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1. Bairros críticos

A política urbana tem vindo a assumir con-
tornos inovadores na intervenção em Bairros
Críticos das grandes cidades. Uma das corren-
tes defende que o sucesso da intervenção pres-
supõe toda uma aprendizagem colectiva para 
o encorajar de mudanças no comportamento 
e atitudes dos cidadãos, capacitando-os e tor-
nando-os agentes activos visando uma socie-
dade mais justa e sustentável (Jones, 2003).

A nível europeu a intervenção urbana visa
a criação de comunidades sustentáveis1 (Bris-
tol, 2005). Estas comunidades são diversifica-
das, reflectem as suas circunstâncias locais, não
obedecem a um padrão formatado e devem
assegurar oito características: (1) activas, inclu-
sivas e seguras; (2) participadas e bem lidera-
das; (3) bem equipadas (infra-estruturadas); (4)
com bons serviços; (5) amigas do ambiente;
(6) bem desenhadas e construídas; (7) criati-
vas e inovadoras; (8) justas para todos (Bristol,
2005).

Tendo isto como enquadramento, o pro-
jecto que aqui se apresenta foi desenvolvido
no âmbito da Iniciativa Operações de Qualifi-
cação e Inserção Urbana de Bairros Críticos,
com o objectivo de gerar intervenções inova-
doras, nomeadamente através de abordagens
que promovam o envolvimento directo dos
diversos actores chave no desenvolvimento
sócio-territorial.

O forte relevo dado à convergência de acção
entre os diversos actores e o assumir da parti-
cipação cívica como condição de êxito da inter-
venção contribuiu para a capacitação dos par-
ticipantes (como forma de concretização), 
factor crucial à criação de comunidades sus-
tentáveis (como objectivo fulcral).

2. O contexto e sua evolução
Tendo em conta o crescimento das grandes

cidades e a intensificação das migrações, cria-
ram-se zonas críticas que exigem a intervenção
urgente, para evitar situações extremas de explo-
são de conflito e desobediência civil, à seme-
lhança do que aconteceu em França em 2006.

As zonas críticas, se por um lado consti-
tuem um problema de exclusão social, por outro
representam fontes de aprendizagem de sobre-
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vivência na adversidade. Em geral, são carac-
terizadas por serem zonas de pobreza e exclu-
são social, apoiadas muitas vezes numa econo-
mia não formal, frequentemente ilícita, e apre-
sentando redes complexas de sobrevivência.
Quando perturbadas, podem resultar em con-
flitos difíceis de gerir. Embora apresentem
conotações negativas, estes espaços sócio-ter-
ritoriais podem, por vezes, surpreender-nos
pelos níveis elevados de integração na escola,
no trabalho, nas culturas locais e na sociedade.
De facto, são frequentemente zonas de uma
riqueza invulgar multi-cultural, uma forte rede
social de apoio partilhado e com actividades
de cariz inovador desenvolvidas localmente
para superar dificuldades.

Estas zonas têm merecido atenção espe-
cial das entidades governativas, como atestam
os vários programas comunitários e nacionais
(URBAN, PROQUAL, PRU, etc.) visando
responder às suas dificuldades específicas.
Com este programa experimental dos Bairros
Críticos lançado em 2005 pretende-se, além do
que acima foi dito, assegurar uma intervenção
articulada no terreno, evitando intervenções
avulsas, em três bairros seleccionados pelas
suas características diversificadas – Cova da
Moura, Lagarteiro e Vale da Amoreira. A ideia
central é construir um conjunto de práticas
conjuntas e formas de intervenção integrada,
potenciando a experiência já adquirida, permi-
tindo criar uma base orientadora para futuras
intervenções. O objectivo é, pois, implementar
uma política de cidade ao nível do bairro cons-
truída com os actores chave que nele inter-
vêm (RCM 143/2005). Este artigo dá conta da
experiência desenvolvida no bairro da Cova da
Moura no âmbito do programa Bairros Críti-
cos, com especial destaque para a estrutura de
governância e o processo participativo imple-
mentados.

3. O Caso da Cova da Moura
O Alto da Cova da Moura é um bairro no

concelho da Amadora que, essencialmente,
emergiu em auto-construção para responder às
necessidades de habitação de um grupo de
retornados das ex-colónias na segunda metade
dos anos 70, numa época em que um mercado
habitacional deficiente se revelava impossibi-
litado de responder à intensa procura. Em mea-
dos dos anos oitenta a Cova da Moura torna-se
o maior enclave de migração com uma popu-
lação etnicamente heterogénea (Horta, 2006).

Embora conotado negativamente devido a
uma má imagem alimentada pelos media e
pelo lugar que hoje ocupa nas redes de tráfico
de droga da região de Lisboa, o bairro tem
qualidades intrínsecas que resultam de uma
vivência na adversidade dos seus residentes,
durante os cerca de 30 anos de existência.
Além de uma rede social de grande qualidade
humana e de partilha, apresenta uma matura-
ção substancial em termos de associativismo
local, apoiado por uma capacidade técnica
invejável, esforço persistente dos seus líderes.
Esta situação imprime um nível elevado de
concretização de acções dentro do bairro.

Ao longo dos anos, as duas associações
locais dominantes – a Associação de Residen-
tes e a Associação Moinho da Juventude –
impõem-se através de duas apostas estratégi-
cas distintas (Horta, 2006) que se complemen-
tam e contribuem para uma maior diversifica-
ção na acção e que de alguma forma se auto-
-apoiam. A primeira, mais legalista e de proxi-
midade com a política local, assume um papel
relevante no colmatar de carências várias dos
residentes. A segunda, mais virada para o esta-
belecimento de redes internacionais e parce-
rias trans-nacionais, acaba por ter um papel
fundamental não só em potenciar o que a
população local tem para oferecer, como 
também em passar uma imagem positiva do
bairro, favorecendo assim a sua abertura ao
exterior (Horta, 2006).
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O bairro, com cerca de 6000 habitantes,
apresenta uma grande diversidade cultural ali-
mentada pelos seus residentes: portugueses
retornados e naturais das ex-colónias africa-
nas, com uma representação muito expressiva
de cabo-verdianos (2/3 da população residente).
É um bairro muito jovem, em que 22% da
população tem menos de 14 anos (comparado
com o concelho em que este valor é de 15%) e
45% tem menos de 24 anos. Do ponto de vista
económico, o bairro apresenta 126 estabeleci-
mentos comerciais2, revelando um empreen-
dedorismo invulgar.

4. A estrutura de governância 
do programa 

O Programa Iniciativa Bairros Críticos
propõe uma intervenção de cariz inovador,
oferecendo logo à partida dois elementos invul-
gares de contexto (ver Figura 1): um Grupo
Interministerial, em estreita articulação com a
SEOTC e o INH, e um Grupo de Parceiros
Locais (GPL). 

O Grupo Interministerial (GTIM) inclui
sete ministérios3, que trabalharam em con-
junto/articularam acção entre ministérios, e
com os seus representantes no GPL, situação
invulgar no contexto governativo Português.
O GPL reúne vinte e seis representantes de
actores chave com intervenção no bairro da
Cova da Moura – administração local e regio-

nal, associações não governamentais e as asso-
ciações sedeadas no bairro (ver Figura 2).
Estes actores foram incluídos no GPL na
sequência de um processo de identificação
antes do início dos trabalhos do Gabinete de
Apoio Técnico (GAT). 

O Gabinete de Apoio Técnico (ver Figura
1) é o responsável por liderar o processo, orga-
nizando-se em duas componentes: a interven-
ção sócio-territorial e o processo participativo.
Estas duas componentes tiveram coordenações
distintas, mas trabalharam em intensa articula-
ção ao longo de todo o processo que decorreu
durante a primeira metade de 2006. 

A iniciativa visou actuar sobre o bairro
como um todo, articulando as esferas das ins-
tituições do governo central e local com as
organizações não governamentais com acção
a nível local. Esta articulação é conseguida
através do GPL que funciona durante todo 
o processo como a sede onde as decisões são
tomadas.
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2 Cova da Moura, Diagnóstico e Plano de Inter-
venção, Iniciativa Bairros Críticos, RCM 143/2005 –
INH – Julho de 2006.

3 O Grupo Interministerial integra sete Ministé-
rios: (1) Presidência de Conselho de Ministros; (2)
Ministério da Administração Interna; (3) Ministério
do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvol-
vimento Regional; (4) Ministério do Trabalho e Soli-
dariedade Social; (5) Ministério da Saúde; (6) Minis-
tério da Educação; e (7) Ministério da Cultura.

Figura 1 – Intervenientes no Programa
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5. O processo participativo
O desenvolvimento da proposta de inter-

venção sócio-territorial resulta desta articula-
ção apoiada numa participação activa em sede
de GPL, usando metodologias interactivas e
recorrendo a uma equipa de facilitadores. Do
processo participado resultou a construção de
um diagnóstico participado, o desenvolvimento
de uma análise SWOT em conjunto, o identifi-
car de vectores estratégicos colectivamente e o
acordar quanto ao plano de acção. Todas estas

componentes foram debatidas e acordadas em
sede de GPL e no final o compromisso para a
acção foi concretizado num Plano de Acção.
Mais tarde, este Plano foi contratualizado entre
os parceiros locais e os órgãos responsáveis 
da administração central e local, passando-se
agora à fase de implementação.

O processo participativo incluiu não só
reuniões com o GPL, num total de 12, com
duração entre as 4h e as 7h, mas um contínuo
de desenvolvimento de contactos, entrevistas e
inquéritos, com vários tipos de actores chave.
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COMISSÃO DE BAIRRO COMISSÃO DE BAIRRO 
(4)(4)

Figura 2 – Os 26 Parceiros Locais

•• Associação Clube DesporAssociação Clube Desportivotivo
A. Cova MouraA. Cova Moura

•• Associação C. Moinho da JuventudeAssociação C. Moinho da Juventude
•• Associação MoradorAssociação Moradoreses
• Centr• Centro S. Po S. P. N. S. M. D. da Buraca. N. S. M. D. da Buraca

OUTROS PARCEIROS 
c/ Acção Local (12)

Administração
LOCAL/CENTRAL (10)

• ACIME                                                                     
• Associação Amigos da Damaia
• Associação Pais da EB1/JI Cova da Moura
• Associação Pais Escola Pedro D´Orey da Cunha 

e D. João V
• Associação Solidariedade S. «Vencer» – 

Casal Popular da Damaia
• Câmara Municipal da Amadora
• Centro Saúde da Reboleira
• CDSS/Unidade de Acção Social
• CDSS/Serviço Social da Amadora
• Centro Saúde da Reboleira
• Escola Básica EB1/JI Cova da Moura
• Escola Pedro D´Orey da Cunha
• IEFP
• INH
• Junta de Freguesia da Buraca
• Junta de Freguesia da Damaia
• Ministério da Cultura
• Ministério da Educação
• Núcleo E. C. L. A. S. A. – Rede Social
• PSP
• Santa Casa M da Amadora
• SEF



Incluiu também dois grandes workshops aber-
tos a todos os residentes do bairro, assegu-
rando um envolvimento e divulgação alargada
e um workshop específico visando os jovens
que se mantinham ausentes do processo que
estava em curso.

As reuniões com o GPL foram inicialmente
conduzidas em território neutro/independente,
a escola básica local. No entanto, a partir de
certa altura, e uma vez que as actividades esco-
lares não o permitiam, as reuniões passaram a
ser conduzidas alternadamente nas duas orga-
nizações de bairro com espaço disponível para
os eventos – Moinho da Juventude e Clube
Desportivo. A última das reuniões decorreu na
Junta de Freguesia da Buraca, já fora do Bairro.

As reuniões com o GPL, foram conduzidas
com mesas em U e/ou em grupos de trabalho
dependendo do tipo de produto a desenvolver.

Os trabalhos das reuniões acompanharam e
contribuíram para o delinear da componente
sócio-territorial e visaram responder e/ou
acompanhar o processo mais técnico, desen-
volvendo inputs para o alimentar. Cada reu-
nião resultou sempre numa acta descrevendo
as questões abordadas, debatidas e acordadas.
Esta acta, uma vez revista pelos participantes,
era disponibilizada a todos, permitindo o
acompanhamento dos trabalhos mesmo que
estivessem ausentes e assegurando a continui-
dade da memória das questões discutidas.

Esta forma intensa e contínua de envolvi-
mento activo dos participantes do GPL permi-
tiu construir de forma colaborativa e consen-
sual inputs para o desenvolvimento da compo-
nente socio-territorial em consonância com os
intervenientes a actuar no Bairro em co-res-
ponsabilização, adaptado às realidades efecti-
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Figura 3 – Reuniões com o Grupo de Parceiros Locais

Reuniões com o GPL (Grupo de Parceiros Locais)

GPL no Clube Desportivo GPL no Moinho da Juventude

GPL na Junta de Freguesia B
GPL na EB1/JI Cova da Moura



vas do local e contribuindo para o assegurar de
uma implementação futura. 

Por vezes era atribuído «trabalho de casa»
aos participantes para que tivessem tempo
para reflectir sobre os assuntos antes da reu-
nião seguinte e portanto se preparassem para o
que ia ser discutido. Este «trabalho de casa»
teve uma função muito importante, em parti-
cular para as associações do bairro, fomentando
o trabalho colaborativo das mesmas muito
para além das reuniões de GPL. Isto contribuiu
para o fortalecimento das redes locais e gera-
ção conjunta de ideias/soluções da parte dos
actores residentes.

Durante o processo delegou-se num só ele-
mento da equipa do GAT o estabelecimento 
de contactos com os vários actores sempre que
necessário, personalizando um contacto mais
directo com a equipa técnica. Assegurou-se
também um elemento da equipa no terreno de
uma forma regular (todas as quintas à tarde na
escola primária local) que recebia quem 
quisesse saber do andamento do processo ou 
apenas pretendesse resolver um problema
específico. Isto permitiu criar uma relação
mais próxima e continua com a população do
bairro.

6. Uma aprendizagem colectiva
A componente participativa funcionou

desde o início com base numa série de regras
seguidas ao longo de todo o processo e visando
assegurar não só o enfoque no que estava a ser
discutido durante cada fase do processo, mas
também criar um ambiente seguro e tranquilo
aos participantes. Isto encorajou uma partici-
pação activa dos mais tímidos e evitou a domi-
nância dos mais vocais e intervenientes, para
que todos pudessem colocar as suas ideias na
mesa e fossem ouvidos.

A separação clara entre os responsáveis
pelo conteúdo (intervenção sócio-territorial) 
e os responsáveis pelo processo participativo,

assegurou a necessária isenção que permitiu à
equipa facilitadora liderar o processo mais efi-
cientemente, uma vez que era vista como
independente em relação aos interesses em
jogo. Tudo isto permitiu construir relações de
confiança e credibilidade com os participantes
e estabelecer um clima seguro para o desen-
volvimento construtivo dos trabalhos. Encora-
jou também um envolvimento intenso dos par-
ticipantes que ultrapassou largamente o mero
período das reuniões. 

Podemos identificar uma série de resulta-
dos, nomeadamente, um retomar das redes
locais, uma intensificação da circulação de
informação/ideias, uma consciencialização e
aceitação da necessidade de encontrar uma
resposta adequada e equilibrada para a situa-
ção do bairro (construído em terreno alheio) e
um reforço das instituições locais, com a cria-
ção e formalização de uma comissão de bairro
integrando as quatro organizações locais. 

Embora se identifiquem resultados que
indiciam formação de capacitação e de o dis-
curso ter evoluído de um discurso formal ini-
cial para um discurso mais cooperativo, pode-
mos apenas encontrar laivos de um discurso
colaborativo (Shawn, 2006) desejável para
uma consolidação mais efectiva da capacita-
ção desenvolvida. 

O envolvimento activo no desenvolver da
estratégia de intervenção sócio-territorial
constituiu um desafio e uma aprendizagem
colectiva, que contribuiu para o reforço da
capacitação local e para o estabelecimento de
novas regras de convivência uma vez interna-
lizadas as regras do processo participativo –
ou seja, um contributo para uma sustentabili-
dade mais a longo prazo. 
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