimento urbano 

integrado. Não se pretendia adquirir novas responsabilidades em assuntos urbanos nem 

formular definições ou soluções urbanas específicas a nível europeu. Estas soluções teriam 

de decorrer, necessariamente, de situações locais e de se inserir no contexto institucional 

de cada Estado-Membro. 

O Quadro de Acção da UE para o desenvolvimento urbano sustentável visava uma melhor 

coordenação e orientação das acções comunitárias dirigidas a problemas urbanos e foi 

estruturado segundo quatro objectivos políticos interdependentes: 

1. Reforço da prosperidade económica e emprego nas cidades. 

2. Promoção da igualdade, inclusão social e regeneração nas zonas urbanas. 

3. Protecção e melhoria do ambiente urbano: rumo à sustentabilidade local e global. 

4. Contributo para a boa administração urbana e a responsabilização local. 

A Comissão sublinhou a importância de melhorar a eficácia do apoio dos Fundos 

Estruturais conferindo à programação regional uma dimensão urbana explícita. Previa 

ainda que os Fundos Estruturais viessem a promover a cooperação entre as zonas urbanas 

dos vários Estados-Membros, com vista a aumentar as oportunidades de desenvolvimento 

conjunto. 

Foi dado relevo à criação de uma dimensão urbana mais forte ao nível das políticas de 

emprego, através do reforço da participação local e apoio às iniciativas locais de emprego e 

do desenvolvimento. O papel das cidades como centros de inovação e desenvolvimento 

económico foi reforçado. 

A Comissão promoveu estratégias de transportes tendentes a reduzir o congestionamento 

do tráfego e examinar formas de melhorar o quadro regulamentar dos transportes públicos 

nacionais. 

A futura cooperação ao nível do combate à discriminação e à exclusão com base no 

Tratado de Amesterdão visa reconhecer que uma e outra estão especialmente concentradas 

nas zonas urbanas. 

A Comissão defendia a adaptação de uma abordagem zona a zona em relação à 

regeneração de zonas urbanas desfavorecidas no âmbito dos Fundos Estruturais, integrando 

os aspectos económicos, social, cultural, ambiental, de transportes e de segurança. A 

articulação de zonas urbanas em dificuldade com estratégias sociais e económicas mais 

amplas era referida como necessária, a fim de evitar a segregação urbana. 
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Este Quadro de Acção deu especial destaque às acções ambientais com mais probabilidade 

de levarem a melhorias demonstráveis no terreno, nas zonas urbanas, e reuniu uma série de 

iniciativas comunitárias que afectam a qualidade do ambiente urbano, designadamente a 

gestão da energia urbana, transportes, resíduos, qualidade do ar, água, ruído e solos 

contaminados. 

Deu-se aqui relevo a abordagens integradas da gestão ambiental e à forma como os Fundos 

Estruturais podem contribuir para um ambiente urbano mais sustentável. 

O Quadro de Acção sublinhou a necessidade de alargar a atribuição de rótulos ecológicos, 

a gestão ecológica e os sistemas de auditoria com vista a melhorar o desempenho 

ambiental dos sectores público e privado. 

A Comissão sublinha neste Quadro a importância da proposta de uma Directiva sobre a 

tributação dos produtos energéticos com vista à protecção do clima, bem como o papel das 

zonas urbanas neste contexto. 

Verifica-se a necessidade de uma maior integração política entre os vários níveis de 

administração e os sectores de políticas, bem como de responsabilização e participação dos 

cidadãos. 

A Comissão previa medidas de sensibilização e aumento de capacidades e o apoio a 

estratégias de desenvolvimento urbano inovadoras destinadas a promover a boa 

administração, a responsabilização e a segurança urbana. Propôs acções tendentes a 

melhorar a informação comparativa sobre as condições urbanas e ofereceu apoio à 

"Iniciativa de Intercâmbio Urbano" lançada pelos Estados Membros. 

No que se refere aos quatro objectivos políticos acima referidos, a Comissão propôs-se a 

melhorar o know-how e a promover o intercâmbio de experiências entre todos os 

intervenientes.  

As acções apresentadas no Quadro de Acção da U.E em 1998 foram norteadas, em 

particular, pelos princípios seguintes: subsidiariedade, integração, parceria, 

sustentabilidade ambiental e eficiência do mercado. 

 

2000-2006 - O princípio orientador desta Terceira reforma da política Regional Europeia 

(QCA III) foi dar mais assistência às regiões em que o desenvolvimento tardava em iniciar. 

Os Fundos Estruturais tiveram o efeito de possibilitar aos Estados Membros menos 

desenvolvidos, a realização de maiores investimentos em capital físico e humano, 

aumentando a sua competitividade a longo prazo.  
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De 2000 a 2006, estimavam-se transferências de quantias à volta dos 9% do investimento 

total em Portugal, 8% na Grécia, 7% em Itália, 4% na Alemanha e 3% em Espanha 

(Comissão Europeia, 2004).  

Neste período foi ainda dada mais atenção às cidades constituindo os motores do 

desenvolvimento regional. Além disso, a implementação da política regional foi 

simplificada pela redução das medidas de assistência (isto refere-se principalmente aos 

fundos estruturais, cujos objectivos foram reduzidos de sete para três). 

Foi lançado o URBAN II, que continuava a experiência positiva do URBAN I, visando 

promover o desenvolvimento sustentável nos distritos urbanos problemáticos e o 

URBACT, cujo objectivo era desenvolver a troca de experiências transnacionais e de boas 

práticas ao nível das cidades. Foi também lançada a segunda fase do URBAN AUDIT. No 

âmbito do objectivo 1 e 2 dos Fundos Estruturais, uma grande parte dos recursos 

financeiros estão directa ou indirectamente relacionados com medidas urbanas. 

De facto estimou-se que mais de 15 biliões de euros (77% dos Fundos Estruturais) seriam 

para o objectivo 1 e 2, sendo o objectivo 1 destinado a regenerar centros urbanos e o 2 

destinado a revitalizar áreas que estão a enfrentar problemas estruturais (Comissão 

Europeia, 2004). 

Desde 2001 (I Fórum Social Mundial) a 2005 (V Fórum Social Mundial, em Porto Alegre), 

que a criação de um instrumento rígido que contribuísse para a construção processo de 

reconhecimento no sistema internacional dos direitos humanos do direito à cidade foi 

vindo a ser desenhado. Assim surgiu, em Janeiro de 2005,o documento final da Carta 

Mundial de Direito à Cidade. 

 De acordo com este documento das Nações Unidas, a cidade deve: 

• promover o desenvolvimento equitativo e sustentável; 

• assegurar a liberdade e integridade, favorecendo o acesso à informação, a participação 

e a transparência na gestão; 

• garantir a segurança e a convivência pacífica, solidária e multicultural; 

• garantir o acesso aos serviços públicos, ao transporte, à habitação, à educação, ao 

trabalho, à cultura e ao lazer, à saúde e ao meio ambiente 
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2007-2013 - Neste período, do IV Quadro Comunitário de Apoio (QREN), a Comissão 

Europeia parece estar mais comprometida com o desenvolvimento da dimensão urbana nas 

suas políticas. 

Com base no sucesso da iniciativa URBAN, a Comissão reforçou o espaço para as 

questões urbanas, integrando totalmente acções deste domínio em diversos programas 

(European Commission, 2004). Foi proposta uma simplificação do funcionamento da 

Política de Coesão, que inclui tanto a dimensão regional como a urbana da política da 

União Europeia. 

Dos nove objectivos e dos seis instrumentos financeiros existentes, a Política de Coesão 

centra-se agora em três objectivos, implementados através de três instrumentos financeiros: 

1) Convergência e Competitividade 

2) Competitividade Regional e Emprego  

(3) Cooperação Territorial Europeia  

 

Os três instrumentos financeiros que permanecem são11: 

 

1) Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), fundo que se destina a 

financiar de forma prioritária investimentos associados à área ambiental, à prevenção de 

riscos, investimentos relacionados com I&D e inovação, dando apoio preferencial a 

projectos que envolvam construção de infra-estruturas, em especial em regiões menos 

desenvolvidas, visto que o principal objectivo deste fundo de financiamento europeu é o de 

atenuar as assimetrias de desenvolvimento entra as regiões da União Europeia. 

 

2) Fundo Social Europeu (FSE) é um fundo cuja gestão é feita em estreita articulação 

com as orientações e recomendações passadas pela Estratégia Europeia de Emprego (EEE), 

sendo, portanto, o seu principal objectivo o de apoiar financeiramente investimentos 

capazes de contribuir para a promoção e melhoria do emprego, que garantam uma melhoria 

de qualidade e produtividade do trabalho existente, assegurando que haja criação de um 

ambiente que favoreça uma maior inserção e coesão social 

 

3) Fundo de Coesão, destina-se apenas aos Estados Membros cujo rendimento nacional 

bruto (RNB) é inferior a 90% da média comunitária, contribuindo prioritariamente em 

                                                 
11 Portal da União Europeia www.europa.eu 
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intervenções nos domínios do ambiente e das redes transeuropeias. O objectivo é que 

futuramente este fundo, associado ao FEDER, possa participar em programas plurianuais 

de investimentos que sejam geridos de forma descentralizada, sem que tenha de se sujeitar 

à aprovação da Comissão Europeia. 

 

No início deste período foi pedido um maior compromisso aos Estados-Membros para com 

as questões urbanas, o que significa que cada um teve que propor uma lista de áreas que 

poderiam beneficiar de acções especificas dentro dos programas regionais, o que iria 

integrar a nova iniciativa denominada de URBAN +, que irá cobrir um vasto número de 

cidades europeias, bem mais do que a iniciativa do URBAN II. 

De acordo com a União Europeia, o aspecto crítico para o sucesso das acções urbanas 

passa pela necessidade de reforçar o envolvimento das autoridades municipais na 

constituição e no controle dos programas. Consequentemente, foi reconhecido que a 

delegação das responsabilidades dos Estados Membros para as Autoridades Municipais era 

fundamental no âmbito destes programas regionais.12 

 

Com a Carta de Leipzig para as cidades sustentáveis, preparada durante a Presidência 

Alemã e adoptada em Leipzig em Maio de 2007, os Ministros responsáveis pelo 

desenvolvimento urbano da UE acordaram um conjunto de linhas orientadoras para o 

desenvolvimento de políticas integradas de desenvolvimento urbano, susceptíveis de serem 

aplicadas não só nas áreas urbanas económica e socialmente deprimidas como nas cidades 

consideradas como um todo. 

 O documento elaborado, a pensar numa política urbana comum, centra-se em algumas 

recomendações: 

• tomar a cidade como um todo e realizar avaliação estratégica; 

• definir uma visão e definir objectivos consistentes de desenvolvimento; 

• assegurar a coordenação sectorial técnica e política envolvendo os cidadãos. 

E define como prioridades: 

• criar e garantir a qualidade dos espaços públicos; 

                                                 
12 Prof. dr. Leo van den Berg, Drs. Erik Braun, Dr. Jan van der Meer , (August 2004),National Urban Policies in the 
European Union, European Institute for Comparative Urban Research (EURICUR) Erasmus University Rotterdam 
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• modernizar as redes infra-estruturais e aumentar a eficiência energética; 

• apostar na inovação pró-activa e em medidas de educação; 

• concretizar estratégias para a melhoria do ambiente físico; 

• reforçar a economia local e o mercado de trabalho local; 

• concretizar uma educação pró-activa e prática para crianças e jovens; 

• promover transporte eficiente e financeiramente acessível. 

 

3.1.2 Dimensão Urbana da Política Europeia – os Actores 

 
 

Os actores desempenham um papel relevante ao nível da dimensão urbana da política 

Europeia. Os actores que estão directa ou indirectamente relacionados com a promoção da 

dimensão urbana no seio da U.E podem ser inseridos em dois grupos (EURICUR, 2004):  

1) O grupo das Direcções Gerais da Comissão Europeia 

 2) O grupo dos outros actores institucionais relevantes para as cidades Europeias.  

 

1) São várias as Direcções Gerais que estão envolvidas nos assuntos urbanos, podendo ser 

referidas as que mais impacto têm: a DG para a Política Regional; a DG para o Emprego e 

os Problemas Sociais; a DG dos Transportes; e a DG do Ambiente. 

A DG da Política Regional é a que é mais visível ao nível da intervenção nas cidades. A 

DG dos Transportes e a DG do Emprego e Problemas Sociais têm menos programas 

relacionados com as questões urbanas, mas o seu impacto no funcionamento das cidades 

europeias não pode ser considerado menos importante, ainda que orientado para uma 

escala diferente. A DG do Ambiente tem poucos recursos financeiros mas pode criar 

directivas que têm muito impacto na qualidade de vida dos residentes das áreas urbanas.  

A DG da Política Regional é responsável pelas medidas implementadas pela C.E 

relacionadas com o desenvolvimento económico e social das regionais desfavorecidas. A 

sua missão é reforçar a coesão social económica e territorial, reduzindo as disparidades 

entre os níveis de desenvolvimento das regiões e países da U.E, co-financiando projectos 

infra-estruturais, desenvolvendo informação para a sociedade, acelerando a transferência 

de know-how, apoiando o desenvolvimento nos indivíduos e estimulando a cooperação 

transfronteiriça. Esta DG ajuda as regiões menos prósperas, ou as que sofrem de problemas 
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estruturais, a melhorarem a sua competitividade e a alcançarem mais rapidamente e a uma 

maior escala um maior desenvolvimento económico. (Comissão Europeia, 2004).  

Tendo em conta os regulamentos da União Europeia, existem outras Direcções Gerais que 

desenvolvem projectos relacionados com a dimensão urbana, nomeadamente a DG da 

Investigação e a DG da Educação e da Cultura. 

 

2) São vários os outros actores, que não as DG, que influenciam o funcionamento 

socioeconómico das cidades (EURICUR, 2004): 

- Parlamento Europeu – Nos últimos anos tem promovido activamente o interesse pelas 

cidades, especialmente através do Comité de Política Regional, dos Transportes e do 

Turismo. É responsável pelo desenvolvimento da Política Europeia de Planeamento 

Regional, incluindo a política urbana. Na década de 90 foi o inspirador da iniciativa 

URBAN. 

- Comitê das Regiões – foi criado pelo tratado de Maastricht em 1992 com o objectivo de 

discutir assuntos importantes com as autoridades regionais e locais. Os seus membros são 

eleitos local e regionalmente. Este Comité é de extrema importância visto que muita 

legislação europeia foi implementada a nível local e regional, fazendo sentido que haja 

representantes locais e regionais envolvidos no desenvolvimento das leis europeias. Este 

organismo pôs em prática a Governância envolvendo os cidadãos nas decisões políticas a 

nível europeu. 

- Banco Europeu de Investimento – Tem como missão disponibilizar um financiamento a 

longo prazo à União Europeia. Criado no Tratado de Roma com os Estados Membros 

como accionistas, este banco arrecada fundos nos mercados de capital com vista a ajudar a 

financiar o investimento de projectos que promovam o desenvolvimento da U.E, 

especialmente das regiões desfavorecidas. 

Muitos dos projectos que o Banco co-financia fá-lo em conjunto com os Fundos 

Estruturais, alguns dos quais têm uma influência substancial a nível urbano.  

- Eurostat – Constitui o “escritório” estatístico da Comunidade Europeia cuja missão 

principal é providenciar à U.E informação estatística de grande qualidade que permita 

comparações entre países e regiões. O EUROSTAT fornece informação estatística às DGs, 

à Comissão Europeia e a outras Instituições Europeias de forma a permitir a criação, 

implementação e análise das políticas comunitárias. 
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Tem um papel especial nas estatísticas urbanas, actualizando a base de dados do URBAN 

AUDIT. As suas estatísticas são importantes para as pesquisas realizadas pelo ESPON e 

para a definição dos projectos de regeneração urbana do URBAN II. 

- Eurocities – É uma rede de governos locais que representa 118 cidades em 31 países 

europeus. Trabalha para o interesse de cidades com instituições europeias sobre um vasto 

leque de questões que afecta as autoridades locais e permite a troca de boas praticas de 

governação local entre os membros. Os objectivos principais da EUROCITIES são 

assegurar que os assuntos urbanos sejam integrados na agenda política de U.E; promover 

projectos de cooperação transnacional entre as cidades europeias; adoptar o espírito de 

trabalho em rede entre as maiores cidades europeias.  

Entre os actores institucionais analisados nesta secção, a EUROCITIES é a única 

instituição que não está directamente relacionado com a Comissão Europeia. 

3.1.3 Dimensão Urbana da Política Europeia – os Programas  

 
No que se refere aos programas especialmente criados para as áreas urbanas, a nível 

europeu, para além da iniciativa comunitária URBAN, URBACT, e URBAN AUDIT, o 

objectivo 2 dos Fundos Estruturais tem também um papel importante, visto incluir uma 

parte dedicada exclusivamente às áreas urbanas que enfrentam problemas estruturais 

(EURICUR, 2004). 

 

a)Iniciativa Comunitária URBAN  

 

É uma das iniciativas comunitárias, financiadas pelos Fundos Estruturais, lançada pela 

Comissão com o objectivo de encontrar soluções comuns para problemas que afectam toda 

a União Europeia. Esta iniciativa comunitária foca-se na promoção de estratégias 

inovadoras para regenerar cidades e áreas urbanas em declínio e representa um exemplo da 

dimensão urbana na política da U.E. Nos últimos dois períodos das políticas comunitárias 

foram desenvolvidas duas fases desta iniciativa: URBAN I (1994-1999) e o URBAN II 

(2000-2006). No início do período de 2007 -2013 foi lançada a terceira fase denominada 

de URBAN+. 

 

  URBAN I – Impulsionado pela experiência pioneira dos Projectos urbanos piloto, a 

Comissão Europeia decidiu lançar, em 1994, a iniciativa URBAN, com o objectivo de 
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abordar questões de regeneração urbana e de coesão. O URBAN I teve como alvo bairros 

com muitas necessidades, com problemas de isolamento, pobreza e exclusão dos habitantes 

realizando nestes intervenções com vista a melhorar o ambiente físico e social dos 

mesmos. Visto estas necessidades trazerem consigo problemas a nível individual, o 

URBAN I introduziu uma nova abordagem, com vista a valorizar o indivíduo e a combater 

o círculo vicioso que se vai criando. Na alçada desta iniciativa foram criados 118 

programas que abrangeram 3 milhões de pessoas, estando 86% destes localizados em 

cidades com mais de 100.000 habitantes (GHK, 2003).  

O URBAN I dirigia-se a áreas com altas taxas de desemprego, baixas condições de 

habitabilidade e falta de condições sociais. Procurava maximizar o impacto espacial das 

intervenções: cada programa cobria 5,8 km2, geralmente um bairro ou uma entidade 

administrativa (por exemplo, em Portugal uma freguesia). O programa intervencionou 

principalmente áreas urbanas periféricas (38% dos programas) e centros de cidades (32%). 

Os Centros Históricos foram intervencionados em 19% dos programas e 12% centraram-se 

em bairros com características mistas. Cerca de 82% dos programas estavam localizados 

nas áreas do objectivo 1 e 2 dos Fundos Estruturais. Destes 75% previam uma ligação entre 

os fundos estruturais e o URBAN, o que era facilitado por uma administração comum ao 

nível das cidades. Isto ajudou a assegurar a coordenação e a complementaridade entre os 

programas da U.E. Os programas URBAN I foram co-financiados pelos fundos estruturais: 

83% FEDER e 17% FSE. O total elegível foi de 1,8 biliões de euros nos 118 programas. 

 O URBAN I pode ser considerado como a consolidação de uma experiência ganha ao 

nível dos projectos-piloto urbanos e como um passo fundamental para o desenvolvimento 

da dimensão urbana da política da U.E. A combinação do URBAN com projectos de 

regeneração existentes e a participação activa das comunidades locais na administração e 

implementação do programa podem ser consideradas como os factores principais para o 

sucesso desta iniciativa. Em termos de problemas identificados pode-se referir, 

nomeadamente, a falta de suporte por parte do sector privado e algumas dificuldades ao 

nível do entendimento dos documentos e procedimentos da U.E por parte dos envolvidos 

nos programas.  

  

  URBAN II – Construído a partir da experiência positiva do URBAN I, o URBAN II 

representou a Comissão Europeia (C.E) para o desenvolvimento sustentável e para os 

distritos urbanos problemáticos no período de 2000-2006. Baseou-se em orientações dadas 
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pela C.E, cujo objectivo é financiar projectos que possam melhorar as condições de vida, 

criar emprego, integrar os excluídos socialmente, desenvolver transportes ambientalmente 

sustentáveis, e facilitar o uso de tecnologias de informação. De forma a ajudar áreas 

urbanas em crise, este programa centrou-se em 3 acções principais: (1) regeneração física e 

ambiental (2) inclusão social (3) emprego e investimento empresarial. O URBAN II teve 

como alvo pequenas áreas focando-se na inclusão social e na integração das minorias, na 

formação de parcerias e na troca de experiências e boas práticas. Abrangeu 70 programas, 

31 foram áreas centrais das cidades, 27 áreas periféricas, 4 áreas mistas e 8 cidades inteiras 

cobrindo cerca de 2,2 milhões de habitantes. A contribuição do FEDER foi 

aproximadamente 1.6 biliões de euros. 

 Os Fundos Estruturais podem contribuir com 75 % do total dos custos para áreas urbanas. 

A grande prioridade é dada a programas que incluam a regeneração física e ambiental.  

 

  URBAN+ – Representou um programa ambicioso cujos objectivos visavam conseguir 

10% do financiamento por parte do Fundo de Coesão, pedido que tem como objectivo final 

criar um marca mais forte ligada à iniciativa URBAN, por outras palavras, torna-se claro 

os recursos financeiros que a U.E quer disponibilizar às cidades. 

A nova proposta difere do anterior URBAN, pois abandonou a microzona a favor de uma 

maior aproximação à região. Há também um maior empenho nesta iniciativa. Os Estados 

membros devem propor áreas ao URBAN +. Este tem um orçamento superior ao URBAN 

II e cobre um maior número de cidades. 

 

 b)URBACT – é parte do URBAN II e tem como objectivo desenvolver a troca de 

experiências transnacionais entre actores, sejam cidades ou parceiros, e capitalizar esses 

projectos, tirando conclusões dos resultados, dos sucessos e dos insucessos (Comissão 

Europeia 2002). Este programa foi proposto pelo ministro francês tendo um orçamento de 

25 milhões de euros, com 16 Milhões financiados pela Comissão Europeia e pelos 

restantes Estados Membros. O URBACT foi feito para desenvolver acções ao nível da 

reabilitação urbana, diferentes das desenvolvidas pelas políticas centrais da Comissão 

Europeia. 

 

c)URBAN AUDIT – Em Julho de 2007 a C.E decidiu lançar o URBAN AUDIT, sendo o 

seu objectivo principal permitir o acesso das cidades europeias aos dados estatísticos e 
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facilitar a troca e comparação de informação. A administração deste é feita pela DG da 

política Regional e pelo EUROSTAT. 

Os indicadores de avaliação do URBAN AUDIT podem ser classificados em 5 categorias: 

aspectos socioeconómicos, participação na vida cívica; educação e formação, ambiente; 

cultura e lazer. Este programa conta já com a participação de 258 cidades, contra as 58 

iniciais. Este programa pode tornar-se uma ferramenta importante para a U.E, devido à 

criação de uma base de dados que permita estabelecer a comparação entre cidades 

europeias.  

 

Podemos ainda referir as mais recentes iniciativas do BEI (Banco Europeu de 

Investimento) – a iniciativa JASPER (Joint Assistance in Supporting Projects in European 

Regions/Assistência Conjunta à Realização de Projectos nas regiões da Europa), JEREMIE 

(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises/Recursos Europeus Comuns 

para micro e pequenas e médias empresas) e JESSICA (Joint European Support for 

Sustainable Investment in City Areas/Apoio Europeu ao Investimento Sustentável nas 

Áreas Urbanas). De destacar a iniciativa JESSICA, que visa a utilização dos fundos 

estruturais por forma a alavancar o investimento privado na implementação de estratégias 

de desenvolvimento urbanas integradas, oferecendo assim oportunidades promissoras para 

promover a eficiência dos fundos nacionais e europeus convencionais, ou seja, que visa 

encontrar soluções para problemas de financiamento de projectos de ordenamento e 

desenvolvimento urbanos graças a uma combinação de subsídios e de empréstimos. 

 

d)Objectivo 2 dos Fundos Estruturais 

 

Quase todos os recursos financeiros dos Fundos Estruturais em 2000-2006 foram utilizados 

claramente nas três prioridades definidas (EURICUR, 2004). 

Objectivos: Objectivo 1 e 2 são territoriais enquanto o Objectivo 3 é temático.  

O objectivo 2 destina-se a revitalizar áreas que atravessem dificuldades estruturais. Apesar 

de situadas em regiões cujo nível de desenvolvimento está próximo da média, estas áreas 

enfrentam dificuldades socioeconómicas, como o alto nível de desemprego. Este objectivo 

recebe 22.5 biliões de euros, o que é 11.5% do orçamento dos fundos estruturais para 

2000-2006. 
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As dificuldades experimentadas nas áreas do Objectivo 2 incluem também áreas urbanas 

em declínio e desemprego de longa duração. Cerca de 18% da população europeia está ao 

abrigo do Objectivo 2, onde: 8.5% em áreas industriais, 5.2% em áreas rurais, 1.9% em 

áreas urbanas, 0.3% em áreas de pesca e 2.1% em áreas mistas. 

Comparado com os programas para áreas integradas no objectivo 2 na fase de 1994 -1999, 

os presentes programas são menos focados nas infra-estruturas e mais direccionados para o 

estímulo e criação de actividades que possam ajudar as áreas urbanas em declínio a 

resolver os seus problemas.  

Mesmo no objectivo 2 há um pacote de medidas para as áreas urbanas. O seu impacto pode 

ser considerado com tanto êxito como o causado pela iniciativa URBAN. As medidas do 

objectivo 2 continuam a ser caracterizadas por uma aproximação topdown: houve muito 

pouca descentralização na administração e os Estados Membros continuam a ter muito 

poder para decidir quais programas devem continuar, o que leva a um baixo nível de 

parcerias locais e regionais. Além disso, a prioridade do objectivo 2 continua focada mais 

nos aspectos económicos do que nos sociais.  

Finalmente os programas que visam uma regeneração urbana no objectivo continuam a não 

representar uma marca clara como programas especificamente destinados às questões 

urbanas. Especialmente entre as autoridades das cidades, os programas urbanos do 

objectivo 2 não têm a mesma força que os da iniciativa URBAN. 

 

3.2 Programas e políticas urbanas em Portugal 

 

No que concerne às políticas urbanas em Portugal, estas foram, naturalmente, sofrendo 

uma evolução, quer ao nível dos programas implementados, quer a nível conceptual. As 

políticas de intervenção urbana começaram por estar muito associadas a intervenções 

meramente físicas no tecido urbano, tendo sido na altura da implementação do programa 

comunitário urbano que estas criaram uma interligação com as políticas sociais e 

económicas, passando a intervenção física a ser realizada em conjunto com intervenções 

no tecido social e económico. 

O programa POLIS, Programa de Requalificação e Valorização Ambiental das Cidades, 

inspirado no sucesso do projecto da Expo 98, foi também um programa de intervenção 

urbana de destaque, no sentido em que foi o primeiro a articular actores públicos com 
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actores privados num processo de intervenção urbana, que consistia predominantemente 

em requalificar e valorizar ambientalmente as cidades. 

Foi essencialmente com base nas experiências de sucesso obtidas com estes dois 

programas que foi elaborada a Política de Cidades POLIS XXI, composta por três 

instrumentos de implementação, sendo o subcapítulo seguinte centrado num destes 

instrumentos, as Parcerias para a Regeneração Urbana. 

Avaliando os programas criados no âmbito das políticas urbanas desde o primeiro Quadro 

Comunitário de Apoio (QCA), de 1989 a 1993, é possível constatar que não existiram 

neste primeiro Quadro programas específicos para requalificação urbana. De referir 

contudo o PRAUD, Programa de Reabilitação de Áreas Degradadas que funcionou de 

1988 a 1990 e que apesar da sua curta duração teve especial relevância, devido à criação 

dos Gabinetes Técnicos Locais (GTL), que apareceram com o objectivo de gerir as 

intervenções de reabilitação de forma autónoma relativamente às autarquias. 

No período de vigência do II QCA (1994-1999), foram implementados diversos programas 

no domínio da reabilitação urbana, entre os quais o PROSIURB, o RECRIA, o 

REHABITA e o PROCOM. 

O PROSIURB, Programa de Consolidação do Sistema Urbano Nacional e de Apoio à 

Execução dos PDM, foi lançado em 1994 e pretendia valorizar as cidades médias e os 

centros urbanos complementares que tivessem um papel de carácter estratégico ao nível da 

organização do território nacional. Para tal, as cidades tinham que elaborar um Plano 

Estratégico como requisito obrigatório para se poderem candidatar ao programa, levando a 

que os actores urbanos de cada município tivessem que reflectir conjuntamente numa 

estratégia para a sua cidade, que potenciasse o seu desenvolvimento, o que levou à criação 

de Gabinetes de Cidade, que tinham como objectivo apoiar os municípios na definição 

dessa estratégia e eram compostos por actores locais. Este programa apoiava investimentos 

ao nível de infra-estruturas e equipamentos que fossem importantes para a dinamização 

económica e social da uma cidade, contribuindo também para fortalecer o sistema urbano 

nacional. O PROSUIRB levou ainda à criação de dois subprogramas: a Valorização das 

Cidades Médias e a Valorização dos Centros de Rede Complementar, embora tenha sido 

um programa que não teve grande impacto, devido a falta de financiamento, o que 

impossibilitou a realização de um grande número de acções que tinham sido propostas. 
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O RECRIA (Regime Especial de Comparticipação e Recuperação de Imóveis Arrendados) 

e o REHABITA foram outros dois programas importantes no âmbito deste QCA, que 

incidiram essencialmente no âmbito da habitação. 

O REHABITA (Regime de Apoio à Reabilitação de Áreas Urbanas Antigas), foi criado em 

1996, no seguimento do RECRIA. Ambos os programas eram direccionados para 

intervenções em Centros Históricos, sendo os apoios concedidos para as intervenções 

físicas nas habitações e no realojamento de carácter provisório, sendo que o RECRIA 

funcionava a fundo perdido (uma percentagem do apoio era não reembolsável). Outro 

programa que surgiu também em 1996 foi o REPRIH (Regime Especial de 

Comparticipação e Financiamento na Recuperação de Prédios Urbanos em Regime de 

Propriedade Horizontal, que, ao contrário do REHABITA, não se destinava apenas a áreas 

urbanas antigas, funcionando o apoio, no caso de moradias, como crédito bonificado. 

No que diz respeito ao PROCOM (1994-2000), programa orientado para a revitalização do 

comércio, este apoiou intervenções físicas em 103 centros urbanos, ao nível dos 

estabelecimentos e das artérias urbanas com actividade comercial, potenciando a 

modernização do comércio tradicional e contribuindo para a reestruturação de alguns 

espaços públicos dos Centros Históricos, o que potenciava o aumento da sua atractividade. 

Este programa que financiava os PEUC (projectos especiais de urbanismo comercial), era 

um programa que visava, de acordo com as metodologias definidas, a necessidade de 

constituição de parcerias para o seu desenvolvimento. 

No III QCA (2000-2006) o PROCOM teve continuação através do URBCOM, lançado no 

início deste terceiro quadro comunitário, tendo apoiado mais de 50 projectos. Este 

programa, tal como o seu antecessor, demonstrou ser capaz de intervir a nível urbano de 

uma forma eficaz com o designado urbanismo comercial. O URBCOM destacou-se com o 

apoio à criação das UAC (unidades de acompanhamento e coordenação), que deveriam 

acompanhar os projectos de urbanismo comercial que iriam anteceder às unidades de 

gestão dos centros urbanos. O potencial demonstrado por estes programas de urbanismo 

comercial era, segundo Balula e Carvalho (2001) proveniente da capacidade de conjugação 

de três factores: a “conjugação integrada, a cumplicidade sectorial e a convergência 

urbana”. 

A conjugação integrada significa que ambos os programas intervêm de um forma integrada 

ao nível dos espaços públicos mas também no edificado, nomeadamente nos 

estabelecimentos comerciais. A cumplicidade sectorial está relacionada com o facto destas 
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intervenções envolverem tanto o sector privado, como o sector público, fomentando já o 

desenvolvimento de parcerias. Por último a convergência urbana é traduzida no facto dos 

programas intervirem tanto a nível físico, nos espaços públicos e edificado, como ao nível 

empresarial, implementando melhorias na gestão dos estabelecimentos comerciais e na 

formação dos seus funcionários. 

Relativamente ao POLIS, este programa foi implementado no início do III QCA (2000-

2006), tendo em vista solucionar problemas existentes nas cidades ao nível ambiental e 

urbanístico. Foi elaborado para servir como exemplo para as cidades ao nível das 

intervenções necessárias a serem realizadas à escala urbano e ambiental, em muito 

provocadas pelas mudanças profundas no tecido urbano consequência do ordenamento do 

território, e também para servir de impulsionador do desenvolvimento local e regional. 

Portanto o POLIS foi constituído com a tarefa de resolver os problemas de uma cidade 

(MAOT, 2000). Nas cidades intervencionadas, o POLIS pretendia ainda ajudar a reforçar a 

identidade destas, a torna-las mais competitivas (Partidário e Correia, 2004). 

Como já foi referido, este programa era algo inovador no sentido em que criava parcerias 

entre actores públicos e privados, constituindo estas fontes de financiamento, para além da 

dos fundos estruturais nos quais o POLIS se apoiava (PO Ambiente e POs Regionais). 

Contudo, o quadro de financiamento do POLIS não foi logo definido à partida, e como tal 

este teve de candidatar acções a outros programas, estando assim dependente de uma 

segunda aprovação. 

Este instrumento das políticas urbanas tinha como objectivos específicos, segundo o 

MAOT (Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território): “desenvolver operações 

integradas de requalificação urbana, com uma forte componente de valorização 

ambiental”; desenvolver acções que contribuam para a requalificação e revitalização de 

centros urbanos e que promovam a multifuncionalidade desses centros”;“apoiar outras 

acções de requalificação que permitam melhorar a qualidade do ambiente urbano e 

valorizar a presença de elementos ambientais estruturantes tais como frentes de rio ou de 

costa”;“apoiar iniciativas que visem aumentar as zonas verdes, promover áreas pedonais e 

condicionar o trânsito automóvel em centros urbanos”. 

O POLIS seleccionou 28 projectos urbanos em diversas cidades do país, estando algumas 

das intervenções ainda em curso: 18 projectos foram escolhidos numa primeira fase; 

decorreu depois uma segunda fase, onde foram seleccionados mais 10 projectos, 

resultantes de um concurso nacional lançado. O POLIS abrangia projectos de 
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requalificação de cidades médias com capacidade económica e baixa qualidade de vida; 

áreas industriais abandonadas ou em crise; cidades do interior em áreas rurais junto à 

fronteira que pudessem ser potenciais centros de desenvolvimento regional; valorização de 

frentes de mar e frentes ribeirinhas em áreas urbanas; novos pólos ou centralidades em 

áreas metropolitanas; reabilitação de património natural e edifícios históricos. 

Os projectos seleccionados tinham que cumprir determinados critérios, nomeadamente 

contribuir para o fortalecimento da imagem da cidade (cidade do conhecimento, cidade 

digital, por exemplo) e a cidade tinha de possuir um plano estratégico, ou projectos de 

intervenção urbana que já tivessem sido discutidos e aprovados. Contudo este programa 

apresentou algumas fragilidades, como o facto dos primeiros projectos seleccionados não 

terem sido alvo de concurso nacional nem de discussão pública, o que pôs de alguma 

forma em causa a universalidade do POLIS como instrumento de intervenção ao nível das 

políticas urbanas (Baptista, 2008). 

Os projectos de intervenção realizados no âmbito do POLIS contribuíram para a melhoria 

das áreas intervencionadas em questão e ajudaram também à valorização das áreas 

envolventes, acabando estas áreas, por vezes, por serem alvo de alguma especulação 

imobiliária devido à valorização dos solos. 

 Com a criação do QREN (2007-2013), que veio substituir o último QCA, as políticas 

urbanas vieram a assumir mais relevância no seio do quadro comunitário, com efeito, no 

QCA III não existiam programas específicos para a política de cidades, as acções que 

contribuíam para a coesão, competitividade e sustentabilidade urbana, estavam dispersas 

pelos vários programas e medidas de apoio, pelo que a execução de programas específicos 

para a regeneração urbana e ambiente era algo ainda difícil de se configurar (Domingos, 

Portas e Marques, 2004). 

Este quadro comunitário visou lançar uma “ política de cidades forte e coerente” 

beneficiando da experiência do URBAN e do POLIS. Deste modo foi criada a Política de 

Cidades POLIS XXI, abordada no subcapítulo seguinte, que vem iniciar uma nova fase 

para as políticas urbanas a nível nacional. 

Contudo, apesar das alterações ao nível da preocupação no QREN e da criação de 

programas dirigidos às políticas urbanas terem vindo a ser favoráveis, as prioridades de 

desenvolvimento encontram-se ainda excessivamente centradas na construção de infra-

estruturas e equipamentos ao nível dos transportes, ambiente, saúde e educação, ou seja, 

em projecto muito materiais. 



Política de Cidades POLIS XXI: Parcerias para a Regeneração Urbana 
Estudo de caso – Centros Históricos de Guimarães, Braga e Setúbal 

Marta Coto 62 

Quanto às políticas urbanas de iniciativa comunitária, estas, como o URBAN + e o 

URBACT, embora bastante importantes, têm alguma tendência para se focar na 

reabilitação de áreas urbanas críticas e sobretudo nas questões da habitação e realojamento. 

3.3 A Política de Cidades POLIS XXI e o instrumento “Parcerias para a Regeneração 
Urbana” 

 

Em estreita articulação com os eixos da política comunitária, que apontam para um 

aumento da coesão e da competitividade urbana, surge no actual Quadro de Referência 

Estratégica Nacional, o QREN 2007-2013, uma nova fase de intervenção para as políticas 

urbanas. O QREN, promove o crescimento sustentado, a qualificação territorial e humana, 

a boa Governância, a eficiência e a eficácia, a sustentabilidade, a coesão e competitividade, 

vertidas nas prioridades temáticas e de financiamento, distribuídas pelos diversos 

programas operacionais. 

Estes programas asseguram o financiamento dos instrumentos de política centrados em 

Programas de Acção específicos, obtidos em conjunto com Programas de Parceria Local 

(POLIS XXI). 

 
O objectivo da Política de Cidades POLIS XXI é articular as intervenções físicas com as 

intervenções económicas e sociais, fazendo com que, de certa forma, as intervenções a 

nível físico contribuam para que as outras se realizem, criando uma política mais 

integradora que contribua para transformar a cidade num espaço mais coeso, sustentável e 

com maior competitividade. A criação desta política integradora potenciará um maior 

envolvimento da população nas transformações da cidade, e no processo de intervenção 

vários actores urbanos, desenvolvendo novas formas de governação e criando estruturas 

políticas mais flexíveis. 

Propõe-se que o campo de actuação das cidades seja ampliado e inovador, considerando-se 

não só a cidade como um todo, mas actuando nos espaços intra-urbanos, sem deixar de 

considerar a cidade como pertencente a uma região e observada também sob um contexto 

internacional. 
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Para alcançar tais objectivos, as acções a realizar no âmbito desta política devem cumprir 

certos princípios: o princípio da Coerência Estratégica; o princípio da Inovação; o princípio 

da Contratualização; o princípio da Parceria; o princípio do Mérito. 

Desta forma a Política de Cidades irá dar prioridade a operações que sejam inovadoras na 

estratégia a definir para a cidade, mas também integradoras de todos os domínios urbanos, 

considerando importante fomentar a competitividade entre cidades mas a sua coesão 

também. A realização de tais operações implicará a criação de novas formas de governação 

ou Governância das cidades e dos territórios. Estas operações destinam-se a estar assentes 

em parcerias público-privado, com necessário envolvimento de recursos públicos. 

Assim os desafios lançados por esta Política de Cidades POLIS XXI, são os de tornar as 

cidades territórios de inovação e competitividade, coesão social e cidadania, 

sustentabilidade social e qualidade de vida, territórios bem planeados e governados. 

No que concerne às estratégias de intervenção desta política, esta irá focar-se em três 

dimensões:  

1. Revitalização Sócio-Urbanística  

2. Competitividade/Diferenciação 

3. Integração Regional 

 
A revitalização sócio -urbanística tende a incentivar as intervenções urbanas que valorizem 

e /ou regenerem áreas já construídas, que qualifiquem espaços públicos ou que tendam a 

refuncionalizar áreas urbanas que se encontrem obsoletas ou em risco. 

A estratégia de intervenção da Política de Cidades POLIS XXI foca-se também na aposta 

em intervenções urbanas que contribuam para que haja uma maior diferenciação de 

funções nas áreas urbanas, valorizando a articulação entre o conhecimento, a cultura e os 

valores diferenciados de uma cidade e a sua actividade económica. O objectivo de criação 

de uma cidade mais competitiva é também procurado, sendo alcançado pela qualificação 

dos factores de atracção das actividades inovadoras e da elevada produtividade. 

A articulação do espaço urbano com a sua área envolvente, com o território em que este se 

insere é também essencial no âmbito desta política de cidades, o que potencia uma 

articulação dos sistemas ambientais e territoriais a nível supra municipal e permite que se 

criem espaços coesos, policêntricos, com as funções urbanas concentradas, criando 
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economias de aglomeração e factores dinâmicos de desenvolvimentos. Esta é a aposta 

numa integração regional. 

A intervenção urbana é assim construída numa lógica de regeneração urbana, de 

competitividade e de integração regional, baseando-se na iniciativa local e numa 

programação estratégica. 

A Política de Cidades Polis XXI centra-se em instrumentos de política e fontes de 

financiamento complementares, visando a cooperação acentuada entre cidades e actores 

urbanos, procurando em especial: 

• Qualificar e integrar os distintos espaços de cada cidade 

• Fortalecer e diferenciar o capital humano, institucional, cultural e económico de cada 

cidade 

• Qualificar e intensificar a integração da cidade na região envolvente 

• Inovar nas soluções para a qualificação urbana 

A política de cidades POLIS XXI é implementada através de três tipos de instrumentos: 

Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação (RUCI); Acções Inovadoras para o 

Desenvolvimento Urbano (AIDU); e as Parcerias para a Regeneração Urbana (PRU). 

A criação de redes urbanas para a competitividade e a inovação, bem como a promoção e 

incentivo de acções inovadoras para o desenvolvimento urbano são dois aspectos 

fundamentais à escala da cidade-região, ou da rede de cidades, que não podem ser 

negligenciados, e que apresentam um potencial de articulação com o terceiro eixo, o das 

“Parcerias para a Regeneração Urbana”. 

Este último instrumento da Política de Cidades visa a revitalização integrada de espaços 

intra-urbanos, tendo como suporte uma estrutura de parceria local alargada (liderada pelo 

município) quer na definição da estratégia, quer na intervenção e no investimento. 

A aposta principal está na revitalização, na qualificação do ambiente urbano, na 

atractividade, na preservação e valorização de espaços de excelência, no papel do 

indivíduo/ actor urbano na cidade, quer ao nível da participação, quer ao nível da sua 

integração, como agente económico, residente, visitante. 

Tal como está referido no Regulamento Específico deste instrumento, o objectivo destas 

parcerias prende-se com (Artigo 4º): 
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• Promover a coesão e a inclusão social, a integração e a igualdade de oportunidades das 

diferentes comunidades que constituem a cidade 

• Promover os factores de igualdade entre homens e mulheres 

• Estimular a revitalização socioeconómica de espaços urbanos degradados 

• Qualificar o ambiente urbano e os factores determinantes da qualidade de vida da 

população 

• Reforçar a atractividade das cidades através da preservação e valorização dos espaços 

de excelência urbana 

• Reforçar a participação dos cidadãos e inovar nas formas de governação urbana através 

da cooperação dos diversos actores urbanos 

Deste modo, os municípios entenderam que este instrumento poderia ser eficiente na óptica 

de uma intervenção a desenvolver. 

Contudo, os projectos a definir no âmbito desta política devem ter sempre em conta as 

orientações e as estratégias definidas pelos documentos comunitários, sendo que estas se 

caracterizam pelo aumento da atractividade, do “conhecimento”, do emprego e do reforço 

do espaço urbano, numa vertente de cooperação e equilíbrio com os outros espaços 

urbanos. 

Salientando os aspectos principais do Regulamento Específico, é de referir que cada 

candidatura a esta linha está sujeita às especificações dos respectivos avisos de concurso, 

sendo que a duração máxima para a execução de cada projecto é de 3 anos, a taxa de co-

financiamento FEDER é de 70% (para os Programas Operacionais do Norte, Centro e 

Alentejo), para um investimento elegível até 10 milhões de euros por candidatura (variável 

de acordo com os avisos). 

A Política de Cidades Polis, XXI, nomeadamente o instrumento das Parcerias para a 

Regeneração Urbana, pode mobilizar, para além dos recursos financeiros do QREN, outras 

fontes de financiamento, tais como o BEI (através da iniciativa JESSICA), o EEE, o 

Orçamento de Estado, o PROHABITA (no caso da habitação) e o PROREABILITA (para 

a reabilitação de imóveis). 

Para além do mais, a entrega da candidatura está sujeita à elaboração de um Programa de  

Acção cujas disposições estão presentes no artigo 6º do Regulamento Específico.
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4. Parcerias para a Regeneração Urbana – análise comparativa dos casos 

de estudo: Centro Histórico de Braga, Guimarães e Setúbal 

 

A inclusão no QREN de uma política que foca exclusivamente as cidades é por si só um 

belo prenúncio para estas aglomerações urbanas durante o período de vigência deste 

Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-2013). 

Como se sabe, estas aglomerações urbanas trazem consigo factores positivos para os seus 

residentes, tais como mais e melhores acessos a equipamentos e serviços, mas também têm 

consequências negativas, como são os problemas de insustentabilidade ambiental, de 

mobilidade, de espaço, contribuindo para a geração de novas formas de pobreza e exclusão 

social, em muito originada pelo sobrepovoamento dos mesmos. 

É devido à complexidade das cidades que a abordagem a estas deve ser feita de forma 

multi-instrumental, de modo a abarcar todas as dimensões dos problemas existentes. 

Assim é a abordagem da Política de Cidades Polis XXI. Os três instrumentos incluídos no 

QREN – Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação, acções Inovadoras para o 

Desenvolvimento Urbano e Parcerias para a Regeneração Urbana – foram criados, para se 

poder tratar os problemas de forma complexa, pluridimensional, constituindo-se estes, 

como instrumentos que pretendem gerar novas dinâmicas territoriais e promover novos 

processos de acção pública. 

As PRU (Parcerias para a Regeneração Urbana), constituem o instrumento aqui proposto 

para análise sendo, como já se referiu, um instrumento complexo, que pretende instigar a 

acção pública, nomeadamente a do Estado Local, fazendo com que as autarquias tomem 

para si as responsabilidades de promover e desenvolver as suas cidades e de procurar 

solucionar os problemas gerados. 

É nos espaços intra-urbanos que o instrumento das PRU pretende actuar, e não na cidade 

como um todo, de forma a permitir uma delimitação da área de intervenção, englobando os 

vários actores do território local nas várias intervenções a realizar, intervenções essas que 

devem acompanhar. As intervenções que a PRU pretende promover não se predestinam a 

ser apenas de carácter material, mas visam o seu cruzamento com acções imateriais, tendo 

por objectivo que a obra física tenha impactos sociais e económicos duráveis, sendo para 

tal fulcral a intervenção dos vários actores locais. 
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Deste modo, a PRU constitui-se como um instrumento no qual a parceria, a coerência, a 

inclusão e a sustentabilidade se definem como as key words para tornar o território alvo de 

intervenção, não apenas de obra física, mas de uma regeneração completa que promova a 

sua revitalização social e económica. (Política de Cidades Polis XXI) 

 

4.1 Políticas de Regeneração Urbana nos Centros Históricos – orientações 
estratégicas  

 

O objecto desta dissertação é constituído pela análise de três candidaturas às Parcerias para 

a Regeneração Urbana, que têm como ponto comum o facto da sua área de intervenção ser 

o Centro Histórico da respectiva cidade, parecendo dessa forma importante dar especial 

relevo a esta área da cidade. 

Segundo Teresa Barata Salgueiro (1992) “ os Centros Históricos são o coração de uma 

cidade, testemunhos vivos de épocas passadas. São o palco onde se narra a história de 

cada um dos habitantes que ao longo da vida herdaram, construíram e modificaram”. 

De facto, os Centros Históricos das cidades constituem hoje em dia o testemunho do que a 

cidade a que pertencem foi outrora, sendo por vezes, infelizmente, pouco mais do que isso, 

a zona histórica da cidade, muito visitada por turistas, mas vazia de gente que os habite, os 

dignifique e os vivencie. 

A transformação progressiva do uso dos Centros Históricos das cidades deve-se à expansão 

natural das mesmas, perdendo estes as suas funções e a importância de outrora. 

De qualquer forma è inequívoco que se têm feito esforços, já desde inícios do século XX, 

para contrariar o esvaziamento, envelhecimento e degradação a que foram votados muitos 

dos Centros Históricos.  

Desde o início do século XX, têm vindo a ser produzidos diversos documentos, 

demonstrando cada vez mais a preocupação com a definição de Centro Histórico e com a 

sua recuperação, embora inicialmente, estes esforços, se focassem essencialmente na 

recuperação de certos edifícios de carácter mais monumental nestas áreas da cidade. A 

Carta de Atenas, institucionalizada em 1931 referia já a necessidade de se preservar e 

revitalizar edifícios antigos, por serem importantes marcos de história de uma cidade. Em 

1964 a Carta de Viena veio aprofundar os princípios da Carta de Atenas, alargando a 

preservação de monumentos a lugares com importância histórica. 
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Em 1971 no colóquio sobre a preservação em Quito, foi estabelecida uma definição para 

Centro Histórico e a necessidade de preservação destas zonas, que guardam parte da 

identidade e história de uma cidade.  

A Carta Internacional de Salvaguarda das cidades históricas, de 1987 ajudou a definir os 

objectivos para a preservação destas cidades dada a sua importância histórica. 

De facto, nas últimas décadas, a importância dos Centros Históricos tem sido cada vez 

mais reconhecida, tendo estes vindo a ser cada vez mais objecto de várias intervenções 

(por exemplo das SRU, a titulo mais recente). 

Contudo, a maior parte destas intervenções focaram-se apenas na reabilitação de edifícios, 

acabando pela dinamização da área reabilitada vir por acréscimo, muitas vezes resultante 

da iniciativa privada que era atraída pela reabilitação do edificado, o que apesar de trazer 

consequências positivas acarreta também consequências negativas para essas mesmas áreas 

reabilitadas. 

As características inerentes à grande maioria dos Centros Históricos das cidades 

portuguesas são sensivelmente do conhecimento geral. Estes encontram-se, de forma 

generalizada envelhecidos não só em termos da sua população como ao nível do seu 

edificado, sendo poucos os que o habitam e caminhando muitos, a passos largos, para a 

desertificação. Os Centros Históricos possuem também problemas de estacionamento e 

acessibilidades, em muito devido à sua morfologia de carácter orgânico, “ as suas ruas, 

raramente rectas; as suas praças, nunca ortogonais; a individualidade de cada 

monumento, de cada edifício; o carácter tosco de muitas das suas construções.”13. 

 A maioria destes centros possui apenas a função habitacional e o comércio tradicional, e 

por vezes alguma função de lazer, maioritariamente nocturna, estando praticamente 

ausentes os equipamentos de saúde, educação, cultura e os serviços. 

A degradação do edificado e das suas habitações constitui, de facto, um dos grandes 

problemas dos Centros Históricos, o que se prende com questões como o congelamento das 

rendas e a idade avançada de muitos inquilinos. A existência de uma grande percentagem 

de edifícios de propriedade privada dificulta também a intervenção do Estado, apesar da 

nova lei de reabilitação urbana ter vindo alterar um pouco esta situação. 

A intervenção nestes espaços, não se afigura, de todo, uma tarefa fácil não só tendo em 

conta as particularidades dos mesmos, como também devido às opiniões divergentes dos 

                                                 
13 Portas, Nuno; Domingues, Álvaro; Cabral, João (2003), Políticas Urbanas / Tendências, estratégias e Oportunidades, 
ISBN 972-31-1061-X,Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 
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especialistas sobre os Centros Históricos: sobre o que se deve ou não preservar; o que “é 

ou não património”; “onde se pode ou não edificar”; se estes devem ser considerados uma 

“herança a preservar” no sentido da sua musealização, ou se devem ser “uma realidade 

vivida” e como tal adaptados ás necessidades contemporâneas (O Grande Porto e o 

Desafio da DenCidade) 

Os Centros Históricos, podem e devem ser reabilitados como um todo, atribuindo 

importância à sua revitalização e reabilitação física, económica, social, envolvendo toda a 

população e agentes sociais locais e é neste sentido que o instrumento das Parcerias para a 

Regeneração Urbana se assume e entende como inovador pois, tem em conta tudo isto, 

não considera apenas a reabilitação do edificado, que não deixa de ser importante, mas por 

si só não é relevante para a regeneração de um Centro Histórico. 

Os processos de reabilitação urbana devem assim integrar uma política a longo prazo, na 

qual a reabilitação de edifícios e a criação de equipamentos e serviços necessários seja 

acompanhada por fortes políticas sociais, económicas e urbanísticas. 

As situações limite que possam colocar em risco o sucesso da reabilitação urbana devem 

ser evitadas, tais como, a “forte terciarização dos Centros Históricos”, o que pode levar à 

regressão da função residencial dos mesmos e com isso de outras funções aliadas a esta. 

Deve procurar também escapar-se à tendência da “excessiva preservação dos Centros 

Históricos”, que pode levar a uma tendência para a musealização. 

O aumento desmedido do preço das habitações após a sua recuperação deve também ser 

bem avaliado, sob pena de “expulsar” dos Centros Históricos a população aí residente, com 

menos posses, acabando por se verificar um fenómeno de gentrificação (Lopes, 2005). 

A privatização de espaços públicos dos Centros Históricos deve também ser evitada, visto 

que pode correr-se o risco do espaço público ser ocupado abusivamente pelos proprietários 

privados, ou por necessidade de maior edificabilidade. O contrário da musealização não 

deve também acontecer, sob pena de se passar por uma renovação urbana sem 

preocupações de preservação, o que irá acabar por descaracterizar o Centro Histórico e 

eventualmente, danificar ou mesmo destruir património. 

Revela-se desta forma importante que as intervenções urbanas em Centros Históricos 

sejam intervenções que promovam a coesão do espaço, a sustentabilidade, bem como 

potenciem a competitividade. 

Os agentes locais devem e têm o direito de intervir e participar no processo de reabilitação, 

sendo para isso necessário que este seja dado a conhecer aos mesmos, que seja divulgado, 
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visto que, posteriormente, um dos indicadores de sucesso das intervenções urbanas será a 

satisfação dos residentes. 

 

4.2. Análise de três candidaturas: objectivos e metodologia  

 

O trabalho que aqui se apresenta consiste na análise de três candidaturas aprovadas, duas 

do segundo o concurso do Programa Operacional Regional do Norte, e uma do 2º concurso 

do Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

Pretende-se analisar/avaliar os seguintes aspectos: 

a) A autonomia da candidatura será compreendida através da percepção da capacidade 

dos programas de acção poderem continuar a ser executados sem recursos públicos  

b) A questão da parceria nas candidaturas será avaliada através do nível de envolvimento 

dos actores urbanos, em especial dos actores privados, em todo o processo do 

desenvolvimento urbano, desde a candidatura à sua execução. 

c) A inovação das candidaturas será avaliada a partir dos seus projectos de intervenção 

urbana e da natureza dos investimentos assumidos, das prioridades e da filosofia que 

assumem cumprir. 

d) A coerência das candidaturas será avaliada face aos princípios que o instrumento de 

política Parcerias para a Regeneração Urbana urge seguir;  

e) O grau de revitalização a que o Programa de Acção se propõe, sendo essa avaliação 

conseguida através das preocupações que este tem com a qualificação dos recursos 

humanos, a criação de emprego, o combate à exclusão social e a igualdade de género 

nos Programas de Acção; 

f) O recurso a outros incentivos específicos às actividades económicas, para além do 

comércio, restauração e serviços, tais como o MODCOM, a iniciativa MERCA, ou 

mesmo de desenvolvimento de Fundos de Desenvolvimento Urbano através da 

iniciativa JESSICA. 

O objectivo é avaliar como foram constituídas e apresentadas as candidaturas e também as 

relações que estas desencadearam a nível técnico e institucional. 
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A matriz de questões que foi elaborada foi vertida destas duas dimensões do trabalho de 

monitorização, embora se concentre essencialmente na avaliação que tem tradução directa 

nas candidaturas e nos programas de acção formalmente apresentados e aprovados visto 

que, à data de realização da monitorização, a avaliação que deveria decorrer dos processos 

de negociação, aprovação e acompanhamento das propostas ainda não estava em curso.   

 

Com a análise dos processos desenvolvidos para a realização destas candidaturas passará 

essencialmente pela avaliação de seis pontos: 

 

1. - De que forma se identifica, do ponto de vista local, um problema de regeneração 

urbana e analisar como ele é encarado e percebido; 

2. - O que se revela necessário para a criação de uma parceria, tanto a nível de recursos 

institucionais como materiais, e que acaba por originar uma lógica de acção pública 

fora do comum; 

3. - Como foi criada a parceria, qual a razão e qual o estado em que esta se encontra, ou 

seja, se está bem consolidada ou se apresenta ainda várias fragilidades; 

4. De que forma as candidaturas, vão ao encontro com as orientações de âmbito nacional, 

regional e municipal. 

5. - Perceber os projectos de intervenção que integram o programa de acção, qual a 

relação entre eles, quais os objectivos que pretendem atingir, avaliando também se 

individualmente são sustentáveis por si só e qual o seu grau de inovação; 

6. - Compreender ainda se as candidaturas às PRU irão conseguir criar novos usos da 

cidade, ou seja, novos ambientes urbanos mais sustentáveis através de novos usos dos 

recursos ambientais, dos espaços públicos, novos modos de transporte, acabando por 

gerar também novas economias nesses territórios. 

 

- Metodologia de abordagem utilizada 

A metodologia utilizada para análise dos casos de estudo, constitui numa metodologia de 

investigação/ acção, na qual se investiga e intervêm, simultaneamente. Penso que esta é a 
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metodologia que melhor se aplica, visto que houve uma participação do investigador em 

todo o processo de elaboração das candidaturas que constituem os casos de estudo,  

O objecto de investigação, desde o início, identificando o problema, fazendo todo o 

diagnóstico da situação contextual, a adequação conceptual da problemática em análise nos 

casos de estudo, e posteriormente análise mesmo. 

Estabelecem-se assim os objectivos de análise, aplicando diversas ferramentas de análise 

como entrevistas aos actores que intervieram no processo, conversas estratégicas com 

peritos ao nível das dimensões de intervenção dos casos de estudo, análise documental e 

avaliação de acordo com a aplicação de critérios e indicadores previamente formulados. 

 Esta metodologia pode ser entendida como uma estratégia de animação institucional e 

pedagógica, uma estratégia de formação e transformação.  

De acordo com Rapoport’s (1970) a investigação – acção contribui para resolver tanto as 

questões práticas numa situação problemática imediata, como para atingir os objectivos das 

ciências sociais através da colaboração dos intervenientes. 

A investigação – acção caracteriza-se como uma metodologia colaborativa, prospectiva, na 

qual se torna necessário desenvolver um sistema de competências e uma teoria baseada na 

acção. Reconhece que os objectivos, o problema e o método de investigação são criados 

pelo processo em si e que as consequências não podem ser previstas antecipadamente. Esta 

metodologia depende do contexto, dos actores e local. 

Na investigação – acção, o conhecimento é adquirido não só pelo facto do investigador 

estar a actuar na situação que analisa, como também pela própria situação em si. Torbet 

(1972) referiu que “ Inquirir ao nível da acção leva a uma aprendizagem através da 

experiência.” 

 Baskerville & Wood – Harper (1998) identificaram 10 tipos diferentes de investigação – 

acção, cada uma com diferentes modelos, estruturas e objectivos: investigação acção 

canónica “ Canonical Action Research”; os sistemas informativos de protótipos 

“Information Systems Prototyping”; os sistemas ligeiros “ Soft System”; a ciência de acção 

“ Action Science”; a observação participativa “Participant Observation”, aprendizagem – 

acção “Action Learning”; a investigação “Multiview”; a “ETHICS”; o trabalho de campo 

“Clinical Field Work”; e o processo consultivo “Process Consultation”. Mais tarde 

emergiram mais duas novas formas de investigação – acção: o sistema reflexivos de 
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desenvolvimento “Reflective System Development” (Mathiassen, 1998) e a prática 

colaborativa “ Colaborative Practice” (Mathiassen, 2000). 

Esta metodologia de investigação, dadas as suas características e a imprecisão dos seus 

instrumentos e limites, tanto pode ser de grande exigência, rigor e dificuldade, como 

menos exigente e rigorosa. É caracterizada como uma nova abordagem metodológica, que 

está, de certa forma, livre de regras normativas estritas e cujo carácter desafiador da 

investigação e intervenção na complexidade institucional e humana, a tornam passível de 

identificação com práticas muito distintas. A investigação-acção constitui um modo de 

conhecimento capaz de solucionar a complexidade das questões em causa através da 

articulação de diversas problemáticas e de se situar perante uma multi-diferencialidade 

teórica.  

Segundo Avison et al (1999) a investigação – acção deve reger-se por cinco princípios: o 

princípio do acordo entre o investigador e o cliente; o princípio do processo de modelo 

cíclico; o princípio da teoria; o princípio da mudança através da acção; e o princípio da 

aprendizagem através da reflexão. 

Os princípios variam naturalmente de importância consoante o caso de estudo em questão. 

O Princípio do acordo entre o investigador e o cliente providencia uma base sólida para o 

projecto de investigação – acção. O Princípio do modelo cíclico na investigação-acção é 

também importante, podendo ser entendido como um processo cíclico constituído por 

cinco fases (Cook and Harding, 1948): diagnóstico, planeamento da acção, 

desenvolvimento da acção/ intervenção, avaliação e aprendizagem/ reflexão. Quando o 

investigador está apenas envolvido na recolha de informação para o diagnóstico, usa-se o 

termo investigação – acção de diagnóstico; a investigação-acção é denominada de 

empírica quando o investigador apenas avalia as acções da intervenção/ objecto de 

investigação em causa; é classificada de participante quando o diagnóstico e o planeamento 

são feitos em conjunto. Estes autores usam o termo investigação – acção experimental 

quando o investigador colabora de perto em todas as fases preparando a experiência para a 

acção e avaliando as suas consequências. 

O princípio da teoria reforça o rigor da investigação – acção, relacionando as intervenções 

e criando o quadro teórico de acção apropriado para a tarefa em causa. O princípio da 

mudança através da acção demonstra que o rigor e a relevância não têm uma relação 

inversa e que ambos contribuem para assegurar que a acção planeada provem do 
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diagnóstico. Por fim, o princípio de aprendizagem pela reflexão assegura que o 

investigador examine o que aprendeu de uma forma explícita, sistemática e crítica. 

Esta metodologia baseia-se no pressuposto que a teoria e a prática podem estar 

interligadas, aprendendo-se através dos resultados das intervenções, que são planeadas 

depois do diagnóstico do problema em causa e do seu contexto. 

Contudo, esta metodologia de investigação não deixa de ser de implementação algo 

complexa, na medida em que não tem procedimentos pré-definidos e formatados. Estes são 

aplicados de forma individual consoante os projectos em causa e as características a estes 

inerentes. Na aplicação desta metodologia, deve ainda assim ter-se em atenção o facto de 

que se deve balancear muito bem o peso de cada uma das suas componentes, seja da 

investigação, seja da acção, sob pena de se estar a aplicar apenas uma delas. Com efeito, 

não se deve limitar apenas à investigação sem acção no terreno, nem se deve estar apenas 

em contacto com os intervenientes, sendo parte integrante do processo, sem problematizar 

e teorizar um pouco os problemas encontrados de forma a analisa-los e compreende-los. É 

talvez por todos estes aspectos, que devem ser tidos em consideração na aplicação desta 

metodologia que não é muitas vezes utilizada, apesar do seu grande potencial. 

Esta metodologia, trata-se de uma pesquisa que se inicia, de forma interventiva, sem ter 

ainda problemática de partida definida, o que se vai construindo à medida que a acção 

avança e simultaneamente a investigação. Contudo não deixa de ser uma metodologia que 

implica rigor na sua aplicação, na medida em que os métodos de análise devem ser os mais 

apropriados para o caso em questão e aplicados correctamente, assim como deve definir-se 

antes da sua aplicação a sua relevância, ou seja, para quem o estudo se destina e para o que 

irá servir. (Benbasat & Zmud, 1999,pag. 5)  

As técnicas de recolha de informação utilizadas por esta metodologia são em tudo 

semelhantes às utilizadas pela pesquisa de carácter mais teórico e onde não existe 

intervenção na acção, sendo portanto utilizados os inquéritos por questionário à observação 

directa, passando por vários tipos de entrevista, pela análise documental e outras. 

A grande diferença entre esta metodologia e a metodologia não interventiva consiste nas 

relações sociais de observação, que são simultaneamente relações interventivas14 

 
                                                 
14 Ana Benavente, António Firmino da Costa e Fernando Luis Machado (1990), Práticas de mudança e investigação 
conhecimento de intervenção na escola primária; Revista Critica de Ciências Sociais 29 Fevereiro pp 55-80 - 
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Para análise das três candidaturas que constituem o objecto de estudo desta dissertação a 

metodologia utilizada foi, como já se referiu, a investigação-acção. 

.A escolha do objecto de estudo, esteve relacionado com o facto destas candidaturas terem 

sido elaboradas pela equipa da Quaternaire Portugal, em conjunto com técnicos das 

Câmaras Municipais respectivas e outros consultores especialistas, e serem todas 

candidaturas realizadas em Centros Históricos. 

Durante a elaboração das candidaturas procedeu-se a entrevistas informais (seguindo um 

guião de perguntas) e entrevistas estratégicas aos técnicos e restantes responsáveis pelas 

candidaturas nas Câmaras Municipais, aos consultores da Quaternaire Portugal15 que 

estavam a acompanhar as candidaturas e a outros especialistas, como forma de procurar 

perceber as diversas leituras sobre: o processo de elaboração das candidaturas; as 

exigências requeridas para a elaboração das mesmas constantes nos regulamentos e com 

isso identificar as forças e fraquezas de todo o processo e dos instrumentos das Parcerias 

para a Regeneração Urbana. Foi também estabelecido contacto com os potenciais parceiros 

que iriam integrar a candidatura e acompanhar o processo de reunião e de confronto de 

ideias entre estes e as Câmaras Municipais. 

Em simultâneo estabeleceram-se alguns princípios a que as candidaturas deveriam atender, 

sendo estes os que iriam servir de critérios de avaliação das mesmas, com estes criou-se 

uma matriz de análise, após testar vários outros critérios e tipos de matrizes. 

Durante todo este processo foi sendo recolhida informação documental acerca do que é 

importante num processo destes, numa área particular como é um Centro Histórico e 

informação documental específica sobre cada um dos Centros Históricos. 

A metodologia de avaliação assentou em quatro dimensões principais: 

1. Diversidade dos actores 

2. Interacção entre actores 

3. Desenvolvimento de mecanismos de selecção baseados na acumulação de 

conhecimento e capacidade reflexiva 

4. Quadro normativo que fundamenta as candidaturas e as suas estratégias 

                                                 
15  Empresa que eu integrava, no âmbito do estágio profissional do mestrado em que esta dissertação se insere 
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4. 3. Síntese dos projectos 

 

Antes de mais, importa que seja identificada a área de intervenção de cada um dos 

programas de acção, o que podemos ver nas imagens seguintes 

 

Figura nº 1 Área de intervenção do Programa de Acção do Centro Histórico de Setúbal 

 

Figura nº 2 Área de intervenção do Programa de Acção do Centro Histórico de Braga 
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Figura nº 3 Área de intervenção do Programa de Acção do Centro Histórico de Guimarães 

 

Algumas das principais características das três candidaturas seleccionadas apresentam-se 

no quadro nº1. O quadro inclui, para cada candidatura, a sua designação, o município 

proponente, o investimento total, o investimento elegível e a taxa de comparticipação, os 

tipos e o número de parceiros, a tipologia do programa de acção de acordo com o 

regulamento das PRU e, finalmente, os três principais projectos em razão do valor do 

investimento. 

No que respeita ao investimento total, as candidaturas seleccionadas apresentam uma 

variação dos 9 aos 40 milhões de euros, sendo que duas se aproximaram da fasquia dos 10 

milhões de euros definidas nos concursos para cada Programa de Acção; as taxas de 

comparticipação do FEDER chegam aos valores máximos previsíveis dos 70% nas 

Regiões Norte e apenas aos 34% na candidatura da Região de Lisboa. Os montantes de 

investimento acabam por revelar que, para além da entidade promotora, serão poucos os 
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casos de participações financeiras de outras entidades públicas ou privadas incluídas nas 

respectivas parcerias. 

Quanto à natureza das instituições integrantes das parcerias, a esmagadora maioria são 

entidades públicas, algumas associativas e/ou fundações, sendo muito escassa a presença 

de verdadeiras entidades privadas com fins lucrativos. 

Invariavelmente, os principais projectos que integram as candidaturas seleccionadas são 

projectos materiais de construção ou reabilitação física de infra-estruturas ou estruturas 

edificadas, constituindo o investimento imaterial uma pequena proporção, por vezes 

negligenciável, do investimento total elegível. Embora esta quantificação não seja sempre 

fácil de deduzir, estimou-se que em duas das 3 candidaturas em análise ela será inferior a 

10% (0,75% e 5,9%), atingindo a outra candidatura uma percentagem ligeiramente acima 

dos 10% (11,3%). 
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Designação Promotor 
Investimento 
Total (€) 

FEDER 
Proposto (€) 

Taxa de 
comparticipação 
(%) 

Tipos de 
parceiros 

Nº de 
parceiros 

Tipologia programas 
de acção 

Principais projectos 

Parceria para 
a Regeneração 
Urbana do 
Centro 
Histórico de 
Guimarães 

CM 
Guimarães 

9.967.696,00 6.905.987,20 70% 

- Entidades 
públicas. 
 
- Entidades 
associativas e 
fundações 
 
- Entidades 
privadas 

5(3 activos 
e dois 
passivos) 

“Programa integrado 
de valorização de áreas 
de excelência urbana, 
nomeadamente Centros 
Históricos, frentes 
ribeirinhas e 
marítimas.” 

 
-Alameda S. Dâmaso 
e Rua de Santo 
António 
 
- Valorização do 
Conjunto Monumental 
do Monte Latito 
 
- Reabilitação do 
Largo do Carmo 

Parceria para 
a Regeneração 
Urbana do 
Centro 
Histórico de 
Braga 

CM Braga 7.346.124,87 5.142.280,41 70% 

Entidades 
públicas. 
 
- Entidades 
associativas e 
fundações 
 
- Entidades 
privadas 

7 

“Programa integrado 
de valorização de áreas 
de excelência urbana, 
nomeadamente Centros 
Históricos, frentes 
ribeirinhas e 
marítimas.” 

-Requalificação do 
Espaço Público 
-Prolongamento do 
Túnel da Avenida da 
Liberdade 
-Musealização das 
Ruínas Romanas das 
Carvalheiras 

Parceria para 
a Regeneração 
Urbana do 
Centro 
Histórico de 
Setúbal 

CM 
Setúbal 

10.279.800,00 3.499.210,00 34% 

Entidades 
públicas. 
 
- Entidades 
associativas e 
fundações 
 
- Entidades 
privadas 

10 (3 
activos e 7 
passivos) 

“Programa integrado 
de valorização de áreas 
de excelência urbana, 
nomeadamente Centros 
Históricos, frentes 
ribeirinhas e 
marítimas.” 

-Ampliação e 
Modernização do 
Fórum Municipal 
Luísa Todi 
-Recuperação de 
Valorização do 
Convento de Jesus 
-Instalação da Casa da 
Cultura 

Quadro nº 1 Síntese dos programas de Acção 
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Tendo em conta o regulamento específico das PRU, as candidaturas deveriam atender aos 

seguintes princípios gerais do programa: 

a) A candidatura deve ser realizada através de um programa de acção no qual sejam 

abordadas as várias dimensões do desenvolvimento urbano, sejam estas dimensões 

físicas, económicos, sociais, culturais e ambientais, vertidas num diagnóstico das 

fragilidades e potencialidades, abordadas de forma integrada, da área especifica de 

cidade na qual se irá intervir; 

b) A candidatura deve procurar envolver todos os actores locais que possam contribuir de 

forma favorável para a regeneração urbana pretendida, dinamizando para ter a 

participação dos vários actores no processo de intervenção e a cooperação entre estes. 

O objectivo pretende ser a criação de uma Parceria Local; 

c) Ao nível da parceria local que se pretende criar, é importante também envolver nesta 

agentes privados, de forma a garantir, através da injecção de recursos financeiros 

privados, uma maior sustentabilidade e rendibilidade da intervenção.  

d)  A candidatura deve procurar obter resultados a longo prazo das intervenções urbanas 

realizadas, que sejam perceptíveis num acréscimo da qualidade de vida dos residentes, 

da qualidade ambiental, num maior dinamismo económico, social e cultural.  
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4.4. A matriz de análise 

A avaliação feita das três candidaturas foi sintetizada em seis aspectos críticos essenciais, 

sendo que para cada um desses aspectos, a avaliação foi feita de acordo com a atribuição 

de uma valoração métrica, de forma a operacionalizar a análise. 

4.4.1. Existência de um problema intra-urbano 

 

Primeiramente torna-se essencial perceber e identificar qual o problema territorial da área 

de intervenção intra-urbana que o Programa de Acção se propõe solucionar, constituindo 

este o problema de partida.  

Como foi já referido, as candidaturas, devem escolher previamente a área de intervenção 

do programa de acção, sendo que nas candidaturas em análise todas escolheram parte ou 

todo o Centro Histórico das respectivas cidades. Contudo, a área delimitada fisicamente 

pode não corresponder a uma área na qual existam inter-relações intensas, em termos de 

vivência da cidade, mas apenas a intervenções físicas próximas. 

O que se torna mais difícil de saber à partida, é se a área de intervenção delimitada 

comporta já, quer pelos actores locais quer pelas potenciais ou efectivas dinâmicas que aí 

possam existir, a solução para o problema previamente identificado. 

Há casos em que assim parece ser, como por exemplo: 

• No caso de Braga, propõe-se gerar no espaço de intervenção uma nova forma de 

economia urbana.  

• No caso da área de intervenção de Setúbal, composta por bairros e equipamentos 

desintegrados, esta parece possuir boas bases para ser incluída na cidade. 

• À partida, em todos os três casos em análise, o espaço de intervenção têm potencial 

para, através da recuperação do espaço físico e da criação de acções imateriais, se 

revitalizar a relação entre residentes, comércio e visitantes. 

• Embora os programas de acção das três candidaturas pareçam provir de problemas 

territoriais previamente identificados, e que potencialmente encontram a sua solução na 

própria área de intervenção, surgem por vezes conjuntos de intervenções que não são 

mais do que intervenções soltas que apenas são tratadas como um conjunto devido à 
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sua proximidade física, não sendo neste caso abordada sequer a dimensão imaterial, 

nem fazendo sentido a formação de parcerias. 

Utilizando a métrica de análise referida, é possível separar e classificar as três 

candidaturas, face ao aspecto analisado, da seguinte forma: 

- tipologia A: o problema encontra-se perfeitamente bem identificado e a intervenção 

proposta para o solucionar advêm directamente deste e apresenta-se claro que esta o irá 

superar. 

Nesta tipologia enquadra-se o caso de Guimarães e de Setúbal 

- tipologia B: embora o problema seja relevante e esteja identificado, não é claro e 

inequívoco que as intervenções apresentadas sejam suficientes para o superar, colocando-

se mesmo a questão de saber se estas vão de encontro ao cerne do problema apresentado. 

Admite-se contudo a potencialidade das soluções apresentadas para solucionar o problema. 

Nesta tipologia enquadra-se o caso de Braga. 

 

Os três programas de Acção em análise (Braga, Guimarães e Setúbal) têm, como já se 

referiu, Centros Históricos como área de intervenção. Nesta área as intervenções propostas 

procuram regenerar o espaço através de reabilitação, valorização, revitalização e 

requalificação do espaço público e de edifícios relevantes e de carácter simbólico e 

identitário. Visam criar atractividade urbanas que permitam contribuir para a 

requalificação económica, social e patrimonial, melhorando a qualidade de vida da cidade 

e reforçando o seu poder de atracção, seja através de uma aposta na preservação e 

qualificação do património ou da diversidade do uso funcional desta zona central da 

cidade. 
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Designação do Programa de Acção ID 

Parceria para a 

Regeneração do Centro 

Histórico de Guimarães 

Parceria para a 

Regeneração do Centro 

Histórico de Braga 

Parceria para a Regeneração 

do Centro Histórico de Setúbal 

OP.1 Qualificação do Espaço Público 

do Toural, Alameda e Rua de 

Santo António 

Prolongamento do Túnel da 

Avenida de Liberdade 

Ampliação e Modernização do 

Fórum Municipal Luísa Todi 

OP.2 Valorização do Conjunto 

Monumental do Monte Latito 

Centro de Informação e 

Acompanhamento a Vitimas de 

Violência Doméstica 

Recuperação e Valorização do 

Convento de Jesus 

OP.3 Reabilitação do Largo do Carmo Requalificação de Arruamentos e 

Praças no Centro Histórico 

Renovação da Praça Miguel 

Bombarda 

OP.4 Reabilitação do Campo de 

S.Mamede 

Musealização das Ruínas 

Romanas de Carvalheiras 

Instalação do Ninho de Novas 

Iniciativas Empresariais 

OP.5 Projecto de Animação 

Pedagógica no Centro Histórico 

de Guimarães 

Adaptação da Antiga Estação 

Ferroviária a Ateliers Artísticos 

 

Instalação da Casa da Cultura 

OP.6 Gestão Animação e 

Comunicação 

Desenvolvimento da Mobilidade 

Sustentável -Projecto Tubiclas no 

Centro Histórico 

Requalificação do Espaço Público 

no Bairro do Troino 

OP.7  Equipamento para Cinema e 

Vídeo no Theatro Circo 

Requalificação e Valorização do 

Miradouro do Largo Defensores da 

República 

OP.8  Projecto de Intervenção Cultural Valorização e Refuncionalização Da 

Casa do Corpo Santo 

OP.9  Gestão e Comunicação Implantação de Sinalética Turística 

OP.10   Edição do Manual de Boas Práticas 

de Intervenção no Centro Histórico 

Quadro nº 2-operações dos Programas de Acção 
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4.4.2. As parcerias público-privado e público-público 

 

Partindo apenas da designação deste instrumento das Políticas de Cidade, Parceria para a 

Regeneração Urbana, depreendia-se que seria condição sine qua non para as candidaturas 

a existência de parcerias entre agentes locais. 

Contudo, dada a falta de experiência em termos de aplicação de parcerias em intervenções 

urbanas, esta condição à partida definitória, acabou por se revelar apenas necessária. 

A parceria é sempre uma forma de acção pública em meio urbano, visto, a iniciativa, os 

resultados e os meios serem públicos, variando apenas a sua natureza e o grupo de actores 

envolvidos. O que se pretende avaliar é sim o grau de envolvimento dos diversos actores e 

os recursos institucionais e materiais que se articulam. 

Uma questão importante é a que consiste em saber se este processo permitiu desencadear 

de facto parcerias público-privado ou apenas público-público. 

Os documentos programáticos das PRU (e da Política de Cidades) acentuam claramente a 

importância da natureza público-privado das parcerias a criar, “…Uma “Parceria para a 

Regeneração Urbana” envolve o Município, outros actores urbanos, 

nomeadamente…empresas, intervindo através de investimentos directos e da participação 

em…parcerias público-privado (PPP); …”16, levando naturalmente a que alguns dos 

intervenientes no terreno interpretassem essa norma como uma condição necessária para a 

existência da candidatura. Dessa forma foi entendido como relevante por parte das 

autarquias locais a importância destas serem constituídas na modalidade público-privado 

das parcerias. 

Nas três candidaturas analisadas verificou-se essa situação. Contudo, na modalidade 

público-privado das parcerias, o conceito privado, maioritariamente adoptado, passou 

pelas instituições sem fins lucrativos e de natureza associativa, estando mais a ilustrar-se 

uma situação de parceria público-público do que público-privado. Mas deu-se ênfase à 

importância de existir uma convergência entre instituições, deixando progressivamente de 

lado a intervenção por parte de uma só entidade, a autarquia. 

A importância das parcerias público-público no quadro dos programas de acção foi 

ganhando significado e importância, fossem elas realizadas de uma forma mais restrita 
                                                 
16Regulamento Específico – Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana 
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(limitando-as à esfera das instituições públicas) ou mais ampla (incluindo as entidades 

associativas não lucrativas produtoras de bens - públicos).  

É importante fazer convergir estratégias para solucionar o problema identificado na área de 

intervenção, juntando num só programa de acção projectos de vários promotores, 

produzindo uma só visão para a cidade, uma visão comum.  

As parcerias estabelecidas envolveram diferentes tipos de actores, desde promotores 

imobiliários externos até Companhias de Teatro, passando por um largo conjunto de 

entidades associativas do âmbito da economia social, da animação cultural ou da promoção 

de contextos para a actividade empresarial e culminando em entidades públicas de natureza 

municipal ou não municipal. 

Tentamos assim enquadrar, segundo o aspecto em análise, as candidaturas, segundo as 

tipologias predefinidas: 

- tipologia A: desenvolvimento de uma parceria que integrou diversos actores que 

procuraram em conjunto desenvolver novas soluções para dinamizar a área de intervenção, 

criando uma nova actividade no centro urbano; 

- tipologia B: quando os programas de acção conjugaram a obra individual dos diversos 

parceiros, fossem eles instituições locais intervenientes na esfera associativa (dos cidadãos 

ou dos agentes económicos) ou instituições da esfera autárquica;    

- tipologia C: as parcerias constituídas serviram apenas para dar fundamento e permitir a 

candidatura de intervenções da obra municipal tradicional, sendo as acções dos restantes 

parceiros acções de animação ou legitimação relativamente marginais; 

- tipologia D: neste caso as parcerias criadas fugiram totalmente ao pretendido pelas PRU.  

Seguindo o que se fez no ponto anterior, as três candidaturas em análise foram avaliadas da 

seguinte forma: A candidatura de Guimarães e Setúbal enquadra-se no grupo A e a de 

Braga no Grupo B. 
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Tipo de Parceiros 
 

Parceria para a 

Regeneração do 

Centro Histórico 

de Guimarães 

Parceria para a 

Regeneração do 

Centro Histórico 

de Braga 

Parceria para a 

Regeneração do Centro 

Histórico de Setúbal 

Município de 

Guimarães 

Município de 

Braga 

Município de Setúbal 

Instituto dos Museus 

e da Conservação, 

I.P 

Bragahabit, E.M Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e 

Arqueológico 

Entidade Publica 

 

Direcção Regional 

da Cultura do Norte 

Transportes 

Urbanos de Braga- 

Empresa Municipal 

 

Fraterna - Centro 

Comunitário de 

Solidariedade e de 

Integração Social 

Teatro Circo de 

Braga, S.A 

Liga dos Amigos do Fórum 

Municipal Luísa Todi 

Entidade Associativa 

e Fundação 

 Associação 

Comercial de 

Guimarães 

CTB, Companhia 

de Teatro de Braga, 

Crl 

 

Entidade Privada  Javere, Imobiliária, 

S.A (Grupo 

Regojo) 

 

Quadro nº 3-Tipo de Parceiros envolvidos nos Programas de Acção 
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4.4.3. A capacidade de mobilização de recursos  

 

Deixando a análise da formalização da parceria, passar-se-à agora a avaliar os recursos 

mobilizados por essa mesma parceria, aspectos que não deixam de estar interligados.  

Viu-se já que as parcerias podem envolver parceiros públicos e privados, partindo-se por 

isso do princípio que os recursos mobilizados são também de natureza e tipo diferenciado. 

Importa agora saber se os recursos mobilizados para a parceria constituíram um novo 

conjunto de activos, um novo capital social local, ou se foram uma vez mais mobilizados 

apenas os tradicionais ao nível de projectos de obra urbana. Isto assume obviamente uma 

importância extrema no que diz respeito ao objectivo deste instrumento, que consistia em 

promover o investimento de actores locais, que não a autarquia.  

Analisando as três candidaturas, percebemos claramente que a capacidade autárquica 

para intervir fisicamente no edificado ou no espaço público foi o recurso mais 

mobilizado. Contudo, tendo em conta o diagnóstico do qual se partiu, a condição das áreas 

de intervenção justificava essa mesma intervenção. 

A principal diferença aqui reside no facto de se conseguir criar capital social ou 

económico urbano.  

Nas candidaturas, quando se pretende nas candidaturas cumprir objectivos de inclusão 

social de pessoas desfavorecidas e desintegradas ou a reintegração urbana de territórios 

estigmatizados ou desaproveitados (op.2-Centro de Informação e Acompanhamento e 

Vitimas de Violência Doméstica - Braga e o op.6-projecto de Requalificação do Espaço 

Público do Bairro do Troino-Setúbal); ou quando através de novas actividades criadores de 

capital humano se potenciam processos de revitalização (op.5-Adaptação da Antiga 

Estação Ferroviária a Ateliers Artísticos – Braga; op.4-Instalação do Ninho de Novas 

Iniciativas Empresariais-Setúbal) – então estamos seguramente perante um conjunto de 

recursos claramente positivo e inovador, que só foi possível conseguir porque o 

instrumento Parcerias para a Regeneração Urbana foi posto em prática. O facto de se ter 

identificado nas candidaturas, exemplos deste tipo mostra que as autarquias municipais 

possuem a capacidade de mobilizar outros actores urbanos. Contudo, não sendo de 

momento possível perceber se em cada caso a mobilização utilizada foi a mais pertinente, 
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nem se o que a potenciou foi a proximidade ou a dependência dos envolvidos face às 

autarquias, o que importa aqui é enaltecer a capacidade de mobilização que os municípios 

mostraram ter no processo das PRU. 

Já se tentou perceber num ponto de análise anterior, se as soluções para os problemas 

apresentados eram as ideais e se focavam o núcleo do problema. Pretende-se agora 

perceber se os recursos mobilizados incidem no foco do problema base do programa de 

acção ou se, pelo contrário, a intervenção a executar acaba por fugir ao problema 

previamente identificado, uma situação que pode acontecer se, por exemplo, a intervenção 

a realizar não se coaduna com a expressão urbanística e social dos problemas da área de 

intervenção. 

Em síntese podem considerar-se os quatro tipos de situações seguintes face a este aspecto 

de análise: 

- tipologia A: a mobilização de recursos permitiu criar um conjunto inovador de meios de 

intervenção e novos activos urbanos; 

- tipologia B: a mobilização de recursos foi efectuada, adicionando aos recursos habituais, 

que têm permitido a intervenção urbana municipal, outros actores e isso redefiniu a 

intervenção e o programa de acção; 

- tipologia C: os recursos mobilizados não são mais do que a forma de execução das 

intervenções, que se caracterizam como autónomas, o conjunto revela apenas uma junção 

de interesses;  

- tipologia D: os recursos mobilizados são apenas de um parceiro, único a ter um papel 

activo no programa de acção sendo os outros parceiros passivos, meramente formais 

As candidaturas em análise, correspondem todas ao grupo B. 
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ID Parceria para a 
Regeneração do Centro 
Histórico de Guimarães 

Promotores Parceria para a Regeneração do 
Centro Histórico de Braga 

Promotores Parceria para a Regeneração do 
Centro Histórico de Setúbal 

Promotores 

OP.1 Qualificação do Espaço Público 

do Toural, Alameda e Rua de 

Santo António 

C.M. Guimarães Prolongamento do Túnel da Avenida 

de Liberdade 

C.M.Braga Ampliação e Modernização do Fórum 

Municipal Luísa Todi 

Liga dos 

Amigos do 

Fórum 

OP.2 Valorização do Conjunto 

Monumental do Monte Latito 

Instituto dos Museus e 

Conservação, I.P 

Centro de Informação e 

Acompanhamento a Vitimas de 

Violência Doméstica 

Bragahabit.E.M Recuperação e Valorização do Convento de 

Jesus 

IGESPAR 

OP.3 Reabilitação do Largo do 

Carmo 

C.M. Guimarães Requalificação de Arruamentos e 

Praças no Centro Histórico 

C.M.Braga 
Renovação da Praça Miguel Bombarda C. M. Setúbal 

OP.4 Reabilitação do Campo de 

S.Mamede 

C.M. Guimarães Musealização das Ruínas Romanas de 

Carvalheiras 

C.M.Braga 
Instalação do Ninho de Novas Iniciativas 

Empresariais 

C. M. Setúbal 

OP.5 Projecto de Animação 

Pedagógica no Centro Histórico 

de Guimarães 

Fraterna - Centro 

Comunitário de 

Solidariedade Social 

Adaptação da Antiga Estação 

Ferroviária a Ateliers Artísticos 

 

C.M.Braga 
Instalação da Casa da Cultura 

C. M. Setúbal 

OP.6 Gestão Animação e 

Comunicação 

C.M. Guimarães Desenvolvimento da Mobilidade 

Sustentável -Projecto Tubiclas no 

Centro Histórico 

Transportes Urbanos de 

Braga,E.M 

Requalificação do Espaço Público no Bairro 

do Troino 

C. M. Setúbal 

OP.7   Equipamento para Cinema e Vídeo no 

Theatro Circo 

Teatro Circo de 

Braga.S.A 

Requalificação e Valorização do Miradouro 

do Largo Defensores da República 

C. M. Setúbal 

OP.8   Projecto de Intervenção Cultural Teatro Circo e Comp. de 

Teatro de Braga 

Valorização e Refuncionalização da Casa do 

Corpo Santo 

C. M. Setúbal 

OP.9   Gestão e Comunicação C.M.Braga Implantação de Sinalética Turística 
C. M. Setúbal 

OP.10     Edição do Manual de Boas Práticas de 

Intervenção no Centro Histórico 

C. M. Setúbal 

Quadro nº4-Projectos e respectivos promotores 
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Parceria para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Braga 

 

A constituição da Parceria Local em Braga foi realizada pela autarquia, como forma de 

consolidar o que vinha sendo já prática corrente por parte da mesma: promover a 

reabilitação do Centro Histórico através da mobilização de vários actores locais, 

estabelecendo parcerias público-privados.  

Neste Programa de Acção em concreto, a operação “central”, o prolongamento do Túnel da 

Avenida da Liberdade e o investimento imobiliário privado no quarteirão do Palácio dos 

Correios, é um excelente exemplo desta prática de trabalho em parceria, sendo que se 

entrou em acordo de forma a que a obra de prolongamento do túnel fosse realizada de 

modo a criar um espaço pedonal mais extenso, que abrange agora o espaço fronteiro ao 

empreendimento comercial, comprometendo-se com isso, o parceiro privado, a financiar 

essa extensão, ganhando o privado um espaço mais adequado ao desenvolvimento do seu 

negócio e a Cidade, uma praça pedonal mais extensa. 

Mas a oportunidade gerada pela candidatura ao Programa Operacional Regional do Norte 

(ON.2) veio ampliar o âmbito temático e estratégico e a dimensão da Parceria, 

relacionando-a com os objectivos específicos do Programa de Acção e com o público-alvo 

a atingir. De facto, como vimos, a autarquia entende que a competitividade e a 

atractividade do Centro Histórico dependem da promoção: 

• De factores económicos, em especial do estado do comércio tradicional, mesmo nestes 

novos formatos com lojas-âncora de grande dimensão. Deverá seguir-se, dentro da 

tradicional capacidade de iniciativa dos empresários locais, uma estratégia de eficiência 

colectiva para estes sectores económicos. 

• De factores culturais, na lógica do que tem sido a estratégia da Cidade e da autarquia: 

eventos marcantes (e aqui surgem o BragaCult e o Projecto MUSA), mais 

equipamentos estruturantes (o caso do Theatro Circo, cuja área de captação de públicos 

se estende à Galiza e ao Grande Porto) e acções inovadoras de atracção e fixação de 

criativos (o projecto de reconversão da antiga Estação ferroviária é mais um exemplo, 

que acolherá os promotores de algumas iniciativas já com marca firmada).  

• Factores de centralidade funcional e social, de forma a manter a percepção de que o 

Centro Histórico é ainda o Centro Cívico. Fazer passar a rede de estações de aluguer de 

bicicletas e segways promovida pelos Transportes Urbanos de Braga ou atender a um 

dos problemas mais centrais do Plano de Desenvolvimento Social de Braga através da 
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recuperação de um edifício para instalar o Centro de Informação e Acompanhamento a 

Vitimas de Violência Doméstica, uma iniciativa da BragaHabit correspondem à 

concretização desta vertente. 

Nesta perspectiva, a autarquia procurou formar uma Parceria Local que permitisse, a partir 

de uma intervenção conjunta, coordenada por uma estrutura de implementação comum, 

intervir simultaneamente nas diversas vertentes. Pode, de certa forma, encarar-se esta 

experiência como uma tentativa de “upgrade” do modelo de parceria mais bilateral que a 

Câmara Municipal utilizou no passado, visando não só atingir os objectivos específicos da 

intervenção, mas também generalizar as práticas e as competências para trabalho em rede. 

Há também aqui o reconhecimento que vem do trabalho que, em conjunto com os 

municípios de Famalicão, Guimarães e Barcelos, tem sido desenvolvido para a rede urbana 

Quadrilátero. 

Parece, hoje, essencial que estas competências se consolidem, seja pela forma de redes 

urbanas competitivas e inovadoras, seja para inovar e intervir de forma mais eficiente no 

delicado tecido das Cidades consolidadas. 

Entre a CM Braga e os restantes parceiros foram realizadas algumas reuniões de trabalho 

no sentido de acertar os detalhes do Programa de Acção e do protocolo. 

Finalmente, as diversas entidades disponibilizaram-se a apreciar e assinar o Protocolo de 

Parceria Local, assumindo o modelo organizativo proposto pela autarquia. 

Na perspectiva da participação pública mais alargada, a Parceria Local entendeu que se 

tratavam de projectos e intervenções que já tinham a sua maturação e a sua discussão/ 

exposição pública, não vislumbrando valor acrescentado numa discussão pública 

antecipada do Programa de Acção. 

O projecto do prolongamento do Túnel e o empreendimento imobiliário Regojo são por 

demais conhecidos, e aliás já estão no terreno as respectivas obras. O CIAVVD é um 

projecto da Rede Social de Braga, integrado no Projecto ATENA, coordenado pela Caritas 

Arquidiocesana, e teve já as discussões necessárias para a sua configuração. O Plano de 

Intervenção no Centro Histórico é público, e nesta candidatura procura apenas executar-se 

de forma mais acelerada aquilo que já está programado há muito. A discussão pública, que 

é indispensável, entenda-se, tem existido e será reforçada através das acções de 

comunicação a desenvolver e na própria estrutura de implementação do Programa – não só 
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entre as entidades parceiras, mas também com as outras que integrarem o Grupo de 

Acompanhamento Local.17 

 

Parceria para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Guimarães 

 

A estratégia de regeneração urbana para o Centro Histórico de Guimarães decorre, de 

forma mais geral, do processo de intervenção do GTL (Gabinete Técnico Local) e de 

participação pública no projecto de salvaguarda do Centro Histórico e, de uma forma mais 

directa, do processo de preparação da candidatura de Guimarães à realização do grande 

evento da Capital Europeia da Cultural, em 2012. 

Assim, importa recordar aqueles que, em grandes traços, podem ser designados como os 

principais momentos da fase inicial de auscultação que antecedeu a apresentação do 

documento da Candidatura. 

O processo iniciou-se em finais de 2006, altura em que o município de Guimarães, em 

parceria com o Ministério da Cultura, decide avançar com um processo de concertação 

interinstitucional e participação pública alargada com vista à preparação da candidatura de 

Guimarães a Capital Europeia da Cultura em 2012. Em Fevereiro de 2007, a Câmara 

Municipal de Guimarães e o Ministério da Cultura assinam um protocolo tendo em vista a 

criação de um Grupo de Missão para preparação da candidatura de Guimarães à 

organização deste evento internacional. 

Tratou-se de um processo de auscultação bastante alargado, promovido pelo Grupo de 

Missão – designado conjuntamente pelo Ministério da Cultura e pela Câmara Municipal de 

Guimarães – e que consistiu na realização de conjunto muito grande de reuniões de 

auscultação com vários actores individuais e institucionais que assegurariam, à partida, 

contributos importantes para o desenho do projecto. 

Através da realização destas reuniões pretendeu-se que este fosse um processo participado, 

mobilizando-se e auscultando instituições, agentes e personalidades diversas do concelho, 

mas também da área envolvente e a nível nacional e internacional, com o objectivo de 

promover a participação das pessoas e instituições no processo, compreender expectativas 

e recolher contributos para a construção da candidatura de Guimarães a Capital Europeia 

da Cultura em 2012. Neste processo de auscultação, que decorreu entre Abril e Julho de 

2007, o “Grupo de Missão Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012” realizou 33 

                                                 
17  Programa de acção da PRU do Centro Histórico de Braga 
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reuniões, envolvendo 162 entidades e 288 pessoas. Procurando descrever o amplo leque 

instituições envolvidas, saliente-se então quais as fases realizadas: 

- 6 reuniões com 44 instituições, onde participaram 56 pessoas, envolvendo: Instituições 

Culturais e Artísticas Locais; Escolas e Instituições de Formação; Turismo; Instituições 

Culturais Nacionais; Igreja; ESAP; CCDRN 

- 4 reuniões com 37 entidades públicas, onde participaram 37 pessoas: 

AMAVE, Eixo Atlântico; Juntas de Freguesia; executivo da Câmara Municipal de 

Guimarães; partidos políticos. 

- 4 Reuniões com 15 empresas, onde participaram 18 pessoas: Grandes empresários de 

Guimarães, Turismo, Fortes Holding, Sistemas Herity. 

- 3 Reuniões com 40 Associações locais, onde participaram 61 pessoas. 

- 6 Reuniões com 16 interfaces, Escolas e departamentos da Universidade do Minho, onde 

participaram 41 pessoas. 

- 3 Reuniões com responsáveis por anteriores Capitais Europeias da Cultura (Porto, 

Santiago de Compostela e Salamanca). 

- 6 Reuniões com 71 pessoas ligada a actividades várias (técnicos da autarquia, utilizados 

de equipamentos culturais da cidade, programadores culturais, urbanistas e pensadores da 

cidade e outros). 

- Por fim, foram ainda recebidos 30 contributos individuais em papel ou pela Internet. 

Para além destes encontros e reuniões de trabalho terem resultado numa valorização da 

candidatura final apresentada por Guimarães, espera-se ainda que muitas destas entidades e 

individualidades convidadas a colaborar e participar nesta primeira fase do processo, no 

qual intervieram com entusiasmo, imaginação e disponibilidade, continuem a envolver-se 

em momentos subsequentes destes processos de construção da Capital Europeia da 

Cultura, aportando ideias, reflexões, propostas e contributos ao projecto. 

Por outro lado, a recolha destes diferentes contributos permite ao município possuir uma 

grande expectativa em torno da possibilidade de muitas pessoas e instituições, de uma 

vasta região, se reverem na candidatura de Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012, 

por nela identificarem os contributos colhidos nesta fase. 

Em Dezembro de 2007 a Câmara Municipal de Guimarães submeteu junto da Comissão 

Europeia a candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2012, com base na escolha e 

orientação do Governo Português sobre a cidade portuguesa a candidatar naquele ano. 
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Enquanto ficou a aguardar uma decisão definitiva relativamente à candidatura apresentada, 

a Câmara Municipal de Guimarães tem vindo já a desenvolver, através da Zona de 

Turismo, uma campanha de promoção e divulgação do estatuto de Candidata a Capital 

Europeia da Cultura em 2012 junto dos visitantes e turistas da cidade. 

Em Julho de 2008, o Presidente do Painel de Selecção Europeu, que avalia as candidaturas 

das diversas cidades europeias ao título de Capital Europeia da Cultura para os anos de 

2012 e 2013, Sir Bob Scott, esteve de visita a Guimarães com o objectivo de conhecer a 

cidade e de tomar contacto próximo com os vários projectos que a candidatura de 

Guimarães encerra. Durante esta visita, Sir Bob Scott teve oportunidade de conhecer a 

cidade e tomar contacto próximo com os vários actores institucionais com papel relevante 

no projecto candidatado por Guimarães, com destaque para o Reitor da Universidade do 

Minho, a Directora do Museu de Alberto Sampaio e o Presidente da Fundação Martins 

Sarmento, tendo sido acompanhado durante toda a sua estadia pela Câmara Municipal e 

pelo Ministério da Cultura. 

A presente Parceria para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Guimarães insere-

se também no processo de preparação da candidatura da cidade de Guimarães à realização 

desse grande evento internacional que é a Capital Europeia da Cultura, uma vez que foi 

neste contexto que emergiram a esmagadora maioria das operações elegíveis e das acções 

complementares que são propostas neste Programa de Acção. 

Foi igualmente no contexto da ampla auscultação de agentes, instituições e personalidades 

diversas que foi aprofundado o diálogo com aqueles que vieram a ser os parceiros desta 

Parceria para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Guimarães. 

Foi num ambiente de expectativa pela aprovação da candidatura de Guimarães a Capital 

Europeia da Cultura em 2012 (entretanto aprovada), que a Câmara Municipal iniciou estas 

acções com vista à criação de uma Parceria Local que viabilizasse esta operação de 

regeneração urbana. 

A Parceria Local envolve, neste sentido, dois promotores institucionais decisivos para a 

valorização e requalificação da área, a própria Câmara Municipal de Guimarães, que 

lidera, e o Ministério da Cultura, ele próprio parceiro da candidatura apresentada em 

Bruxelas, representado pelo Instituto de Museus e Conservação (IMC) a Direcção Regional 

de Cultura do Norte / Direcção de Serviços dos Bens Culturais (DRCN / DSBC). Integra 

também a Parceria Local uma das instituições da cidade sem fins lucrativos, que dispõe de 

vocações e finalidades no campo pedagógico e de integração social, preciosas em matéria 
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de trabalho com as populações na perspectiva do seu enraizamento e da consolidação das 

identidades. 

Por último, considerando as ligações que a operação de regeneração virá a ter com o tecido 

empresarial instalado na área de intervenção e com as necessidades da sua modernização e 

qualificação, é igualmente signatária do Protocolo da Parceria, e portanto seu membro, a 

Associação Comercial e Industrial de Guimarães18.  

 

Parceria para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Setúbal (RESET) 

 
O RESET foi pensado no sentido de constituir um referencial estratégico integrado para a 

regeneração urbana do Centro Histórico de Setúbal que tem associada uma dimensão 

programática declinada em projectos e acções concretas de intervenção nesta área da 

Cidade. Sendo claro o papel de liderança que o Município assume neste processo, é 

também evidente que o RESET não se pretende constituir com um instrumento unicamente 

autárquico.  

O desafio (plenamente assumido) é, precisamente, o de assumir o RESET como um 

instrumento mobilizador e congregador das vontades e recursos dispersos por uma gama 

diversificada de actores. Por esta razão, torna-se evidente a necessidade de estruturar um 

modelo organizativo que regule as relações inter-institucionais decorrentes deste exercício 

de cooperação e especifique o papel e as responsabilidades que competem a cada Parceiro. 

Assim, e para além da referida liderança, importa começar por reconhecer à Câmara 

Municipal de Setúbal o papel de principal dinamizador da Parceria Local que está 

subjacente ao RESET, desempenhando também a função de avalizadora do interesse 

público que se considera inerente às diferentes intervenções (Projectos e Acções 

Complementares) que materializam o Programa. No que especificamente diz respeito aos 

Projectos candidatados no âmbito do Regulamento Específico ”Parcerias para a 

Regeneração Urbana”, a Câmara Municipal desempenha, juntamente com o Instituto de 

Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico e com a Liga dos Amigos do Fórum 

Municipal Luísa Todi, o papel de Parceiro Beneficiário (o qual, de acordo com a legislação 

aplicável, abrange os operadores responsáveis pelo arranque ou pelo arranque e execução 

                                                 
18Programa de Acção da PRU do Centro Histórico de Guimarães 
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de uma ou mais operações alvo de co-financiamento no quadro do referido Regulamento 

Específico). 

A Associação Empresarial da Região de Setúbal, a Fundação Escola Profissional de 

Setúbal, o Instituto do Emprego e Formação Profissional e o Instituto Politécnico de 

Setúbal assumem o papel de Parceiros Institucionais da Câmara Municipal na OP.4 

relativo à Instalação do Ninho de Novas Iniciativas Empresariais, comprometendo-se a 

participar na sua concepção e, posteriormente, na formação conjunta de uma estrutura 

vocacionada para a sua gestão e dinamização (Acção Complementar). Idêntico papel está 

atribuído à Associação José Afonso, à Associação dos Artistas Plásticos de Setúbal e à 

Sociedade Musical Capricho Setubalense, neste caso em relação ao OP.5 (Casa da 

Cultura). 

Finalmente, os restantes signatários do Protocolo de Parceria Local desempenham um 

papel fundamental na viabilização das Acções Complementares que materializam o 

RESET, sendo por isso considerados como Parceiros de pleno direito numa estratégia que, 

como se tem vindo a fazer referência, extravasa os limites específicos do Regulamento 

Específico ‘Parcerias para a Regeneração Urbana’19  

 

4.4.4 Articulação com orientações nacionais, regionais e municipais 

 

Um dos objectivos dos Programas de Acção que compõem as candidaturas em análise, é 

que estas vão ao encontro das orientações, não só da Politica de Cidades, como também 

das orientações definidas para o território de intervenção, pelos Instrumentos de Gestão 

Territorial (IGT), para que os seus objectivos de desenvolvimento à área de intervenção 

estejam de acordo com os já previamente pensados e delineados para as cidades às quais 

estes pertencem. 

Podemos, então, admitir quatro tipos de situações: 

- tipologia A: as orientações definidas pelo Programa de acção, para a área de intervenção, 

articulam-se claramente com as orientações nacionais, regionais e municipais para a 

mesma área. 

 

                                                 
19 Programa de Acção de Pru de Setúbal-RESET 
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- tipologia B: há uma relação pertinente, embora menos intensa, com as orientações do 

Programa de Acção e as orientações dos IGT  

- tipologia C: a relação entre orientações estratégicas do Programa de Acção e as 

orientações nacionais, regionais e municipais revela-se muito ténue e pouco evidente, 

denotando-se, que houve pouca preocupação com a necessidade destas orientações de 

desenvolvimento serem articuladas entre si; 

 

De acordo com os quadros seguintes, podemos enquadrar todas as candidaturas na 

tipologia B, pois, embora as orientações se articulem, a sua relação não é suficientemente 

clara e inequívoca para se poderem enquadrar na tipologia A, a não ser quando as 

orientações são tão abrangentes que se torna quase incontornável e necessária a sua 

articulação. 
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Orientações de âmbito Nacional, Regional e Municipal – articulação com as orientações estratégicas do Programa de Acção 

PRUCH Braga PNDS PROTNORTE Política de Cidades Polis 
XXI 

PDM e outros IGM 

- Conferir ao CH de Braga uma 
notoriedade cultural e urbana que afirme 
a Cidade no quadro do sistema urbano 
do noroeste peninsular. 
-Projectar no espaço público o capital 
artístico, cultural e criativo dos 
principais equipamentos locais, 
garantindo um maior envolvimento e 
acessibilidade das populações às práticas 
culturais. 
-Reforçar a coesão social urbana no 
quadro de uma sociedade 
progressivamente integradora de 
segmentos vulneráveis da população. 
-Alavancar a instalação no CH de novos 
projectos de investimento económico 
que contribuam para reforçar a 
centralidade e cosmopolitismo 
comercial da Cidade. 
- Melhorar a articulação do espaço do 
CH com soluções de mobilidade mais 
sustentáveis. 
-Estimular e atrair novas actividades 
criativas para o núcleo central da 
Cidade, favorecendo a reutilização dos 
seus activos patrimoniais. 

-Educar para uma efectiva 
prevenção das situações de 
pobreza e exclusão social 
 
-Promover a Inserção Social,  
 
- Expandir e qualificar a rede 
serviços e equipamentos sociais 
 
-Elevar o nível de qualificação 
dos Munícipes, promover o 
emprego e a coesão social 
 
- Mobilizar os agentes sociais 
locais, através de práticas de 
articulação e cooperação,  

- Braga aparece 
sistematicamente referida 
como uma cidade de 
capacidade estruturante num 
espaço alargado e um dos 
pilares do modelo policêntrico 
de organização do sistema 
territorial 
 
- Necessidade de superar 
défices de qualidade urbana, 
designadamente a 
desertificação humana e 
funcional dos Centros 
Históricos 
 

_-Promover a coesão e a inclusão 
sociais, a integração e a igualdade 
de oportunidades das diferentes 
comunidades que constituem a 
cidade; 
 
- Promover os factores de 
igualdade entre homens e 
mulheres; 
 
-Estimular a revitalização 
socioeconómica de espaços 
urbanos degradados; 
 
_-Qualificar o ambiente urbano e 
os factores determinantes da 
qualidade de vida da população;  
 
 -Reforçar a atractividade das 
cidades através da preservação e 
valorização de espaços de 
excelência urbana; 
 
-Reforçar a participação dos 
cidadãos e inovar nas formas de 
governação urbana através da 
cooperação dos diversos actores 
urbanos 

- Novembro de 1996 procedeu ao 
alargamento da “Área Crítica de 
Recuperação e Reconversão 
Urbanística (Decreto 
Regulamentar nº. 13/96 de 
13/Nov.), fazendo-a coincidir com 
os limites do Centro 
Histórico. 
 
- Em Setembro de 1998 foi 
aprovada uma alteração ao 
Regulamento Municipal de 
Salvaguarda e Reabilitação do 
Centro Histórico, que decorreu da 
necessidade de reajustar o 
RMSRCH à evolução das 
questões sociais, económicas 
culturais e urbanísticas e também 
face à entrada em vigor do P.D.M. 

Quadronº5 articulação das orientações estratégicas do Programa de Acção do CH de Braga com as orientações de âmbito nacional, regional e municipal 
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Quadronº6 articulação das orientações estratégicas do Programa de Acção do CH de Setúbal com as orientações de âmbito nacional, regional e municipal 

 
 

Orientações de âmbito Nacional, Regional  Municipal- articulação com as orientações estratégicas do Programa de Acção 

PRU CH 
Setúbal 

(RESET) 

PROTAML Política de Cidades 
Polis XXI 

PEDEPES 
(Plano Estratégico de 
Desenvolvimento da 

Península de Setúbal) 

PDM 
(1994) 

Relatório de 
Estado do 

Ordenamento do 
Território (REOT) de 

2004 
- Reinventar os 
factores de 
atractividade e 
centralidade 
urbana do 
Centro 
Histórico 
-Estimular o 
investimento 
protagonizado 
pela iniciativa 
privada no 
Centro 
Histórico 
- Estruturar 
novas e 
melhores 
modalidades de 
governância 
para o Centro 
Histórico. 

-Setúbal entendida como 
elemento com capacidade 
de estruturação territorial, 
de fixação de novas 
actividades e funções de 
nível superior 
 
-Preconiza-se a renovação 
e requalificação e 
renovação urbana da 
cidade, segundo as 
prioridades do 
PROTAML de qualidade 
de vida e coesão social, 
através da valorização do 
espaço público, da 
estruturação da rede viária 
principal, da elevação do 
nível de serviços urbanos 
e da melhoria da 
qualidade da oferta 
habitacional 

_-Promover a coesão e a 
inclusão sociais, a integração e 
a igualdade de oportunidades 
das diferentes comunidades 
que constituem a cidade; 
- Promover os factores de 
igualdade entre homens e 
mulheres; 
-Estimular a revitalização 
socioeconómica de espaços 
urbanos degradados; 
_-Qualificar o ambiente 
urbano e os factores 
determinantes da qualidade de 
vida da população; 
-Reforçar a atractividade das 
cidades através da preservação 
e valorização de espaços de 
excelência urbana; 
-Reforçar a participação dos 
cidadãos e inovar nas formas 
de governação urbana 
através da cooperação dos 
diversos actores urbanos 

-Promoção da Qualidade de 
vida e das dinâmicas de 
Lazer da Península de 
Setúbal 
- Promoção da Coesão do 
tecido social, através da 
oferta de equipamentos e 
serviços sociais e culturais  
 
-Reforço da Capacidade do 
Tecido empresarial 
 
- Reforço do sistema 
regional de conhecimento 
 

-Apesar do seu carácter 
expansionista, preconizava 
já a necessidade de 
necessidade de promover a 
recuperação do Centro 
Histórico através de 
programas de reabilitação 
urbana, dinamização das 
funções comerciais e 
incentivo à fixação das 
populações através da 
melhoria das funções 
habitacionais e da 
adequação das redes de 
infra-estruturas. 
-PDM em vigor defendia a 
preservação das 
características morfológicas 
e de ambiente e imagem 
urbana, sem inviabilizar a 
sua necessária revitalização 
em termos sociais e 
funcionais. 

-Prevê o reequacionamento da 
matriz expansionista do PDM 
em revisão 
- Prevê-se a emergência da 
reabilitação urbana como um 
eixo central das futuras 
políticas de habitação, de 
forma a travar o 
despovoamento e degradação 
do Centro Histórico. 
- A regeneração urbana do 
Centro Histórico é agora tida 
como urgente, preconizando-
se que a malha urbana 
existente deve ser consolidada 
e revitalizada através da 
diversificação de usos, da 
revitalização do comércio 
tradicional, da captação de 
novas actividades económicas, 
da instalação de equipamentos 
sociais e culturais e da 
melhoria radical das condições 
de acessibilidade. 
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Orientações de âmbito Nacional, Regional e Municipal- articulação com as orientações estratégicas do Programa de Acção 
PRU CH Guimarães PNPOT PROTNORTE Plano de 

Acção do 
Ave 2007-

2013 

Política de 
Cidades Polis 

XXI 

PDM e outros IGM 

-Valorizar o Capital Simbólico 
e Cultural da cidade de 
Guimarães 
- Qualificar os espaços públicos 
estruturantes do Centro 
Histórico de Guimarães, 
favorecendo a sua vocação 
turística, de animação urbana e 
identitária. 
- Assegurar melhores condições 
urbanísticas que permitam uma 
dinamização e revitalização da 
oferta de serviços culturais, 
comerciais e turísticos 
(alojamento hoteleiro) 
adequados às exigências da 
realização de um grande evento 
internacional e ao reforço da 
competitividade da cidade de 
Guimarães no seio do sistema 
urbano nacional e europeu. 
- Garantir a integração urbana 
de novos pólos de dinamização 
da cidade localizados no Centro 
Histórico, 
-Promover junto da população o 
conhecimento da história local, 
contribuindo para o reforço da 
sua memória colectiva e da 
identidade. 
- Criar um contexto físico e 
imaterial favorável à 

Mais 
especificamente, 
de entre as opções 
que configuram 
este Modelo 
Territorial, 
aquelas que vêem 
as suas 
características 
melhor 
materializadas no 
presente quadro 
de projectos são as 
que se referem, 
nomeadamente, à: 
 
-busca de uma 
organização mais 
policêntrica do 
sistema urbano 
- à valorização de 
pólos emergentes 
de 
desenvolvimento 
turístico, -à 
constituição de 
pólos de 
competitividade 
regional e –à 
conectividade 
inter-cidades e 
internacional – 

 No âmbito do Arco 
Metropolitano do 
Porto, concretamente no 
subsistema urbano do Ave, 
este destaca o potencial 
emergente de Guimarães 
como pólo de atractividade 
(em termos de ensino, saúde 
e, principalmente, cultura). 
Definem-se no PROT 
Norte, dois eixos 
prioritários: o da 
sustentabilidade de 
utilização do território (em 
termos patrimoniais, 
ambientais, aproveitamento 
de recursos, ocupação do 
território), e o da estrutura 
de suporte à apropriação 
humana, centrada quer no 
sistema urbano, quer nos 
sistemas de rede de 
conectividade. 
 
A coerência com as 
prioridades de 
desenvolvimento urbano 
definidas pelo PROT é 
conseguida principalmente 
em termos do segundo eixo, 
através da intervenção 
numa grande área de espaço 

- valorização de 
focos de 
inovação 
emergentes ao 
serviço de uma 
nova imagem, 
utilizar as TIC e 
articular-se  
instituições 
competentes e a 
cooperação 
interna e 
externa. 
- criar e difundir 
uma nova 
imagem de 
qualidade e 
atractividade 
para o Ave, e 
clarificar o 
modelo 
institucional 
Emergente, 
reorganizando 
as instituições 
âncora e 
promovendo um 
novo clima de 
interacção entre 
as instituições. 
 

_-Promover a coesão 
e a inclusão sociais, a 
integração e a 
igualdade de 
oportunidades das 
diferentes 
comunidades que 
constituem a cidade; 
- Promover os 
factores de igualdade 
entre homens e 
mulheres; 
-Estimular a 
revitalização 
socioeconómica de 
espaços urbanos 
degradados; 
_-Qualificar o 
ambiente urbano e os 
factores 
determinantes da 
qualidade de vida da 
população; 
-Reforçar a 
atractividade das 
cidades através da 
preservação e 
valorização de 
espaços de excelência 
urbana; 
-Reforçar a 
participação dos 

-a intervenção está sujeita ao 
enquadramento de políticas de carácter 
local, nomeadamente o Plano Director 
Municipal – PDM – (iniciado a 4 de 
Julho de 2002 por aprovação em 
reunião de Câmara), e o Plano de 
Urbanização da Cidade de Guimarães – 
PU – (iniciado a 19 de Março de 2004 
– aviso nº6451/2004, 2ª Série, Diário 
da República de 1 de Setembro de 
2004). Estas políticas estão em sintonia 
com as necessidades específicas do 
local, e mais próximas das directivas a 
seguir pelo 
presente Programa de Acção 
Genericamente, o PDM, na sua 
condição de documento estratégico e 
orientador sobre a ocupação e o uso 
territorial, expressa os objectivos 
fundamentais (e meios de 
concretização) para a sua eficaz 
aplicabilidade no território, bem como 
as respectivas repercussões positivas 
no espaço urbano. Actualmente objecto 
de  revisão, o PDM procura focar-se 
numa “estruturação e (re)qualificação 
do território”, dando ênfase à 
consolidação e densificação da área 
urbana da cidade de 
Guimarães. Tendo como base esta 
premissa e os instrumentos de política 
de ordem superior, a estratégia para a 
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Orientações de âmbito Nacional, Regional e Municipal- articulação com as orientações estratégicas do Programa de Acção 
PRU CH Guimarães PNPOT PROTNORTE Plano de 

Acção do 
Ave 2007-

2013 

Política de 
Cidades Polis 

XXI 

PDM e outros IGM 

participação e cidadania da 
população de Guimarães, 
-Favorecer as condições de 
governança urbana 
indispensáveis ao sucesso do 
desígnio de Capital Europeia da 
Cultura de que Guimarães é 
candidata 
Assim sendo, a operação 
estrutura-se em quatro linhas 
estratégicas: (i) Requalificação 
de Espaços Públicos; (ii) 
Requalificação do elemento 
urbano emblemático do Monte 
Latito; (iii) Promoção de 
actividades pedagógicas de 
animação cultural e de 
integração social e (iv) 
Valorização de processos de 
governança urbana, construídas 
como um prolongamento lógico 
e coerente das directivas de 
carácter local que foram 
estipuladas 

visando a 
qualificação de 
serviços, bem 
como a 
complementaridad
e e a 
especialização – e 
à valorização do 
acesso ao 
conhecimento, 
mobilidade, 
comunicação e 
serviços 
colectivos. 
 

público, e do projecto de 
índole social. No entanto, o 
primeiro eixo encontra-se 
igualmente traduzido, se 
tivermos em consideração o 
projecto que se relaciona 
directamente com a herança 
patrimonial da zona, bem 
como os projectos de 
espaço público, foco de 
sustentabilidade, aos níveis 
ambientais e sociais. 
 

cidadãos e inovar nas 
formas de 
governação urbana 
através da 
cooperação dos 
diversos actores 
urbanos 

cidade valoriza o aumento da carga 
polarizadora da cidade, o incremento 
da (in) formação e a aposta no apoio 
empresarial, procurando que as 
componentes urbanísticas, económicas, 
sociais e educacionais apareçam em 
uníssono nos projectos de valorização 
do espaço urbano. 
Nesta linha de pensamento surge o PU 
referido, incorporando os objectivos 
inerentes ao PDM e acrescentando 
informação, quer analítica, quer 
propositiva,  fundamental para a visão 
integrada da área urbana central da 
cidade e da sua respectiva qualificação. 
Deste modo, persegue o objectivo de 
continuar a construir 
e transformar o território de uma forma 
qualificada e coerente com os valores 
culturais, paisagísticos, naturais e 
urbanísticos que, na área de 
intervenção, se afigurem relevantes. 
 

Quadronº7 articulação das orientações estratégicas do Programa de Acção do CH de Guimarães com as orientações de âmbito nacional, regional e 

municipal 
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4.4.5 A Requalificação física e objectivos imateriais  

 

O objectivo ideal do instrumento das Parcerias para a Regeneração Urbana seria conseguir 

que as acções carácter material de requalificação urbana pudessem conduzir não só à 

resolução de problemas físicos, de qualidade do espaço e desqualificação urbanística, 

como também conseguir que se atingissem os objectivos de carácter mais imaterial e 

social, de criação de maior competitividade e coesão social, resolvendo problemas de 

exclusão social por exemplo. 

Pretende-se perceber se a intervenção física – a obra – será encarada como a base 

subjacente aos objectivos de ordem imaterial e social de qualificação e competitividade 

urbana e de coesão social, ou se irá oferecer uma relação directa como objectivos de ordem 

imaterial. 

Só a primeira hipótese é passível de conduzir a um raciocínio prático e útil sobre as 

intervenções e, como poderemos ver de seguida a centralidade da obra física é muito 

grande nos planos de acção das candidaturas em análise. 
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Quadronº8 classificação das operações segunda sua natureza (material/M/imaterial/IM) 

ID Parceria para a Regeneração Urbana 

do Centro Histórico de Guimarães 

Tipo  Parceria para a Regeneração Urbana do 

Centro Histórico de Braga 

Tipo Parceria para a Regeneração Urbana do 

Centro Histórico de Setúbal 

Tipo 

OP.1 Qualificação do Espaço Público do 

Toural, Alameda e Rua de Santo António 

M Prolongamento do Túnel da Avenida de 

Liberdade 

M Ampliação e Modernização do Fórum 

Municipal Luísa Todi 

M 

OP.2 Valorização do Conjunto Monumental do 

Monte Latito 

M Centro de Informação e Acompanhamento a 

Vitimas de Violência Doméstica 

M Recuperação e Valorização do Convento de 

Jesus 

M 

OP.3 Reabilitação do Largo do Carmo M Requalificação de Arruamentos e Praças no 

Centro Histórico 

M Renovação da Praça Miguel Bombarda M 

OP.4 Reabilitação do Campo de S.Mamede M Musealização das Ruínas Romanas de 

Carvalheiras 

M Instalação do Ninho de Novas Iniciativas 

Empresariais 

M 

OP.5 Projecto de Animação Pedagógica no 

Centro Histórico de Guimarães 

IM Adaptação da Antiga Estação Ferroviária a 

Ateliers Artísticos 

M Instalação da Casa da Cultura M 

OP.6 Gestão Animação e Comunicação IM Desenvolvimento da Mobilidade Sustentável 

-Projecto Tubiclas no Centro Histórico 

M Requalificação do Espaço Público no 

Bairro do Troino 

M 

OP.7   Equipamento para Cinema e Vídeo no 

Theatro Circo 

M Requalificação e Valorização do 

Miradouro do Largo Defensores da 

República 

M 

OP.8   Projecto de Intervenção Cultural IM Valorização e Refuncionalização Da Casa 

do Corpo Santo 

M 

OP.9   Gestão e Comunicação IM Implantação de Sinalética Turística IM 

OP.10     Edição do Manual de Boas Práticas de 

Intervenção no Centro Histórico 

IM 
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Há ainda que avaliar a coerência e pertinência dos projectos inseridos nos programas de 

acção, ou seja, importa perceber se as intervenções físicas têm relação directa com os 

objectivos imateriais, sendo com eles coerentes e pertinente, ou se, pelo contrário, não se 

adequam a estes e se encontram desarticuladas. Existe ainda a hipótese dos objectivos 

imateriais serem demasiados amplos, inserindo-se assim, facilmente, as intervenções 

físicas nestes, de uma fora quase redundante. Nestas circunstâncias o grau de dispersão e 

desarticulação destas intervenções é facilmente evidenciado. 

 Interessa também avaliar se os Programas de Acção visam promover mais, em termos de 

objectivos imateriais, a competitividade urbana da área de intervenção ou a coesão social 

da mesma.  

Pode dizer-se que há programas que identificaram à partida um problema de exclusão 

social e de desintegração urbana tentando assim soluciona-lo, enquanto outros optaram 

pelas questões da competitividade, assumindo que era a economia que importava 

dinamizar.  

No caso das intervenções em zonas históricas os propósitos de inclusão têm por tendência 

a ser fortes, bem como estruturas de intervenção, sendo as questões da competitividade 

mais focadas quando a economia do turismo está mais presente. 

Desta forma, nas três candidaturas em análise prevaleceram as questões da coesão, visto 

todas terem áreas dos Centros Históricos como objecto de intervenção.  

 Ainda assim, nas candidaturas de Setúbal e Braga é possível encontrar já um raciocínio de 

inter-relação objectiva entre as duas dimensões e a realização dos dois propósitos, sendo na 

candidatura de Braga onde o peso da dimensão da coesão social é mais evidente. 



Política de Cidades POLIS XXI: Parcerias para a Regeneração Urbana 
Estudo de caso – Centros Históricos de Guimarães, Braga e Setúbal 

Marta Coto 105 

Quadro nº 9 – Articulação das operações com os objectivos estratégicos do Programa de Acção 

 

 

Contributo para os objectivos estratégicos do Programa de Acção 

ID 
Parceria para a Regeneração 
Urbana do Centro Histórico de 
Braga 

Conferir ao CH 
de Braga uma 
notoriedade 
cultural e 
urbana que 
afirme a Cidade 
no quadro 

do sistema 
urbano 

Projectar no espaço 
público o capital artístico, 
cultural e criativo dos 
principais equipamentos 
locais, garantindo um 
maior envolvimento e 
acessibilidade das 
populações às práticas 
culturais 

Reforçar a coesão 
social urbana no 
quadro de uma 
sociedade 
progressivamente 

integradora de 
segmentos 
vulneráveis da 
população 

Alavancar a 
instalação no CH 
de novos projectos 
de investimento 
económico que 
contribuam para 
reforçar a 
centralidade e 
comercial da 
Cidade 

Melhorar a 
articulação 
do espaço 
do CH com 
soluções de 
mobilidade 
mais 
sustentáveis
. 

 

Estimular e atrair 
novas actividades 
criativas para o 
núcleo central da 
Cidade, 
favorecendo 

a reutilização dos 
seus activos 
patrimoniais 

OP.1 Prolongamento do Túnel da Av. da 
Liberdade 

      

OP.2 Centro de Informação e Acompanhamento a 
Vitimas de Violência Doméstica 

      

OP.3 Requalificação de Arruamentos e Praças no 
Centro Histórico 

      

OP.4 Musealização das Ruínas Romanas de 
Carvalheiras 

      

OP.5 Adaptação da Antiga Estação Ferroviária a 
Ateliers Artísticos 

      

OP.6 Desenvolvimento da Mobilidade 
Sustentável -Projecto Tubiclas no Centro 
Histórico 

      

OP.7 Equipamento para Cinema e Vídeo no 
Theatro Circo 

      

OP.8 Projecto de Intervenção Cultural       

OP.9 Gestão e Comunicação       
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Quadro nº 10-Articulação das operações com os objectivos estratégicos do Programa de Acção 

Contributo para os objectivos estratégicos do Programa de Acção 

ID 

Parceria para a 
Regeneração Urbana 
do Centro Histórico de 
Guimarães 

Valorizar o 
Capital 
Simbólico e 
Cultural da 
cidade 
Guimarães 

Qualificar 
os Espaços 
Públicos 
Estruturant
es 

Assegurar melhores 
condições 
urbanísticas que 
permitam uma 
dinamização e 
revitalização da 
oferta de serviços 
culturais, comerciais 
e turísticos 

Garantir a 
integração 
urbana de 
novos pólos de 
dinamização da 
cidade 
localizados no 
Centro 
Histórico 

Promover junto da 
população o 
conhecimento da 
história local, 
contribuindo para o 
reforço da sua 
memória colectiva e 
da identidade. 

 

Criar um 
contexto físico 
e imaterial 
favorável à 
participação e 
cidadania da 

população 

Favorecer as 
condições de 
governança 
urbana 
indispensáveis ao 
sucesso do 
desígnio de 
Capital Europeia 
da Cultura 

OP.1 Qualificação do Espaço 
Público do Toural, Alameda e 
Rua de Santo António 

  

 

     

OP.2 Valorização do Conjunto 
Monumental do Monte Latito 

       

OP.3 Reabilitação do Largo do 
Carmo 

       

OP.4 Reabilitação do Campo de 
S.Mamede 

       

OP.5 Projecto de Animação 
Pedagógica no Centro 
Histórico de Guimarães 

       

OP.6 Gestão Animação e 
Comunicação 
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Quadro nº 11-Articulação das operações com os objectivos estratégicos do Programa de Acção 

Contributo para os objectivos estratégicos do 
Programa de Acção 

ID 
Parceria para a Regeneração 
Urbana do Centro Histórico de 
Setúbal 

Reinventar os 
factores de 
centralidade e 
atractividade 
urbana 

Estimular o 
investimento 
protagonizado 
pela iniciativa 
privada 

Estruturar 
novas e 
melhores 
modalidades 
de 
Governância 

OP.1 Ampliação e Modernização do Fórum 
Municipal Luísa Todi 

   

OP.2 Recuperação e Valorização do 
Convento de Jesus 

   

OP.3 Renovação da Praça Miguel Bombarda    

OP.4 Instalação do Ninho de Novas 
Iniciativas Empresariais 

   

OP.5 Instalação da Casa da Cultura    

OP.6 Requalificação do Espaço Público no 
Bairro do Troino 

   

OP.7 Requalificação e Valorização do 
Miradouro do Largo Defensores da 
República 

   

OP.8 Valorização e Refuncionalização da 
Casa do Corpo Santo 

   

OP.9 Implantação de Sinalética Turística    

OP.10 Edição do Manual de Boas Práticas de 
Intervenção no Centro Histórico 
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Podemos, então, admitir quatro tipos de situações: 

- tipologia A: existe uma relação directa, clara e bem fundamentada entre as intervenções 

físicas e os objectivos imateriais (de ordem económica ou social)  

- tipologia B: há uma relação pertinente e com coerência entre as intervenções físicas e os 

objectivos imateriais de ordem económica ou social, constituindo estas, uma base 

subjacente adequada para os mesmos 

- tipologia C: a relação das intervenções físicas com os objectivos imateriais é 

circunstancial, pois estas constituem uma base, contudo dispersa, estando os objectivos 

imateriais definidos também de uma forma demasiado abrangente; 

- tipologia D: há uma relação desfasada das intervenções físicas face aos objectivos 

imateriais, pois embora as intervenções possam ser pertinentes, não vão de encontro aos 

objectivos pretendidos. 

  

Após a análise dos quadros referentes às três candidaturas em análise (quadros nº 6 a 8) 

podemos concluir que as candidaturas de Braga e Guimarães se enquadram no grupo A e a 

de Setúbal no grupo B, visto os objectivos serem um pouco mais abrangentes, não 

estabelecendo assim uma relação tão directa com as intervenções. 

 

4.4.6. A transformação do ambiente urbano 

 

Para além das questões da competitividade e da coesão, já referidas, importa agora analisar 

a forma como são abordadas nas candidaturas as questões da sustentabilidade do ambiente 

urbano. Trata-se de um tema cada vez mais importante por ser nas cidades que existem os 

maiores problemas ambientais que podem e devem ser solucionados através de medidas 

mais sustentáveis, menos dependentes da importância dos recursos e energia, que têm 

contudo de conseguir ir ao encontro das necessidades da vida urbana. 

As questões da sustentabilidade ambiental podem ser evidenciadas nas candidaturas, 

através da abordagem das temáticas da mobilidade e acessibilidade. 

Estas questões aparecem, no universo das três candidaturas em análise, apenas 

incorporadas na candidatura de Braga, no âmbito da op.6-Desenvolvimento da Mobilidade 
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Sustentável -Projecto Tubiclas no Centro Histórico, o que não deixa de ser pouco, dada a 

importância actual desta temática. De uma forma mais leve, a questão da acessibilidade 

aparece incorporada nas restantes candidaturas, não constituindo uma operação em si, mas 

todas se propõem a melhorar a circulação pedonal, ou criar acessos específicos para a 

circulação pedonal e nas intervenções em edifícios são propostos melhoramentos em 

termos de acessibilidades, incluindo a pessoas com mobilidade reduzida. 

As questões energéticas associadas ao funcionamento do edificado urbano, que não estão 

sequer mencionadas expressamente no regulamento das PRU, também não são referidas 

nem pelas entidades proponentes nem pelas respectivas parcerias. Contudo, em todas as 

candidaturas são referidas as questões da sustentabilidade, eficiência energética e 

qualidade ambiental, quer através de referências a melhoramentos em termos de eficiência 

energética nos edifícios a intervencionar, quer nos espaços públicos, não constituindo no 

entanto, em nenhuma das candidaturas, uma operação por si só, nem um objectivo 

estratégico inerente ao Programa de Acção. 

A qualificação do mobiliário urbano, bem como o incremento de espaços verdes e de áreas 

arborizadas no Centro Histórico são outras das medidas previstas em parte das operações já 

referidas, que seguramente demonstram o importante contributo que este projecto poderá 

dar em termos de um melhor ambiente, numa zona urbana com elevado valor histórico e 

patrimonial como a que se pretende requalificar.  

As três candidaturas evidenciam abordagens algo aprofundadas e ambiciosas em termos 

das políticas de circulação e transportes em meio urbano, pretendendo limitar a circulação 

de veículos automóveis após a execução das intervenções propostas, nomeadamente: 

 

1.  Op.1-Qualificação do Espaço Público do Toural, Alameda e Rua de Santo António 

(Guimarães) 

2. Op.3-Reabilitação do Largo do Carmo (Guimarães) 

3. Op.3-Requalificação de Arruamentos e Praças no Centro Histórico (Braga) 

4. Op.9-Implantação de Sinalética Turística (Setúbal) 
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 Em síntese, podemos tipificar e classificar as candidaturas de acordo com as seguintes 

tipologias: 

- tipologia A: existe na candidatura uma evidente preocupação com a problemática da 

sustentabilidade ambiental, não só ao nível energético e biofísico, como também na 

promoção não só de uma maior e melhor mobilidade como de mais acessibilidade, 

viabilizando e integrando os meios mais sustentáveis de deslocação no quotidiano das 

cidades.  

- tipologia B: nesta tipologia enquadram-se as candidaturas que se preocupam com tudo o 

referido na tipologia A mas de uma forma menos inovadora e mais modesta, com uma 

eficácia algo limitada.  

- tipologia C: embora demonstrem preocupações com a sustentabilidade ambiental, as 

propostas destas candidaturas não passam de projectos meramente acessórios e de impacto 

reduzido. 

- tipologia D: as candidaturas, expressam preocupações ambientais, contudo estas não se 

reflectem em nenhum projecto que faça parte da carteira de acções proposta.  

Aplicando aqui uma métrica idêntica à que temos seguido, conclui-se que as candidaturas 

em análise se enquadram nas categorias A, no caso de Braga, e B no caso de Setúbal de 

Guimarães. 

 

4.5. .Síntese dos resultados 

Embora este instrumento de Política de Cidades possa ser classificado de ambicioso, visto 

estar imbuído de um carácter inovador de criação de parcerias como forma de envolver 

todos os actores locais na regeneração urbana, o facto é que este potenciou uma 

mobilização do poder municipal raramente conseguido, e tentou mudar, para melhorar. 

Naturalmente que algo experimental não atingirá o seu apogeu logo na primeira 

experiência, mas a concretização das PRU, poderá, por esse mesmo carácter vir a ser 

considerada de satisfatória.  

Este instrumento pretendia também aliar a intervenção física a objectivos imateriais, 

tornando esta numa base destes, visto que tradicionalmente, o investimento de carácter 

estrutural tem tido um pendor fortemente material, assentando em projectos relativamente 
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isolados, e não os relaciona com problemas persistentes da nossa sociedade, procurando 

soluciona-los 

As políticas locais, então, têm dado especial atenção e prioridade à infra-estruturação e à 

obra e menos atenção a processos interligados de qualificação do território e dos meios 

locais, compreendendo-se dessa forma que um instrumento inovador como as PRU, que 

tenta aliar a obra física a acções imateriais, enfrente um conjunto de dificuldades que ainda 

podem demorar a ser superadas, estando-se ainda no início de um longo processo de 

aprendizagem.   

O fundamento da resposta positiva a este novo instrumento de política pode ser encontrado 

na análise e apreciação dos programas de acção.  

Em síntese, os aspectos mais importantes das PRU parecem ser os seguintes:  

 

• Os instrumentos das Parcerias para a Regeneração Urbana, juntamente com os restantes 

instrumentos da Política de Cidades, serviram-se das políticas públicas nacionais para 

enfrentar problemas que normalmente não são tidos como resolúveis por este meio; 

• Criou-se, através dos mecanismos das parcerias, uma nova forma de actuação 

autárquica, permitindo que a partir da procura da solução para um problema comum 

haja uma preocupação com a concertação local e se verifique uma convergência de 

actores locais; 

• A questão da sustentabilidade, quer física, social, ambiental, económica e financeira foi 

introduzida na gestão urbana, podendo mesmo passar a falar-se de sustentabilidade 

colectiva;  

• Estabeleceu-se a necessidade de, para se alcançar lógicas de qualificação urbana, se 

criar uma visão de cidade e não de obra. 

• O município passou a sentir-se na obrigação de dar a conhecer os seus projectos e as 

suas intervenções a realizar na cidade, permitindo e instigando a vontade de 

intervenção e participação pública. 

• Com um maior investimento nos Centros Históricos potencia-se o aparecimento de 

mais investimento privado. 
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Como aspectos mais positivos podemos retirar da análise dos Programas de Acção: 

• O processo de aprendizagem desencadeado pela criação das Parcerias, principalmente 

por ser algo ainda em formação. 

• Nos programas de acção seleccionados há capacidade para a geração de dinâmicas que 

demonstrem que a cidade e o meio urbano são activos valiosos para, nas condições 

contemporâneas, serem parte da resposta a problemas como os do emprego, da 

competitividade e da inclusão social. 

Os aspectos considerados menos positivos, após a análise dos programas de acção foram: 

•  O facto de ter sido feita uma adequação às exigências da política pública integrada de 

uma forma algo simplista, nominal e meramente formal; 

• A utilização de conceitos de denominação inovadores, mas que no fundo correspondem 

às mesmas formas processuais correntes, apenas mudando-se a “roupagem”;  

• As definições de uma área de intervenção, que por vezes não é mais do que um 

conjunto de acções que apenas possuem proximidade física, mas que não estão 

interligadas, constituindo esta limitação de área de intervenção apenas um modo formal 

de demonstrar um território pertinente; 

• O facto das questões da participação, à partida questões centrais, acabar por se 

transformar apenas em simples actividades acessórias de animação por parte de actores 

mais periféricos à realização de políticas públicas, designadamente os da esfera 

associativa e social; 

• A questão inovadora de algumas intervenções que acabará, eventualmente, por esbarrar 

nos potenciais efeitos que estas possam desencadear, não havendo uma visão de 

conjunto para o futuro das intervenções 
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5.Conclusão 
 

À luz do que tem sido a evolução dos modelos de análise e política urbana, o programa 

POLIS XXI entendeu que, as intervenções a realizar em áreas delimitadas da cidade não 

deviam ser exclusivamente assumidas, no quadro das políticas públicas, pelas instâncias de 

governação da cidade, as Câmaras Municipais. 

 A criação de estruturas em parceria que aumentem a eficiência, o equilíbrio e a coerência 

do governo das cidades vê-se legitimada pela complexidade dos sistemas urbanos e a 

necessidade de fazer convergir, dentro de estratégias partilhadas e de uma visão comum, as 

intervenções dos diferentes agentes urbanos, públicos e privados, diferentes níveis da 

administração pública, diferentes sectores e diversas instâncias da sociedade civil. Assim 

sendo, a parceria requere que haja concertação e cooperação entre os diversos actores 

urbanos, criando processos integrados que irão originar operações mais amplas e 

multissectoriais de intervenção na cidade.  

Os desafios que se colocam às instâncias de governação das cidades, como é caso nos 

Programas candidatos à Política de Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana, 

confrontam-se  contudo com uma séria de fragilidades que decorrem,  tanto da debilidade 

que apresentam os processos de Governância na maioria dos municípios, como do défice 

de competências que o tecido institucional, de uma forma geral, ainda mantém no que 

respeita ao trabalho em parceria. 

Relativamente às questões da Governância tem-se verificado uma progressão muito 

significativa ao nível da governação das cidades, tanto em termos da formulação integrada 

e partilhada pelos diversos agentes, públicos e privados, de estratégias, de instrumentos e 

de programas de acção política como no que concerne à sua implementação e à gestão 

concertada de recursos e projectos e por último à monitorização e avaliação dos mesmos. 

Esta progressão não é apenas no sentido de uma aproximação entre os agentes públicos e 

privados, mas alarga-se às instâncias da administração pública, numa perspectiva de 

integração vertical, no sentido da concertação entre os organismos públicos centrais e os 

organismos regionais e locais, para além da dimensão de participação da sociedade civil. 
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Quanto à questão do défice de competências no tecido institucional, as instituições, 

públicas e privadas, não têm apostado de forma clara e sistemática no desenvolvimento de 

capacidades e “saber–fazer” em matéria de cooperação, concertação e networking. A 

prática de governação das instituições, públicas e privadas, ainda se tem mantido 

demasiado centrada nas próprias responsabilidades e na implementação “isolada” de 

programas e de projectos de acção, só contribuindo em menor escala para o exercício de 

experiências de trabalho e de desenvolvimento de boas práticas em matéria de parceria e 

cooperação.  

Embora se reconheça, em geral, a existência de défices significativos nos aspectos 

anteriormente referidos, as experiências e boas práticas dos últimos anos em domínios 

como o Programa EQUAL, os Conselhos Municipais de Educação, a execução e 

implementação das Cartas e Redes Sociais Municipais, os processos de intervenção no 

comércio de proximidade – PROCOM e URBCOM, entre outros, devem permitir retirar 

bons ensinamentos e aproveitar práticas e atitudes adquiridas ao nível do contexto local.  

 

Os programas de requalificação, revitalização e reabilitação a que assistimos nos últimos 

anos fazem-nos perceber que a estratégia até agora utilizada para enfrentar o problema da 

degradação dos centros das cidades está esgotada. É necessário que deixemos de olhar para 

a cidade como um território onde ocorrem problemas distintos, autónomos e consideremos 

o forte grau de interacção entre os diversos problemas. Foi neste contexto que surgiu o 

conceito de regeneração urbana, referindo-se a um conjunto de intervenções sócio-

urbanísticas em áreas urbanas marcadas pela degradação do edificado e do espaço público, 

pela insuficiência de equipamentos sociais elementares e por processos crescentes de 

exclusão social. 

Os Centros Históricos das cidades, como outras áreas urbanas, enfrentam sérios problemas 

de obsolescência dos edifícios, infra-estruturas e equipamentos, com níveis de degradação 

que afastam a população e as actividades económicas. A valorização das potencialidades 

destas áreas e, sobretudo, a salvaguarda do património que estes espaços representam, 

tornam urgente dinamizar a sua reabilitação. 

Os projectos de regeneração urbana devem constituir um instrumento central para tornar as 

cidades mais sustentáveis e coesas. No caso particular dos Centros Históricos é importante, 

não só reabilitá-los em termos físicos, mas também torná-los habitáveis, acolhedores e 
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atractivos. É importante atrair população para neles residir, mas também para neles 

trabalhar. Por isso, as operações de regeneração urbana deverão cada vez mais, na base de 

visões prospectivas, apoiar-se em parcerias alargadas envolvendo autarquias, serviços da 

administração central, pólos do conhecimento, empresas, associações culturais, etc., 

visando a criação de uma atmosfera propícia à atractividade de talentos e de investimentos, 

susceptíveis de diversificar e requalificar a base económica das cidades para as tornar mais 

inovadoras e competitivas, mas também criando uma atmosfera que permita tornar os 

Centros Históricos, territórios de forte coesão social e económica, e não territórios elitistas, 

ou pelo contrário, marginalizados. 

Como vimos pelas três candidaturas de Centros Históricos ao instrumento das Parcerias à 

Regeneração Urbana, as estratégias de reabilitação dos Centro Históricos não são idênticas, 

nem devem ser. Algumas autarquias optam por regenerar o seu Centro Histórico com o 

objectivo de o tornar mais competitivo e outras apostam na coesão, embora ambos os 

domínios sejam essenciais para uma política de regeneração eficiente. 

Para tornar as suas cidades mais sustentáveis, coesas e competitivas, as candidaturas 

apoiaram-se em parcerias entre as respectivas autarquias e actores públicos e privados, 

como pudemos verificar no capítulo 4. 

 
 A presente dissertação pretendia fazer, antes de mais, uma análise reflexiva e evolutiva do 

conceito de regeneração urbana, e das questões da adopção de parcerias nas políticas 

urbanas, reflectindo ainda sobre as questões da monitorização. Foi também feito um 

enquadramento da evolução das políticas urbanas, em Portugal e a nível da U.E, em termos 

dos seus programas e actores, como base para o entendimento do novo instrumentos de 

Política de Cidades POLIS XXI – Parcerias para a Regeneração Urbana – no qual se 

enquadram as três candidaturas que constituíram objecto de estudo desta dissertação. 

Pretendia-se avaliar as candidaturas elaboradas (candidatadas e já aprovadas), não em 

termos da sua execução, pois tal, embora pertinente e desejável, não seria possível (devido 

à recente aprovação das candidaturas), o que significa que dos objectivos a cumprir e dos 

projectos propostos ainda pouco ou nada pôde ser executado, o que inviabilizou a sua 

avaliação dessa forma. Pretendia-se antes analisar as candidaturas segundo a forma como 

formulavam e encaravam, do ponto de vista local, um problema de regeneração urbana; 

que recursos institucionais e materiais identificavam para desencadear uma parceria; qual 

a força e o motivo que desencadeou a formação de uma parceria: que relação se 
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estabelecia entre os projectos de intervenção que compõem os programas de acção, 

discutindo a sua integração, as sinergias que criam, os objectivos de ordem económica e 

social que prosseguem e a originalidade e a sustentabilidade em que assentam; apreciar se 

é possível ver nas PRU a concretização de um factor decisivo de criação de novos 

ambientes urbanos, isto é, de novos usos da cidade, a qual passe também a ser encarada 

como um meio em que se promovem formas mais eficientes e qualificadas de uso dos 

recursos ambientais, desde o espaço público urbano, à energia ou aos transportes, dando 

lugar a novas economias – materiais ou sociais desses territórios. 

Com esta análise pretendia-se ainda poder estabelecer algumas recomendações para 

candidaturas futuras, que passam essencialmente por uma melhor Preparação das Parcerias, 

o que envolveria um maior tempo envolvido na preparação da candidatura, realizando mais 

reuniões com potenciais parceiros, dando um maior conhecimento do programa de Acção e 

dos potenciais projectos á população e aos potenciais parceiros de forma a que as parcerias 

constituídas atinjam o objectivo proposto, o de uma real participação de actores privados, 

não só de forma passiva, mas sim de forma activa. Este instrumento deve ser utilizado para 

criar um maior envolvimento da população com a cidade, participando nos projectos para a 

cidade, sendo que para isso, este instrumento não deve servir para acumular apenas 

projectos de carácter infra-estrutural por parte das autarquias, mas sim permitir a 

integração de pequenos parceiros privados, que assim possam contribuir de forma activa 

para a regeneração da cidade. 
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GUIÃO DE PERGUNTAS - Entrevistas informais  
 
 
i) Julga que as candidaturas, em especial, o processo de montagem do conjunto 

de operações que integram o Programa de Acção, teria beneficiado com a 
existência de um alargamento do prazo dado para preparação das mesmas? 

 
ii)  Considera a criação de uma parceria, como base para todo o processo de 

intervenção, algo inovador e eficaz? Julga que a existência de parcerias 
público-privadas é fulcral para viabilizar todo o processo, principalmente em 
termos financeiros? 

 
iii)  A necessidade de, neste instrumento das Parcerias para a Regeneração 

Urbana, se ter de desenvolver parcerias para o funcionamento da mesma, 
pode contribuir para criar uma nova forma de actuação autárquica mais com 
maior concertação local e convergência de actores locais? 

 
iv) Pretende-se que nas PRU, as intervenções físicas, constituam a base para as 

intervenções imateriais, potenciando-as e impulsionando-as, conseguindo-se 
dessa forma um desenvolvimento mais sustentável que abarque várias 
dimensões. Concorda com a afirmação? 

 
v) A necessidade de delimitar uma área de intervenção parece-lhe pertinente, 

para circunscrever e delimitar um problema interurbano comum, ajudando a 
definir uma estratégia para a área de intervenção, ou apenas, mais uma forma 
de juntar projectos diferentes, numa área de intervenção próxima? 

 
vi) Quais fragilidades identifica ainda neste instrumento de Política de Cidades e 

quais as duas maiores potencialidades? Que soluções propõe, no sentido de 
potenciar uma melhoria deste instrumento de politica? 

 
vii) Julga que, caso os Programas de Acção em que as áreas de intervenção de 

localizassem em centros históricos, tivessem critérios específicos de 
intervenção e definição de tipo operações a candidatar, estes poderiam ser 
beneficiados, evitando, por exemplo a existência de demasiadas operações 
infraestruturais? 

 
viii)  O envolvimento da população no processo de elaboração da candidatura, bem 

como no seu acompanhamento, pode ter benefícios mútuos, tanto para a 
população, que vê as suas necessidades reflectidas nas operações a candidatar, 
como para o Programa de Acção candidatado, que se vê justificado pela 
vontade e dos residentes da área de intervenção. Concorda? 

 
ix) Como que lhe parece ter sido o conduzido o processo de preparação das 

candidaturas? Foi eficiente ou não? O que mudaria? 
 
 


