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RESUMO 

Na presente dissertação é realizada uma investigação sobre a temática da reabilitação urbana 

em bairros sociais. Sendo este um tema relativamente recente na Engenharia Civil nacional, é 

importante refletir sobre as possibilidades de intervenção num bairro social, de forma a 

contribuir para a preservação dos edifícios e melhorar a qualidade de vida da população nestes 

locais. 

Assim, o presente trabalho pretende incorporar a opinião dos habitantes desses espaços em 

inquérito com propostas visuais e opções estratégicas do modo a intervir, com e sem habitantes, 

em determinadas fases da operação de reabilitação urbana.  

Inicialmente é realizada uma abordagem ao conceito de reabilitação urbana e uma 

contextualização histórica dos bairros sociais em Portugal, apresentando três exemplos de 

bairros nacionais, de modo a refletir sobre os problemas construtivos e sociais que foram 

surgindo nestes locais desde os anos setenta. Numa segunda fase, é apresentada uma análise de 

três casos de bairros sociais reabilitados segundo diferentes métodos utilizados para a pintura 

exterior dos edifícios. Por fim, é apresentado o estudo de caso do Bairro Social de Santa Tecla, 

em Braga. Através de um questionário aos moradores e tendo como exemplo os três casos 

anteriormente referidos, pretende-se saber com qual dos exemplos, os moradores se identificam 

mais, de modo, a que a intervenção seja pensada para e com os moradores, contribuindo, para 

a sua identificação com o projeto de reabilitação.  

Após a análise do questionário verifica-se que os moradores sentem vontade de fazer parte nas 

decisões de escolha, preferindo ter uma papel ativo nas intervenções que possam vir a ser 

realizadas no seu próprio bairro. Deve-se, por isso, levar em consideração a opinião dos 

moradores, de modo a ir de encontro aos seus interesses.  

Palavras-chave: Reabilitação Urbana, Arte Urbana, Bairros Sociais, Bairro Social de Santa 

Tecla.
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ABSTRACT 

In the present dissertation it was conducted an inquiry over the theme of urban rehabilitation in 

social housing estates. Being this a relatively recent theme in Portuguese Civil Engineering, it 

is important to rethink about the possibilities of intervention in social housing, in a way to 

contribute to the preservation of buildings and improve the quality of life of the population 

living there.  

Therefore, the present work pretends to embody the opinion of residents in these areas using an 

inquiry with visuals suggestions and strategic options in a way to intervene, with or without the 

residents, in certain stages of the urban rehabilitation operation. 

Firstly it is conducted an approach to the concept of urban rehabilitation and their historic 

contextualization in Portugal, by presenting three examples of national social housing estates 

in a way to reflect about the constructive and social problems that, came up in these place since 

the seventies. In a second phase, it is presented an analysis of rehabilitation in three social 

housing estates with the application of different methods used on the outside painting of the 

buildings. Finally, it is presented the case-study of Santa Tecla social housing estate, in Braga. 

Through a questionnaire to the residents and having as an example the three cases mentioned 

before, we intend to know with which example the residents identify more, in a way to have a 

thoughtful intervention for them, contributing for their own identity with the rehabilitation 

project. 

After the questionnaire analysis, it has been verified that the residents feel the will to be a part 

of the decisions, preferring to have an active role in the interventions that can be made in their 

own social housing estate. Therefore, we must take in consideration the opinion of the residents, 

in the way to meet their interests. 

Keywords: Urban Rehabilitation, Street art, Social Housing, Social Housing in Santa Tecla.
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1.   INTRODUÇÃO 

 

1.1.   Introdução 

Nas últimas décadas do século XX ocorreram várias mudanças nas cidades, pela sobrelotação 

da população, pelo aumento do uso do automóvel, pelo crescimento centralizado em zonas 

urbanas dotadas de serviços públicos ou privados, escolas, hospitais, centros comerciais e zonas 

de lazer.  

Devido à divisão em classes sociais, e outros problemas como as desigualdades salariais, os 

bairros sociais foram crescendo nas cidades. Porém, este crescimento ocorre de forma 

segregada, não havendo interligação das pessoas que vivem em bairros sociais com as pessoas 

que vivem na envolvente destes ou dentro da cidade. Desenvolvendo-se, assim, zonas que 

pouco contribuem para a evolução harmoniosa das cidades e que numa primeira fase evolutiva, 

são periféricos no contexto físico das cidades. 

Estes problemas físicos do tecido urbano e socioeconómico dos habitantes, afastam a população 

destes locais, criando um estigma negativo destes espaços. A reabilitação destes bairros e 

edifícios é um dos fatores que mais pode contribuir para tornar o espaço mais humanizado e 

aglutinado, acessível e gerador de relações interpessoais. 

A presente dissertação procura identificar as várias possibilidades de reabilitação urbana em 

bairros sociais, conectadas com a arte em fachadas, e identifica formas para materializar um 

processo de planeamento da aplicação desta vertente nos bairros sociais. 

Um dos meios mais eficazes de atrair e misturar pessoas de todas as classes sociais, 

influenciando uma vida saudável em comunidade, passa pela criação de espaços públicos 

atrativos, que cativem a população para novos hábitos e costumes, humanizando a cidade e 

construindo uma ‘vida’  social. As fachadas dos edifícios configuram espaço público. Assim, 

uma das possibilidades de reabilitação urbana em bairros sociais passa pela aplicação de arte 
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urbana, pintando, parcial ou totalmente, com outros métodos de reabilitação ou não, os 

edifícios. 

A arte em espaço público, especialmente a partir do século XX, pode ser vista em variadíssimas 

formas desde murais, esculturas, painéis eletrónicos, cartazes ou performances. A libertação 

das obras de arte de espaços confinados como galerias e museus, para recintos abertos no espaço 

urbano implica trabalhos artísticos de escala monumental em que os logradouros públicos são 

metamorfoseados, influenciando diretamente no quotidiano das pessoas (Rocha, 2012). 

Uma das mais recentes aplicações deste conceito, têm sido intervenções artísticas, organizadas 

ou não, com o objetivo de regenerar o espaço público, tornando-se uma estratégia cada vez mais 

importante no espaço urbano. Nesta vertente, podemos considerar que a arte urbana é uma 

forma diferente de reabilitação, aumentando o espírito crítico dos habitantes dos bairros e dos 

munícipes em geral quanto à necessidade crescente de reabilitação urbana dos edifícios de uma 

cidade.  

Tendo em vista analisar quais as possibilidades de participação pública num processo de 

reabilitação urbana em que o dominante é a aplicação de arte urbana nas fachadas dos edifícios, 

foi efetuado um inquérito aos habitantes do Bairro Social de Santa Tecla, em Braga. Este 

processo permite discutir soluções e respostas para os objetivos identificados anteriormente. 

 

1.2.   Objetivos 

Esta investigação tem como objetivo principal o estudo de possibilidades de reabilitação urbana 

em bairros sociais e o planeamento e estudo, com os moradores do bairro, da implementação 

de arte urbana aplicada nas fachadas de bairros sociais. 

O objetivo operacional da presente investigação é avaliar a opinião dos moradores do Bairro 

Social de Santa Tecla a respeito da aplicação de arte urbana nas fachadas do seu próprio bairro, 

com o objetivo de dinamizar o bairro e os habitantes, aumentando o sentido de pertença. 

Assim, pretende-se estudar várias possibilidades de reabilitação urbana em bairros sociais e o 

efeito da arte urbana, na estética das fachadas de bairros sociais de modo a valorizar os mesmos 

e identificar a população citadina, seja ela, habitantes ou não do Bairro Social, com a melhoria 

da imagem da cidade.  
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Para atingir o objetivo supracitado, é necessário recorrer a objetivos intermédios, sendo eles: 

1. Levantamento de problemáticas de Bairros Sociais;  

2. Levantamento de bairros sociais com ações de reabilitação envolvendo arte urbana; 

3. Caracterização do Bairro Social de Santa Tecla, em Braga; 

4. Preparação de um inquérito participativo; 

5. Recolha de informação da perceção dos habitantes; 

6. Análise estatística dos dados obtidos através do programa Statistical Package for the 

Social Science (IBM SPSS Statistics 22). 

 

1.3.   Metodologia 

A pesquisa a realizar vai seguir uma linha metodológica aglomerando fontes escritas, recolha, 

análise e seleção de bibliografia existente e recolha de informação da perceção dos habitantes 

de bairros sociais na área em estudo.  

 

1.3.1.   Contextualização da Investigação 

Um dos princípios do desenvolvimento sustentável da Reabilitação Urbana assenta no 

envolvimento dos cidadãos, fomentando a participação destes na tomada de decisões, 

promovendo a educação e sensibilização para o desenvolvimento sustentável e informando-o 

do seu impacto no ambiente e das suas possibilidades de fazer escolhas mais sustentáveis. 

Sendo assim, o envolvimento dos moradores do Bairro Social de Santa Tecla é de enorme 

importância nesta investigação, fomentando o planeamento de baixo para cima, ao invés do 

tradicional, de cima para baixo, onde é o sistema político e financeiro que determina o 

planeamento.  

O planeamento de baixo para cima consiste no empowerment da comunidade, que permite que 

esta desenvolva uma atitude proactiva na relação com o bairro, onde são os próprios moradores 

que se mobilizam para responder às suas necessidades, exercendo pressão junto das entidades 

competentes ou resolvendo os problemas através dos seus próprios meios (Batalha, 2010). 
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1.3.2.   Planeamento da Investigação Aplicada 

O planeamento da investigação aplicada vai seguir a linha metodológica representada no quadro 

seguinte (Quadro 1). Inicialmente, serão definidos os problemas existentes do bairro em estudo 

e os objetivos a resolver, de seguida é realizado o planeamento da amostra, tendo em conta que 

tipo de amostra será necessário utilizar, e o planeamento e redação do questionário. Após a 

realização destas 3 etapas iniciais será realizado o trabalho de campo com as técnicas 

específicas de pesquisa de campo pré-estabelecidas. Concluída a obtenção dos dados, através 

da fase de questionários aos habitantes do bairro social em estudo, será realizado a análise 

estatística por intermédio do programa Statistical Package for the Social Science (IBM SPSS 

Statistics 22). Por fim, é realizada a discussão dos resultados. 

Quadro 1 - Linha metodológica da investigação. 

 

A amostra é o resultado da necessidade de criar um pequeno grupo de indivíduos, representativo 

da população em estudo. A amostragem é uma fase importante de qualquer aplicação 

metodológica de um questionário, que passa pela seleção de indivíduos a inquirir. Assim, o 

estudo será realizado por amostragem pois não é necessário o estudo de toda a população. 

As amostras podem ser classificadas em duas categorias: as não probabilísticas e 

probabilísticas. A amostra será não probabilística visto que os moradores serão escolhidos ao 

acaso e a vontade de responder ao questionário vai depender da vontade dos mesmos. A técnica 

de amostragem por conveniência será a adotada por ser a menos dispendiosa, as unidades 

amostrais são acessíveis, fáceis de medir e consome menos tempo. 
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A população de objeto de estudo são todos os habitantes do Bairro Social de Santa Tecla e a 

unidade de análise são todos os indivíduos com idade superior a 15 anos. A base de amostragem 

será de 70 indivíduos, 35 de ambos os sexos e de 10 indivíduos para cada estrato etário. Esta 

configuração poderá sofrer de oscilação, dependendo de variáveis que poderão surgir no 

decorrer da pesquisa de campo. 

 O inquérito por questionário, sendo uma técnica de recolha individual dos dados, consiste em 

obter resultados conclusivos sobre um determinado problema, que possam ser generalizados, 

obedecendo a algumas regras básicas como a lógica interna na representação exata dos 

objetivos e na estrutura da aplicação e interpretação.  

Os questionários de recolha de dados, serão realizados pela autora da presente dissertação, 

sendo necessário a deslocação ao Bairro Social de Santa Tecla. 

Os inquiridos não devem receber explicações adicionais, de modo, a que percebam o que está 

a ser questionado. Para tal não acontecer as questões deverão ser claras, objetivas e não devem 

ser invasivas. Tendo em atenção o nível de escolaridade dos moradores, a linguagem terá de 

ser cuidadosa e acessível, prevenindo que a aplicação do instrumento seja cansativa e fastidiosa 

para o inquirido. Assim, o questionário será composto por um conjunto de perguntas 

maioritariamente fechadas com algumas questões abertas, por meio a criar diálogo entre ambos 

e obter informação, conhecimento ou opinião sobre o assunto. 

A forma de obtenção de dados vai ser realizada por questionário, como referido anteriormente, 

com realização de pré-teste para validação do mesmo. No pré-teste será avaliado o tempo 

necessário para conclusão da fase de questionários, tendo em conta a amostra necessária, a 

compreensão do questionário por parte dos moradores, a recetividade dos habitantes ao 

questionário e inclusão e exclusão de variáveis. 

A pesquisa de campo utiliza técnicas específicas, que tem o objetivo de recolher e registar, de 

maneira ordenada, os dados sobre o assunto em estudo. As técnicas específicas utilizadas na 

pesquisa de campo serão a observação direta e o questionário de administração indireta, ou seja, 

realizado pelo inquiridor e se possível questionário de administração direta sendo preenchido 

pelos moradores. A observação direta baseia-se nas técnicas de observação propriamente ditas 

durante e após os questionários. A modalidade da observação direta será não participante, ou 

seja, não haverá participação dos fatos a serem observados. 
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As campainhas das habitações encontram-se num estado elevado de degradação, sendo que a 

maioria, não funcionam. Sendo assim, o meio de aproximação com os moradores, será o espaço 

público, abordando-os se vivem no bairro e se poderiam responder a um questionário simples 

sobre o seu bairro. O fato da realização da entrevista ser no espaço público não será um desafio 

difícil de contornar, pois os moradores frequentam o espaço público com bastante regularidade 

para práticas sociais.  

Considera-se que o apoio da BRAGAHABIT, antes da aplicação do pré-teste, será de grande 

importância para a realização de um questionário mais efetivo, através do crivo da linguagem 

utilizada, das perguntas colocadas e também a aproximação a um grupo inicial de moradores. 

 

1.4.   Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação divide-se em duas partes, uma remete para a sustentação teórica e 

argumentação sobre a importância da reabilitação urbana na cidade atual e o que pode contribuir 

para um desenvolvimento futuro mais adequado para a cidade e a sociedade. Esta primeira parte 

está dividida em três capítulos, nomeadamente, a Reabilitação Urbana, os Bairro Sociais em 

Portugal e a Arte e Reabilitação Urbana em Bairro Sociais. 

O primeiro capítulo de sustentação teórica de Reabilitação Urbana remete para a explicação do 

conceito de reabilitação urbana, as suas relevâncias, as suas políticas e a sua importância, bem 

como, a fundamentação de arte urbana como imagem de recuperação. No capítulo seguinte, os 

bairros sociais em Portugal, é apresentada a contextualização teórica dos bairros sociais em 

Portugal, tal como, as problemáticas destes, através de três exemplos de bairros sociais em 

Portugal. No último capítulo teórico, Arte e Reabilitação Urbana são apresentados 3 casos 

diferentes de intervenções nas fachadas em bairros sociais em Portugal. Estes três exemplos de 

bairros sociais serão aplicados nos questionários efetuados aos moradores do Bairro Social de 

Santa Tecla. Sendo assim, os exemplos de bairros sociais a estudar serão, o Bairro Social de 

Araucária em Vila Real, escolhido por apresentar fachadas idênticas ao Bairro Social de Santa 

Tecla e ser o tipo de fachada mais usual em Portugal, o Bairro Social de Nossa Senhora de 

Conceição em Guimarães, escolhido por ser próximo ao Bairro Social em estudo e o Bairro 

Social da Quinta do Mocho em Loures por utilizar murais realizados por artistas. 
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Na segunda parte da dissertação concretiza-se o estudo de caso, através da aplicação do 

conhecimento e da base teórica garantida anteriormente, com a aplicação de questionário de 

administração indireta aos moradores do Bairro Social de Santa Tecla. 

Com o intuito de tornar a interpretação das legendas mais simples e acessível, a não existência 

da fonte nas legendas/figuras/gráficos, significa que a realização desta é efetuada pela autora 

da presente dissertação.  
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2.   A REABILITAÇÃO URBANA  

 

‘’A reabilitação urbana só é bem sucedida quando é realizada  

com a população e para a população’’  (Pinho, 2007) 

 

2.1.   Introdução 

As intervenções urbanas provocam melhorias a nível físico e funcional, permitindo benefícios 

no espaço público, a nível social, ambiental e económico. As intervenções diferem entre si. 

Como tal, é pertinente distinguir a definição de reabilitação urbana de outras intervenções, com 

as quais é, ou, pode ser confundida. Assim, será definida uma das políticas de intervenção na 

cidade, a ‘Política dos R’s’ que aborda os conceitos de reabilitação, renovação, regeneração, 

revitalização, recuperação, requalificação e reconversão.  

O conceito de reabilitação surgiu, em Portugal, nos anos 60 do século passado. No entanto, 

apesar de ser relativamente recente, já sofreu várias alterações nos seus objetivos, abordagens, 

metodologias e âmbitos de atuação. Atualmente, é uma componente indispensável no campo 

de ação política das cidades e habitações. 

Neste capítulo, tal como o título anuncia, é apresentado o conceito de reabilitação urbana e sua 

relevância no espaço urbano, bem como as políticas que têm promovido a sua aplicação. 

Inicialmente são apresentadas algumas considerações a respeito do conceito de reabilitação 

urbana, quanto às suas origens, à sua evolução temporal e definição do conceito atual.  

A importância da reabilitação urbana é, inicialmente, abordada tendo em atenção as melhorias 

nos centros históricos e nos bairros sociais. Posteriormente serão apresentados as características 

de degradação e os fatores de qualidade de vida que alertam para a necessidade de intervenção 

numa determinada zona urbana.   
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A Arte Urbana já faz parte da cultura contemporânea, sendo cada vez mais notória a sua 

aplicação e união com a cidade. Com esta premissa será analisado o conceito da arte urbana, 

como imagem de recuperação e os benefícios que pode oferecer à cidade e à população, 

designadamente a recuperação visual de locais e fachadas degradadas ou esquecidas, atribuindo 

novos significados e valores culturais e artísticos a essas zonas urbanas. 

 

2.2.   Política dos R’s 

As cidades, ao usufruírem de programas de intervenção urbana, podem promover a inclusão e 

coerência social, ajudar a realçar a necessidade de melhorar a qualidade ambiental adotando 

estratégias eficazes de gestão de recursos, incutir o sentido de identidade, consciencializar a 

população para a preservação do potencial da cidade (elementos simbólicos que estabelecem 

uma ligação com o passado e o sentido de memória) e ainda aumentar a competitividade 

empresarial e comunitária (Silva, 2011). 

Sendo consensual que as intervenções urbanas provocam uma melhoria a nível físico e 

funcional, permitindo beneficiar o espaço público a nível social e económico, os conceitos de 

intervenção variam de acordo com a operação proposta. As operações são condicionadas pelo 

local e aspetos sociais da área a intervir mas também podem ser de ordem física, incidentes 

sobre a degradação do edificado e desqualificação do espaço público ou de ordem funcional, 

intervindo a nível de uma reestruturação das atividades de serviços, provocada pelo desajuste 

dos usos num determinado espaço (Aires, 2009). 

A intervenção urbana é um conjunto de programas e projetos públicos, ou de iniciativas 

autónomas, que incidem sobre os tecidos urbanizados dos aglomerados, sejam antigos ou 

recentes, tendo em vista a revitalização funcional, a reabilitação arquitetónica ou a 

reapropriação social e cultural. A intervenção urbana engloba conceitos de renovação, 

reabilitação, requalificação, regeneração, reutilização e revitalização de zonas urbanas (Araújo, 

2009). 

Contudo, todas as intervenções urbanas têm um objetivo em comum, que se resume no 

desenvolvimento de estratégias para a melhoria dos espaços urbanos. Importa ressalvar que o 
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espaço urbano é constituído por edifícios, ruas, praças, mas principalmente por pessoas, 

devendo as estratégias de intervenção ser pensadas para elas (Castanheiro, 2012). 

A ‘’política dos R’s’’ é uma das políticas de intervenção na realidade da ocupação e do 

funcionamento das cidades, constituindo um instrumento estratégico especialmente dirigido a 

áreas em decadência. Assim, esta política aborda várias tipologias de intervenção urbana 

dependendo das funções que se pretende para uma determinada área (Quadro 2). 

Quadro 2 - Política dos R's (Adaptado: Aires, 2009). 

 

A reabilitação urbana é um processo de transformação, que respeita a imagem global das áreas. 

Para tal, altera as condições de uso e habitabilidade, de forma a torná-las atuais. No seu processo 

incorpora as componentes físicas, económicas, sociais e funcionais dos tecidos urbanos de uma 

forma integrada. É uma política que pretende atrair o investimento, gerar emprego e procura, e 

de uma forma geral visa melhorar os padrões de qualidade de vida das populações das áreas em 

estudo. 

A renovação atua na criação de substituições, quer do edificado quer das funções. Consiste na 

demolição do edificado e substituição por novas construções, sem referência ao passado. 

A renovação urbana é o conjunto de operações urbanísticas, que visam a reconstrução de áreas 

urbanas subocupadas ou degradadas. Nestas áreas não se reconhece o valor como património 

arquitetónico ou conjunto urbano a preservar e possuem deficientes condições de 

habitabilidade, de salubridade, de estética ou de segurança, implicando geralmente a 

substituição dos edifícios existentes (Moreira, 2007). 

Os conceitos de reabilitação e renovação urbana distinguem-se, sobretudo, pelo tipo de obras 

inerentes às respetivas operações: na reabilitação urbana alega-se o respeito pelo caráter 
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arquitetónico dos edifícios, ao passo que na renovação urbana é permitido o processo, mais ou 

menos, pontual da demolição e reconstrução (DGOTDU, 2005). 

O conceito de regeneração urbana trata-se de um reinvestimento económico, social, cultural e 

físico nas áreas urbanas, associado à manutenção e conservação dos recursos urbanos 

existentes. É uma nova política que procura a requalificação da cidade existente, desenvolvendo 

estratégias de intervenção múltiplas, orquestrando um conjunto de ações coerentes, e de forma 

programada, destinadas a potenciar os valores socioeconómicos, ambientais e funcionais de 

determinadas áreas urbanas, com a finalidade de elevar substancialmente a qualidade de vida 

das populações residentes (Cochrane, 2007; Tallon, 2010 in Mendes, 2013).  

As estratégias de intervenção para a regeneração urbana das cidades devem incluídas a vertente 

sustentável. Este tipo de intervenção, torna-se, cada vez mais, um instrumento-chave para a 

qualificação e para o desenvolvimento urbano sustentável das cidades. Este desenvolvimento, 

deve ser pensado como um processo de planeamento equilibrado, que interage com o progresso 

da sociedade, vindo a transformar-se num dos principais caminhos para a implementação dos 

objetivos do ordenamento do território e urbanismo, abrangendo a população e os interesses 

que são determinantes para definição dos problemas e do modo como os mesmos devem ser 

tratados (Castanheiro 2012). 

A revitalização assenta na implementação de um processo de planeamento estratégico, capaz 

de reconhecer, manter e introduzir valores. Isto é, intervém a médio e longo prazo, de forma 

relacional, assumindo e promovendo os vínculos entre territórios, atividades e população. 

Obriga a intervir na melhoria da qualidade do ambiente urbano, das condições 

socioeconómicas, baseando-se numa visão global, atuando de forma integrada e concertando 

um grande número de domínios e dimensões de intervenção (Guerra, 2005). 

Assim, a revitalização pretende dar uma nova vida e dinâmica às vivências urbanas, através de 

programas de incentivo, por exemplo, ao comércio tradicional. 

A recuperação está principalmente relacionada com o edificado e sua manutenção. Intervém na 

preservação, restauro e melhoria de monumentos, edifícios antigos ou de zonas históricas.  

Por recuperação urbana entenda-se o conjunto de operações inerentes à reconstituição de um 

edifício ou conjunto degradado, ou alterado por obras anteriores sem qualidade, sem que no 

entanto esse conjunto de operações assuma as caraterísticas de um restauro (Moreira, 2007). 
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A requalificação urbana é um instrumento que promove a construção, recuperação de 

equipamentos, infraestruturas e a valorização do espaço público com medidas de dinamização 

social e económica, com o objetivo principal de melhorar a qualidade de vida da população 

(Guerra, 2005). 

O conceito de requalificação visa restituir a qualidade de um determinado espaço a partir da 

melhoria das condições físicas dos edifícios e/ou espaços urbanos, podendo ser alterada a 

função primitiva de forma a dar respostas às exigências da época. 

Assim, a requalificação valoriza a qualidade dos espaços urbanos como espaços públicos, 

espaços comerciais e periféricos. Procura reintroduzir as qualidades urbanas, as acessibilidades 

e a centralidade de uma determinada área, provocando a sua mudança a nível paisagístico, 

cultural, social e económico.  

A reconversão urbana possibilita a manutenção de edifícios pelo facto de lhes atribuir uma nova 

função e possibilitar uma vivência mais ativa destes espaços, assegurando também, a 

continuidade dos mesmos. Por outro lado, esta alteração de função protagoniza várias 

preocupações inerentes à alteração do programa e consequente adaptabilidade às necessidades 

dos novos tempos.  

A reconversão intervém na mudança das funções urbanas, reafectando espaços desativados para 

novos usos, como por exemplo, a reconversão de antigos conventos em pousadas. 

Contudo, para se chegar a um nível de satisfação considerável da população são necessárias 

estratégias de intervenção que auxiliem o planeamento do território. Devem ser desenvolvidos 

e colocados em prática estudos e ações para se poderem atingir determinados objetivos, 

procurando entender, primeiramente, a história do desenvolvimento urbano local, os 

acontecimentos históricos, como foram pensados os primeiros traços, a topografia, cultura e o 

estilo de vida da sua população (Castanheiro, 2012). 
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2.3.   Conceito de Reabilitação Urbana 

Muitas vezes os conceitos são utilizados de forma incorreta e verifica-se, em certas 

circunstâncias uma confusão na essência destes conceitos. Assim, é pertinente distinguir a 

definição de reabilitação urbana de outros conceitos, com os quais geralmente é ou pode ser 

confundida.  

O conceito mais usual em Portugal é o de reabilitação urbana, que normalmente é considerado 

como a transformação do espaço público, que compreende a execução de obras de conservação, 

recuperação e readaptação dos edifícios. Com isso, consegue-se melhorar a qualidade de vida, 

as condições de salubridade e permite que o espaço público valorize a função da cidade, 

conservando o seu caráter (Aires, 2009). 

Segundo Pasquotto, a apropriação de uma nomenclatura não deve ser utilizada ao acaso, a sua 

história e processo de inserção devem ser levados em consideração para que a palavra 

estabeleça um instrumento importante na compreensão e na ação que ela estará a influenciar 

(Pasquotto, 2010).  

No final da década de 60 e na década de 70, simultaneamente com o desenvolvimento do 

conceito de ‘’reabilitação’’ nas ações de restauro e conservação, as populações desfavorecidas 

eram frequentemente expulsas para bairros nas periferias que, com o passar dos anos, e o 

desenvolvimento da sociedade, e com o aumento da mobilidade e acessibilidade, também se 

vieram a tornar espaços degradados e obsoletos (Paiva in Silva, 2006). 

O conceito de reabilitação urbana sofre uma rápida evolução no que respeita aos seus objetivos, 

âmbitos de atuação, métodos e abordagens de intervenção.  

Nos finais da década de 70 a reabilitação urbana, amplia-se e, inclui princípios de âmbito social, 

democrático e ambiental, reconhecendo que é necessário agir de acordo, com uma nova 

abordagem integrada.  

As estratégias de reabilitação urbana englobam obras de conservação, recuperação e 

beneficiação que visam a melhoria das condições físicas dos edifícios e de habitabilidade dos 

fogos, passando, também, por uma intervenção ao nível da rede de infraestruturas e 

equipamentos, nos espaços públicos e na estrutura funcional, de forma a garantir a dinamização 
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do tecido social e económico, mantendo, todavia, o carácter fundamental da área. Estas ações 

podem ser, complementadas, com atuações noutros domínios (como o emprego, formação 

profissional, iniciativas culturais, etc.), no sentido de promover uma efetiva promoção 

socioeconómica e cultural da população abrangida. Significa isto que, as operações de 

reabilitação urbana, pressupõem uma intervenção integrada, ou seja, não apenas no património 

edificado, mas também no espaço urbano envolvente e ainda nos mecanismos de 

desenvolvimento económico e social, integrando os tecidos mais antigos em estratégias de 

desenvolvimento territorial mais amplas, assumindo-os como elemento dinamizador do 

desenvolvimento urbano global. Através de operações de reabilitação procura-se preservar ou 

recuperar a memória dos lugares, intervindo, não só sobre estruturas físicas, mas também sobre 

os mecanismos de desenvolvimento social e económico, que permitam, num processo que se 

pretende sustentável, devolver a qualidade (de vida) urbana à cidade, isto é, requalificá-la 

(Magalhães in Tavares, 2000). 

Nas últimas décadas, a conjugação de uma série de problemas urbanos exige a quem planeia a 

cidade, a necessidade de encontrar modos de intervenção para contribuir para a sua resolução 

ou, pelo menos, para a atenuação das consequências resultantes dos problemas urbanos 

existentes. Existiu a necessidade de planear, assumindo os fatores sociais, ambientais e 

económicos, como parte integrante do processo e não pensando apenas no edificado. Parte-se, 

também, da ideia que a valorização da prosperidade económica pode constituir uma poderosa 

ferramenta no sentido do bem-estar social e da melhoria das condições de vida (Jones, Evans, 

in Mendes, 2013). Além disso, qualquer iniciativa será tanto melhor sucedida quando responde 

aos interesses e expetativas dos atores e agentes envolvidos nos processos, enquadrando-os e 

envolvendo-os na tomada de decisões (Mccarthy in Mendes, 2013). 

A palavra de ordem é reinvestir e valorizar os tecidos construídos e inverter a tendência de 

expansão, promovendo no processo a coesão social e a cidadania (Pinho, 2007). 

A reabilitação urbana é muitas das vezes confundida com a reabilitação de edifícios. Porém, a 

reabilitação de edifícios é apenas uma intervenção física que assegura a sobrevivência de 

edifícios que por falta de uso ou antiguidades vão sofrendo vários níveis de degradação (Lopes, 

2011). 



Possibilidades de Reabilitação Urbana em Bairros Sociais. 

  Estudo de Caso: Bairro Social de Santa Tecla, Braga. 

 

- 28 - 

 

Entretanto, este conceito tem vindo a ser utilizado frequentemente de forma equívoca: a 

reabilitação urbana é muitas vezes confundida com a reabilitação de edifícios, outras vezes com 

conservação do património arquitetónico; continua frequentemente a ser reduzida a uma 

intervenção meramente física que, na melhor das hipóteses, tem por objetivo intervir sobre os 

edifícios e os espaços públicos, preservando o património urbano e garantindo a permanência 

no local dos grupos menos favorecidos (Castanheira, 2012). 

O processo de reabilitação urbana, abrange um vasto leque de intervenções que, pode ir desde 

a simples recuperação do edificado e dos espaços públicos ou de uma estratégia de carácter 

social e assistencial dirigida a problemas específicos de grupos que são sócio espacialmente 

marginalizados e segredados, até a ações mais abrangentes de revitalização social e económica 

(Mendes, 2013). 

A reabilitação urbana é um processo integrado sobre determinada área que se pretende manter 

ou salvaguardar envolvendo a reabilitação física e a revitalização funcional. A reabilitação 

física compreende o restauro ou conservação de imóveis. A revitalização funcional pressupõe 

a dinamização económica e social, uma vez que manter um bairro implica conservar as suas 

características funcionais e aumentar a sua capacidade de atração, tanto para os habitantes, 

como para o exercício de atividades económicas e sociais compatíveis com a residência 

(Salgueiro in Tavares, 2006). 

Em síntese, ao longo do século XX a reabilitação urbana passa de um contexto apenas físico 

para um processo integrado, aglomerando conceitos como a reabilitação física e a revitalização 

funcional. Com isto, os princípios, estratégias e meios de intervenção procuram responder às 

degradações das zonas urbanas em crise, procurando dotar os espaços numa imagem urbana 

atrativa, estimulando o tecido empresarial local, havendo também, a necessidade de conjugação 

e compatibilidade de objetivos políticos, sustentabilidade social, ambiental, cultural e 

económica, valorizando as capacidades locais e intrínsecas das próprias zonas de intervenção 

(Aires, 2009). 

A reabilitação urbana possui objetivos que passam pelo nível territorial (Quadro 3) e por 

compromissos humanos (Quadro 4) que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida e o 

bem-estar da população. 
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Quadro 3 - Objetivos da reabilitação urbana a nível territorial. 

 

O primeiro objetivo, a conservação integrada do património cultural atua em duas vertentes: a 

conservação que atua através de medidas de proteção e valorização do património, e a 

integração que atua através de intervenção de reabilitação urbana. 

O segundo objetivo, a garantia de acesso à habitação, implica melhorar o ambiente, a qualidade 

de vida da população, a qualidade dos espaços e equipamentos públicos, tornando as habitações 

reabilitadas mais atrativas. 

O terceiro objetivo, a coesão territorial visa um crescimento territorial equilibrado, contribuindo 

para a promoção da coesão social e eliminação de fenómenos sociais negativos. Para tal, deve-

se promover a acessibilidade adequada e a diversidade funcional, evitar a segregação das 

funções mais fracas, reforçar as funções dos centros históricos e assegurar a continuidade 

urbana através da preservação espacial e de presença humana. 

Por fim, o último objetivo da reabilitação urbana a nível territorial, o contributo para o 

desenvolvimento sustentável passa, também, por reutilizar edifícios em degradação, reciclar os 

materiais, reduzir o consumo de energia, planear uma mobilidade sustentável, reduzindo o 

tráfego automóvel. Este conceito vai além da proteção do ambiente, compreendendo a 

preocupação pelas gerações futuras e a salubridade e integridade do ambiente a longo prazo 

(Mateus & Bragança in Castanheiro, 2006), assim como, a preocupação com qualidade de vida 

da população, coesão social e preservação da biodiversidade.  

Os compromissos humanos da reabilitação urbana devem estar presentes em todas as 

intervenções de forma a melhorar a qualidade ambiental, sendo eles o desenvolvimento local, 

a coesão social e o respeito pela diversidade cultural (Quadro 4).  



Possibilidades de Reabilitação Urbana em Bairros Sociais. 

  Estudo de Caso: Bairro Social de Santa Tecla, Braga. 

 

- 30 - 

 

Quadro 4 – Compromissos humanos da reabilitação urbana. 

 

O desenvolvimento local é o conjunto de atividades culturais, económicas, políticas e sociais 

que participam de um projeto de transformação consciente da realidade local, criando condições 

para que se desenvolva um ciclo de crescimento. 

A procura da coesão social, tornou-se um dos objetivos fundamentais, destas políticas e a 

reabilitação urbana um dos seus instrumentos privilegiados. Considerando, necessário, que 

sejam criadas condições adequadas para a cultura democrática descentralizada e plural, aumente 

a participação nas tomadas de decisão, integrando todos os cidadãos e estratos sociais, incluindo 

os mais desfavorecidos, na gestão de equipamentos socioculturais e na reabilitação dos bairros. 

Assim, assegurar a participação da população no processo de reabilitação, contribui para que 

seja evitado o conflito social nas áreas urbanas (Pinho, 2007). 

A coesão social garante as condições mínimas de habitabilidade e o acesso aos pilares básicos 

de inserção na estrutura social, como a habitação, emprego, educação, saúde, proteção social, 

ambiente e cultura.  

Os elementos culturais são a riqueza das comunidades e como tal, o respeito pela diversidade 

cultural deve ser protegido contra as tendências atuais de homogeneização (Pinho, 2007). 

Assim, a reabilitação urbana começa a reconhecer a necessidade de agir em outros níveis e 

promove uma mudança da condição humana abrangendo aspetos sociais, culturais e ambientais, 

com dois dos grandes objetivos de restauro do património urbano, de modo a melhorar os 

tecidos urbanos e o aumentar a qualidade de vida da população, adotando assim uma filosofia 

de intervenção integrada. Para além de qualificar o ambiente urbano, a reabilitação passa 

também a ser vista como meio de promover o desenvolvimento e a competitividade das áreas 

urbanas. 

Nos anos 90, surge o conceito de desenvolvimento sustentável, integrado nas políticas 

europeias, refletindo a tomada de consciência de que o desenvolvimento local e o 
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desenvolvimento do bem-estar económico, e social, são comprometidos se o ambiente não for 

protegido (Figura 1).  

 

Figura 1 - Âmbito do conceito de desenvolvimento sustentável  

(Fonte: Castanheira; Bragança, 2012). 

Em Portugal, de acordo com os Censos de 2011, 54% dos edifícios tem mais de 30 anos, dos 

quais 43% necessitam de intervenção, ou seja, 815 739 ou 23% do edificado em Portugal tem 

mais de 30 anos e necessitam de intervenção (Morais, 2015). 

Num quadro geral da reabilitação urbana na Europa, Portugal encontra-se entre os países em 

que o peso da reabilitação urbana no total da construção é menor. Segundo fonte da AECOPS1, 

em 2009, a reabilitação do edificado em Portugal representava cerca de 6,2% na produção total 

da construção, o que nos posicionava em penúltimo lugar num ranking de 14 dos maiores países 

da Europa2, que apenas superava a Roménia com cerca de 5,5% e que tinha no topo a Alemanha 

com cerca de 32% do peso da reabilitação no total da construção (Lopes, 2011). 

De acordo com os censos de 2011, a reabilitação do edificado existente em Portugal representa 

apenas cerca de 6,5% do total da atividade do sector da construção, enquanto a média europeia 

se situa nos 37%. Em Portugal, cerca de 34% do parque habitacional nacional está a necessitar 

de recuperação, ou seja, dois milhões de fogos. 

                                                 

1 Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços. 
2 Países referidos no ranking: Portugal, Roménia, Áustria, Espanha, Dinamarca, Suíça, Suécia, Holanda, Grã-Bretanha, França, Bélgica, 

Finlândia, Itália e Alemanha. 
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Figura 2 - Diagnóstico de edifícios em Portugal (Fonte: Censos, 2011). 

 

2.4.   A importância da Reabilitação Urbana  

Devido ao êxodo da população dos centros históricos, durante o século XX, verificou-se neste 

século uma preocupação na salvaguarda e na reabilitação urbana dos centros históricos. De 

acordo com Magalhães (2000), o centro histórico constitui o principal elemento de identificação 

da região urbana e para tal surgem vários argumentos da necessidade de intervenção nos centros 

urbanos, como o apoio aos moradores de modo a elevar as suas condições de vida, desperdício 

de capital público devido ao avanço de declínio urbano, garantia de emprego e serviços aos 

residentes com a salvaguarda de atividades.    

No início do século XXI, as práticas de reabilitação urbana alastraram-se aos bairros sociais 

para atenuar efeitos de degradações, revitalizar os espaços públicos e aumentar a qualidade de 

vida da população residente. Neste âmbito existem vários exemplos de sucesso, entre eles, 

destacam-se os bairros de Nossa Senhora da Conceição em Guimarães e Quinta do Mocho em 

Loures, que serão apresentados no próximo capítulo. 

Se os programas para as cidades incidiam essencialmente sobre a habitação e equipamentos 

de apoio em áreas críticas, como os centros históricos e bairros de habitação social, verifica-se 

que atualmente, como referido no capítulo 2.2, apostam fortemente na requalificação 

ambiental e na revitalização económica, com o objetivo de, simultaneamente, melhorar a 

qualidade de vida da população e a imagem das cidades, tornando-as mais atrativas (Tavares, 

2008). 
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Quando as zonas urbanas apresentam características de degradação do parque habitacional, 

perda de elementos de atração, perda de acessibilidade, falta de animação ou beleza local, as 

intervenções urbanas são importantes para renovar a imagem do local (Quadro 5). 

Quadro 5 - Características de degradação de zonas urbanas. 

 

A degradação do parque habitacional é caracterizada pelo envelhecimento dos edifícios, ou 

equipamentos devido à falta de capacidade dos proprietários de os reabilitarem, por falta de 

fundos ou de interesse, de modo a apresentarem condições de habitabilidade adequadas para o 

bom funcionamento das mesmas. 

A perda de elementos de atração caracteriza-se pela deterioração da multifuncionalidade dos 

espaços. O tratamento dos espaços livres, dos equipamentos e mobiliário urbano, é sem dúvida 

um elemento essencial de atratividade e vivências urbanas com algum significado.  

Assim da mesma maneira que um espaço agradável, seguro e limpo atraem as pessoas, os locais 

mal conservados e com mau ambiente (não só urbano) afastam as pessoas dessas zonas (Araújo, 

2009). 

A acessibilidade é cada vez mais uma característica essencial, sendo que existem zonas urbanas 

que apresentam segregação em termos de malhas viárias que muitas vezes apresentam cul-de-

sac3. 

Por último, a falta de animação local caracteriza-se pela falta de gestão dos espaços, limpeza e 

manutenção, segurança, e ações culturais e recreativas. A valorização e implementação destas 

condicionantes de animação local, deverão ser asseguradas para o bom funcionamento dos 

espaços públicos (Gomes, 2011). 

                                                 

3 Cul de sac ou via sem saída, caracteriza-se por um espaço ampliado que terminam as ruas sem saída, construindo uma solução adequada 

para os automóveis retornarem ao sentido oposto à sua direção. Assim, permitem que haja a mínima interferência possível do tráfego sobre 

as residências.  
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Criar valor num espaço urbano passará essencialmente por estudar uma estratégia que permita 

adotar este espaço das novas competências em termos de organização do sistema viário, do 

policiamento e da criação de espaços de estacionamento públicos (Araújo, 2009). 

A qualidade de vida depende, para além do bom ambiente físico, de outras variáveis, tais como 

a saúde, a segurança, o acesso à educação, as oportunidades de emprego, o desenvolvimento 

pessoal, a vida comunitária, cultural e social, e as atividades de lazer (Quadro 6). 

Quadro 6 - Fatores de Qualidade de Vida. 

 

Um projeto de intervenção urbana deve igualmente ter como objetivo a criação de elementos 

de vitalidade ao nível da vida das pessoas, isto é, da vida coletiva. Este projeto não tem 

necessariamente de passar pelo nível e a qualidade do alojamento, mas pela capacidade dos 

espaços urbanos atrair investidores, habitantes e visitantes (Araújo, 2009). 

Pode dizer-se que o futuro das cidades depende da reabilitação urbana, da sua regeneração, e 

esta, por consequência, precisa de estratégias de intervenção para orientar metas e objetivos a 

serem alcançados (Castanheira,2012). 

 

2.5.   Arte Urbana como imagem de recuperação 

A cultura tem vindo a ser considerada como uma estratégia vital para as áreas em declínio. A 

integração de atividades culturais num projeto de reabilitação poderá fomentar uma renovação 

física e ambiental, atraindo turistas e novos investimentos, proporcionando uma regeneração 

das áreas estagnadas, enaltecendo a imagem da cidade e gerando emprego. Assim segundo 

vários autores, a cultura passa a ser um instrumento importante quer no fomento da reabilitação 

urbana (Lim, 1997; Basset in Araújo, 2009) quer na regeneração da cidade (Rocha, 2011) pois 
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pode provocar um aumento da atividade turística ou renovar setores do núcleo artístico, com 

consequências ao nível do estímulo e inovação culturais, reafirmando a cidade na sua identidade 

e na valorização do seu património. 

A utilização do património como espaço cultural concebe um incentivo para a renovação do 

equipamento cultural, e permite que a cultura se torne num agente mediador e mobilizador, que 

propõe intervir e recuperar obras de arte e arquitetura que sejam uma referência para a cidade 

quer a nível histórico quer a nível monumental.   

Como vimos anteriormente (Quadro 5) a falta de animação e/ou beleza do local é uma 

característica de degradação das zonas urbanas. A arte urbana está presente no espaço público 

com intuito de embelezar a cidade, tornando-a mais atrativa e contrariando a falta de beleza 

local. Esta prática pode ser um elemento de grande importância na eliminação da degradação 

visual em determinados locais, permitindo uma renovação física, ambiental, económica e 

impulsionando o turismo. 

A arte urbana pode ser um meio da participação dinâmica das cidades contemporâneas. 

Segundo Berman, o artista tem a oportunidade de, a partir de suas criações e iniciativas, 

transformar velhos lugares destituídos de seu antigo uso em “espaços públicos extraordinários” 

(Almeida, 2013). Através da arte o artista se expressa publicamente, torna audível sua voz e 

participa ativamente da rede de signos que compõem a cidade. Esta inserção da arte na dinâmica 

da sociedade, desempenhando um papel ativo na eterna recriação da cidade e dos sujeitos que 

com ela, em algum grau, se relacionam, indica, portanto, um caráter político intrínseco à esta 

linguagem estética. 

Assim, a cidade que passa a ser um local que recebe todo este tipo de intervenções, oferece às 

comunidades, projetos de revitalização do espaço público urbano, democratizando-o e 

humanizando-o através de obras de arte que se tornam essenciais para um espaço de qualidade 

comum a todos.  

A arte urbana é um segmento das artes plásticas que se inicia em meados dos anos 60, com 

destaque progressivo e com grande importância no universo institucionalizado da arte – como 

em museus e galerias – e no quotidiano das grandes cidades. É caracterizada por pinturas ou 

intervenções artísticas realizadas em espaços públicos. 
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O conceito de arte urbana ou street art sofreu uma evolução. Atualmente, é um movimento 

artístico muito abrangente e questionável. Num sentido mais prático representa todo o tipo de 

arte que acontece no espaço público desde murais, stencil, mosaico, teatro, estátuas humanas, 

instalações luminosas, cartazes ou performances. Destes a vertente mais importante e influentes 

são os murais. 

O espaço urbano tornou-se o local preferido pelos artistas, conduzindo, consequentemente, ao 

desenvolvimento da arte pública como manifestação de atividades artísticas e estratégias ligada 

a uma nova conceção que envolve o público, como elemento fundamental para a sua integração 

e função no espaço (Rocha, 2011). A arte urbana estabelece vínculos com diferentes esferas do 

mundo artístico, social e cultural. Por todo o mundo começa a ser evidente que estamos perante 

expressões visuais com potencial estético, cultural e mesmo económico (DMRH, 2015). 

A arte urbana encontra-se em constante alteração pelo que as suas técnicas e intenções 

frequentemente se entrecruzam, sendo assim, de difícil caracterização e definição. Nos últimos 

anos passou a assumir um papel ativo na sociedade, funcionando como um veículo de 

comunicação entre o pensamento do artista e o da comunidade.  

Atualmente, o graffiti faz parte deste movimento artístico e passou de uma técnica associada a 

práticas ilegais e vandalismo a uma prática com uma nova dimensão que inclui respeito e 

apreciação pelo público.   

Existe uma grande variedade de definições entre os conceitos de graffiti e arte urbana. Castro 

(2014), após uma entrevista a artistas nacionais que suscitou opiniões díspares verificou que as 

principais diferenças entre as duas vertentes artísticas são a ilegalidade/legalidade, tipo de 

peças, técnica e o público. 

Assim, o graffiti (Figura 3) é considerado como um modo de expressão ilegal, virado para si 

próprio, utilizando principalmente letras ou tags e sendo realizado com tintas de spray. Na arte 

urbana é frequentemente realizada de forma legal, pretende uma comunicação com o público 

através de imagens ou mensagens explícitas, pode conter ilustrações, fotografias, padrões, 

projeções e vídeo e utiliza múltiplas técnicas. 
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Figura 3 – Graffiti na Alameda Doutor Alfredo Pimenta, Guimarães (2015). 

Os murais normalmente são de grande escala, realizados em paredes interiores ou exteriores e, 

muitas vezes, são utilizadas tintas e sprays. Permitem uma maior valorização do espaço público, 

uma oferta cultural gratuita possibilitando o contacto com artistas e suas obras, o aumento da 

atratividade do espaço, impulsionando o turismo e permitindo que as pessoas se identifiquem 

com o espaço renovado. 

Em 2013 foi realizado, na cidade de Guimarães, um mural no âmbito do projeto cultural Circus, 

numa das paredes do pavilhão desportivo Francisco de Holanda, junto a dois bairros sociais 

(Figura 4).  

 

Figura 4 - Mural na Alameda Doutor Alfredo Pimenta, Guimarães (2013) (Fonte: Castro, 2013). 

Segundo Castro (2014), criadora do projeto Circus, o local escolhido para o mural era muitas 

vezes alvo de vandalismo por parte da população. Durante a sua realização os jovens dos bairros 

sociais juntaram-se para ajudar na pintura do mural, a população demonstrou o seu 

contentamento com o mural e vários outros artistas deslocaram-se para apreciar a técnica dos 

artistas convidados Fedor, Okfer, Mesk, Draw, Post e Pedro Podre. 

Após 2 anos da sua elaboração, o mural continua igual exceto a frase ‘Planetas Jagunços’ que 

foi coberta a preto. 
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Figura 5 - Detalhe do mural na Alameda Doutor Alfredo Pimenta, Guimarães (2013). 

 

Figura 6 - Detalhe do mural na Alameda Doutor Alfredo Pimenta, Guimarães (2015). 

A aplicação de murais na cidade promove vários objetivos essenciais para o aumento da 

qualidade do espaço público e qualidade de vida da população, como a oferta cultural, 

atratividade do espaço, identidade, contacto com o artista, turismo e espaço público (Quadro 

7). 

Quadro 7 - Objetivos de intervenções com murais. 
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A arte no espaço público desenvolve uma relação quotidiana com as nossas rotinas, fortalece o 

diálogo entre cidadãos, estimula ao pensamento e define espaços exclusivos e objetivos, 

constituindo relações entre o observador, obra e contexto e é acessível a toda a comunidade. 

Através do desenho, da sua visão, do conhecimento do lugar e da sociedade para onde está a 

projetar, ou através de mobiliário urbano, os murais podem proporcionar a criação de espaços 

públicos que alberguem arte gratuita, tornando o espaço público cheio de sentido e significado 

nas nossas cidades.  

A arte urbana apreende a diversidade sem ocultar as diferenças, quando é articulada 

coerentemente, permite um redimensionamento do espaço público, transformando-o em espaço 

de interação entre o local e o global, a tradição e o novo, refazendo as fronteiras de identidade 

nas sociedades contemporâneas (Rocha,2011). 

A arte provoca, assim, qualidade estética no espaço, e uma dualidade da conceção da cidade 

como obra de arte ou a obra de arte na cidade.  

Deste modo, um grande conjunto de relações envolve o contexto urbano, que é palco de diversas 

transformações e interações de natureza distinta, desde sociais, políticas, económicas, e 

culturais. Desta complexa rede de relações a arte desempenha o papel constitutivo e construtor, 

podendo estimular e fazer alterações dentro de uma sociedade.  

Uma oferta dinâmica e vasta de atividades culturais e artísticas no espaço público deve 

contribuir para fortalecer o cariz identitário das cidades, o seu reconhecimento, as suas 

particularidades, reputação e prestígio, e deve também funcionar como instrumento de 

desenvolvimento urbano, com o objetivo de melhorar a identidade dos espaços urbanos, que 

teriam a sua identidade reforçada ou renovada. Isto é particularmente importante nos bairros 

mais desfavorecidos, em que a cultura e arte, trariam uma nova imagem e aumentariam o 

sentimento de autoestima, e valor no espaço urbano, gerando, assim, uma melhor qualidade de 

vida e garantia de diversidade cultural numa sociedade cada vez mais globalizada (Rocha, 

2011). 

Quando se tem em conta a relação entre a arte e a cidade, o fenómeno artístico acrescenta algo 

de sublime às dimensões estéticas e estruturais, adotando significados fulcrais para a 

caraterização da identidade nos contextos urbanos, para o desenvolvimento do imaginário e da 
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cultura das pessoas que vivem e convivem diariamente nesses espaços, para a democratização 

da arte, e para a imagem visual de uma cidade mais agradável (Rocha, 2011). 

O espaço público é um palco que transparece as transformações sociais e culturais das 

populações, e necessita de oferecer condições e dinâmica para que a população, use e 

permaneça nesse espaço, de forma a obter uma vivência consciente e participante. A cultura 

urbana para além de contribuir para a estética da cidade, deve atuar como mediadora das 

relações socioculturais, de forma a proporcionar interação e formação intelectual entre a 

população, criando dinâmica, qualidade de vida, e incrementando a prosperidade económica 

das cidades.  

Cruz (2015) apresenta vários princípios das práticas artísticas comunitárias: Ligação com o 

lugar, contexto, território; Grupos transversais, nomeadamente intergeracionais; Relação 

privilegiada com o espaço público; Dramaturgia baseada nas memórias, histórias e 

características específicas de uma comunidade; Criação coletiva; Envolvimento da comunidade 

nos processos de criação artística; Continuidade e autonomia de grupos; Equilíbrio entre ética, 

estética, eficácia e empoderamento; Participação voluntária e sem recorrer a seleção; Garantia 

de condições para a participação; Vários níveis de participação; Processo criativo como motor 

de empoderamento; Centrar os processos nos impactos do ponto de vista individual, coletivo 

institucional.   

Assim, projetar com arte contribui para a beleza e utilidade de novos locais urbanos que se 

redesenvolvem, e reafirmam o sentido da arte como veículo de estetização da cidade a fim de 

revitalizar espaços deteriorados e representar uma imagem urbana globalizada. Também 

aproveitam o potencial das comunidades que lhes é próprio, criando um horizonte como 

alternativa de intervenção direta na vida de comunidades, contribuindo na solução de problemas 

sociais e urbanas. 
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2.6.   Síntese 

Os elementos constituintes do espaço urbano, como o edificado, em especial o parque 

habitacional de bairros sociais sofrem vários tipos de degradações, perda de elementos de 

atração, perda de acessibilidade e falta de animação. Surge, então, assim a necessidade de 

encontrar modos de intervenção para contribuir para a resolução ou atenuação dos problemas 

urbanos de forma a manter ou melhorar os efeitos temporais. 

As intervenções urbanas dependem da operação proposta, sendo condicionadas pelo local, 

degradação do edificado, aspetos sociais, desqualificação do espaço público, renovação das 

atividades de ordem física e funcional. As intervenções englobam conceitos de reabilitação, 

renovação, requalificação, regeneração, revitalização, recuperação, requalificação, e 

reconversão que, apesar das diferenças, provocam melhorias a nível físico, social e económico 

nas zonas urbanas.  

A reabilitação urbana surgiu nos anos 60 com o objetivo de contrariar os efeitos de degradação 

supracitados. Inicialmente começou por estar associada a projetos de restauro em monumentos 

e edifícios de grande valor histórico. Porém, nos finais dos anos 70, amplia-se e inclui princípios 

de âmbito social, democrático e ambiental, reconhecendo a necessidade de agir de forma 

integrada. Nos anos 80, o grande objetivo da reabilitação urbana é no âmbito social permitindo 

e encorajando a população na participação das tomadas de decisão, na preparação dos projetos, 

na gestão de equipamentos socioculturais e na reabilitação do bairro, evitando o conflito social 

nas áreas urbanas. Nos anos 90, surge o conceito de desenvolvimento sustentável, reflexo da 

tomada de consciência de que o desenvolvimento local e o desenvolvimento do bem-estar 

económico e social são comprometidos se o ambiente não for protegido.  

Assim, a reabilitação urbana envolve revitalização física, como o restauro e conservação de 

imóveis, e a revitalização funcional como a dinamização social e económica. De uma forma 

integrada, a reabilitação urbana atua no património edificado, no espaço envolvente e nos 

mecanismos de desenvolvimento económico, ambiental e social num processo que se pretende 

sustentável, garantindo habitação para todos, condições mínimas de habitabilidade, coesão 

territorial, desenvolvimento local e acesso aos pilares básicos de inserção na estrutura social, 
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como a cultura, onde a riqueza das comunidades deve ser protegida contra as tendências atuais 

de homogeneização. 

De modo a serem desenvolvidas estratégias de intervenção que aumentem o nível de satisfação 

da população é necessário a realização de estudos e ações para se poder atingir determinados 

objetivos, bem como é necessário entender a história do desenvolvimento urbano local, os 

acontecimentos históricos, a topografia, o estilo de vida da população e a cultura associada. 

A arte urbana aplicada no espaço público é de grande riqueza devido à oferta cultural, à 

atratividade que provoca no espaço, identidade do local, o contacto com o artista, aumento de 

turismo e espaço público regenerado. Assim, projetar com arte contribui para a beleza e 

utilidade de novos locais urbanos que se redesenvolvem, e reafirmam o sentido da arte como 

veículo de estetização da cidade a fim de revitalizar espaços deteriorados e representar uma 

imagem urbana globalizada. 
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3.   OS BAIRROS SOCIAIS EM PORTUGAL 

 

3.1.   Introdução 

Devido ao aumento da população nas áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, as construções 

sociais sofreram várias mudanças ao longo do tempo. Estas mudanças foram provocadas por 

fatores económicos, políticos e sociais, com o objetivo de eliminar os problemas existentes nos 

bairros sociais. 

Assim, no ponto seguinte deste capítulo dá-se enfase à evolução histórica dos bairros sociais 

em Portugal, a partir do século XIX até ao século XX e são abordadas as primeiras construções 

de alojamento para a classe operária em Portugal, os programas habitacionais de Estado Novo 

e os programas de realojamento. No início do século XXI, as práticas de reabilitação urbana, 

alastraram-se aos bairros sociais para atenuar efeitos de degradações, revitalizar os espaços 

públicos e aumentar a qualidade de vida da população residente.  

Atualmente, os bairros sociais, ainda apresentam diversos problemas construtivos e sociais. 

Tendo em vista conhecer os seus problemas atuais mais comuns, serão analisados o Bairro 

Social Santa Tecla, o Bairro Social Cruz da Picada e o Bairro Social da Bela Vista. 

Com isto, no último subcapítulo serão apresentadas possibilidades de reabilitação urbana em 

bairros sociais, com o objetivo de aumentar os níveis de qualidade de vida da população e 

diminuir ou eliminar as características de degradação das zonas urbanas. 

 

3.2.   Contextualização histórica  

Entre o fim do século XIX e o início do século XX, face à pobreza que alastra no mundo rural 

e à procura de melhores condições de vida, as populações rurais afluem cada vez em maior 

número aos centros urbanos. As construções habitacionais eram realizadas onde existisse 

espaço e em condições precárias, tornando as zonas urbanas insalubres e imundas. O grave 
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problema habitacional surge da incapacidade dos centros urbanos receberem um número 

elevado de população num curto espaço de tempo.  

Esta situação leva a questionar sobre problemas de habitação e a aumentar a preocupação pela 

imagem e arranjo da cidade. Assim, surgem os primeiros congressos internacionais de 

arquitetura moderna e os primeiros decretos-lei sobre as problemáticas do urbanismo e 

ordenamento do território. Nesta época, devido aos problemas de habitação surgem as ilhas no 

Porto e os pátios em Lisboa (Quadro 8). As ilhas e os pátios são as novas construções para 

alojar a classe operária, com reduzidas dimensões, sem higiene e alojando famílias inteiras ou 

mais do que uma família.  

Quadro 8 - Primeiras construções de alojamento para a classe operária em Portugal 

 (1180-1940). 

 

Em 1870, devido ao aumento do contágio de doenças provocadas pelas condições de 

insalubridade que a classe operária vivia, os promotores privados construíram habitações com 

melhores condições e rendas mais elevadas. Porém, não obteve o resultado esperado devido ao 

baixo salário dos operários (Figura 7). 

 

Figura 7 - Ilha da Bela Vista, Porto (Fonte: António Amén, 2015). 



Possibilidades de Reabilitação Urbana em Bairros Sociais. 

  Estudo de Caso: Bairro Social de Santa Tecla, Braga. 

 

- 45 - 

 

Lisboa, devido aos salários mais elevados, os pátios transformaram-se em vilas. As vilas são 

grupos de pequenas habitações, construídas à volta de um espaço comum, proporcionando mais 

espaço e melhores condições (Figura 8). 

 

Figura 8 - Vila Ramos, Lisboa (Fonte: Carlos Firmino, 2010). 

No século XX, o governo torna-se o principal responsável pelas construções de habitações 

sociais, publica legislações específicas e desenvolve programas habitacionais para combater os 

problemas associados ao aumento descontrolado da migração das populações rurais para os 

centros urbanos. 

De acordo com os programas políticos adotados em cada época, os tipos de habitação sofreram 

alterações, como se verifica na imagem seguinte (Figura 9). As alterações de cada tipo de 

habitação serão explicadas de seguida. 

 

Figura 9 - Principais tipos de edifícios de bairros sociais ao longo do séc. XX (Adaptado: 

Pereira, 2011). 
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Entre os anos 30 e 60, surgem os programas de casas económicas, desmontáveis e renda 

económica (Quadro 9). 

Quadro 9 - Programas Habitacionais em Portugal durante o Estado Novo (1933-1945). 

 

O Programa de Casas Económicas, é o primeiro grande programa habitacional social a ser 

realizado, em 1933, para as famílias carenciadas. Alberga construções de baixo custo para 

famílias unifamiliares e com terreno para cultivo agrícola. As habitações são localizadas nas 

periferias das cidades devido ao aumento dos preços dos terrenos junto aos centros urbanos. 

Apesar de serem localizados nas periferias, o objetivo era garantir uma boa rede de transporte, 

porém não foi suficiente e acarretou marginalização da população. 

Este tipo de construção foi implementada em vários locais do país como Guimarães, Braga, 

Porto, Lisboa, Bragança, Olhão, Viana do Castelo, Covilhã e Coimbra. Nas imagens seguintes 

podemos ver dois exemplos do programa de casas económicas, o bairro económico Duarte 

Pacheco situado em Braga, inaugurado em 1939 (Figura 10) e o bairro económico de Urgezes 

situado em Guimarães, inaugurado em 1940 (Figura 11). 

 

Figura 10 - Bairro Duarte Pacheco, Braga (Fonte: www.monumentos.pt, 2008). 
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Figura 11 - Bairro de Urgezes, Guimarães (Fonte: www.monumentos.pt, 2008). 

No final dos anos 30, ainda existia um grande número de famílias de classes sociais baixas que 

não tinham possibilidade de aceder a habitação, devido a rendimentos insuficientes. Assim, o 

programa de casas económicas precisou de se adequar as diferentes realidades habitacionais e 

é criado o Programa Casas Desmontáveis, em 1938. Este programa permite às famílias viver 

nestas habitações até obter uma morada numa casa económica. 

O Programa de Casas Desmontáveis era constituído por habitações com materiais pouco 

duráveis para posterior demolição, a localizar num lote pequeno com jardim ou quintal. Em 

Lisboa, em 1940, é construído o bairro da Quinta da Calçada4 (Figura 12), sendo o primeiro 

bairro provisório a ser construído para albergar a população que se deslocava do interior para a 

cidade de Lisboa. 

 

Figura 12 - Vista Geral do Bairro da Quinta da Calçada, Lisboa (1940) (Fonte: CML, 2010). 

                                                 

4 O bairro da Quinta da Calçada foi inaugurado em 1938 e perdurou até 1997, sendo substituído por um campo de golfe.  
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A crise instalada no pós-guerra encareceu os terrenos para expropriação, as construções de 

habitações e influenciou o Programa de Casas de Renda Económicas (1945), funcionando 

simultaneamente com o Programa de Casas Desmontáveis. A habitação do Programa de Casas 

de Renda Económica alberga um modelo plurifamiliar, sem horta, com máximo de 3 pisos, e é 

obtida consoante um pagamento de renda sem obtenção de título de proprietário, ao invés do 

Programa de Casas Económicas (Abreu, 2010). Com isto, dá-se a inserção dos modelos de 

habitação coletiva nas cidades e abandona-se o conceito de inserção do meio rural no meio 

urbano. 

O primeiro bairro a ser construído no âmbito do programa de casas de renda económica foi o 

Bairro de Alvalade em Lisboa (Figura 13). No Porto, destaca- se o bairro de Ramalde (Figura 

14) da autoria de Fernando Távora5, tendo como modelo o Bairro de Alvalade. Como se pode 

verificar nas figuras seguintes, as habitações apresentam as características fundamentais do 

programa de casas de renda económica. 

 

Figura 13 - Bairro de Alvalade, Lisboa (Fonte: Alexandra Alegre, 2004). 

                                                 

5 Arquiteto Português natural do Porto (1923-2005). 
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Figura 14 - Bairro do Ramalde, Porto (Fonte: www.infohabitar.blogspot.com, 2008). 

À cidade densa do passado contrapõe-se uma cidade em que as áreas de circulação, diversão, 

habitação e trabalho estão separadas e os edifícios se constroem em altura (Domus Social, 

2015). 

Como mencionado, a realização de programas de habitação (Quadro 9) tinha como objetivo 

resolver os problemas de habitação existentes neste período, através do alojamento das famílias 

mais carenciadas, para as quais as rendas eram adaptadas ao seu rendimento (Melo in Borges, 

2009).  

Após a segunda guerra mundial (1945), a política de alojamento social fragmentou-se em vários 

programas, distinguindo-se pelos meios de financiamento, mecanismos administrativos, 

estatutos de ocupação, qualidade de alojamento, condições de acesso e atribuição. 

A intervenção direta do Estado nas políticas de habitação social começou a ser mais visível a 

partir de 1969, com a criação do Fundo de Fomento de Habitação (FFH), que teve a seu cargo 

a promoção direta de habitação. O FFH procurou respostas para os problemas de marginalidade 

que os grandes centros urbanos vinham registando, em particular Lisboa, onde se verificava 

uma rápida expansão do fenómeno das “barracas” e dos “clandestinos” (Domus Social, 2015). 

Apesar da existência dos vários programas e regimes para a habitação social, o estado de 

degradação do parque habitacional continuava a agravar-se e proliferavam bairros de barracas 

nas principais cidades do país.  
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Na cidade do Porto, o grande programa de construção de habitação social ficou conhecido como 

Plano de Melhoramentos. Este programa tem dois grandes objetivos, a eliminação das ilhas que 

persistiam na cidade e a construção de 21 bairros sociais, construídos essencialmente na 

periferia da cidade (Figura 15). 

 

Figura 15 - Localização dos bairros construídos no Plano de Melhoramentos, Porto (1956-66). 

A moradia independente é abandonada e substituída pelos imóveis verticais de habitação 

coletiva (Figura 16). A construção passa a ser em altura, em blocos de forma paralelepipédica, 

geralmente de quatro pisos, para se aproveitar plenamente as áreas disponíveis de terreno. É 

constituído por agrupamentos isolados e desarticulados entre si, isolados da via pública, 

situados em lugares desprovidos de transportes públicos e de equipamentos básicos. O baixo 

preço dos terrenos dita a escolha, bem como o valor das rendas que os futuros inquilinos podem 

pagar. Tenta-se minorar o isolamento através da projeção de equipamentos sociais que, na sua 

maioria, acabariam por não ser construídos (Domus Social, 2015). 

 

Figura 16 - Bairro Social do Aldoar, Porto (Fonte: www.domussocial.pt, 2015). 
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A Câmara Municipal do Porto entendeu dar continuidade ao programa de construção de bairros 

municipais, e determina a extensão do plano até 1972, onde as fachadas dos edifícios são 

alteradas com a introdução de novos materiais de revestimento, e alguns recebem elementos 

decorativos de elevado valor artístico (Domus Social, 2015). 

Segundo Paiva in Silva (2009), com o passar dos anos e o desenvolvimento da sociedade, os 

bairros tornaram-se espaços degradados e obsoletos. 

Poucos meses depois do 25 de Abril de 1974, devido ao descontentamento da população, 

consequência das políticas de habitação do Estado Novo, surge o Serviço de Apoio Ambulatório 

Local (SAAL) sendo um dos projetos mais pioneiros na Europa do seu tempo, com o objetivo 

de apoiar, através das Câmaras Municipais, as iniciativas das populações desfavorecidas e mal 

alojadas que viviam em situações degradadas, no sentido da transformação das suas condições 

de habitação (Coutinho, 2015). 

Assim, o SAAL baseou-se nos princípios da arquitetura participativa. Foi dado um papel de 

grande relevância aos moradores, auscultando as suas necessidade e expetativas. Normalmente, 

o processo consistia na definição de várias soluções técnicas, a partir do qual as comunidades 

de bairro podiam fazer as suas opções, de modo a configurar e personalizar as formas de 

habitação de acordo com as suas vivências e preferências, num processo participado e de mútua 

aprendizagem (Coutinho, 2015). 

O processo participativo é muito importante para ajuste das propostas. Esse diálogo, o 

conhecimento mais rigoroso dos problemas arquitetónicos tem uma função didática e de 

atividade cívica indubitavelmente vantajosa. Portanto, enquanto instrumento para o projeto, a 

participação dos futuros utilizadores parece insubstituível a Álvaro Siza (Siza in Coutinho, 

2015). 

Este foi um ótimo exemplo de democracia participativa, onde as populações tiveram a 

oportunidade de discutir a importância da qualidade do espaço residencial e das infraestruturas 

fundamentais, reivindicando os seus direitos. O S.A.A.L gerou um impacto em todo o país 

devido ao movimento popular organizado, o qual o governo acabou por desmantelar (Domus 

Social, 2015) devido ao Estado mostrar incapacidade em acompanhar o ritmo deste tipo de 

processos, ausência de práticas de participação social e dificuldade em lidar com alternativas 

que pudessem colidir com as dinâmicas do sistema (Coutinho, 2015). 
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Em 1982, o Fundo de Fomento de Habitação é extinto e a intervenção do estado no plano 

habitacional passa do fomento para a gestão e alienação do seu património. Na década de 80, 

as políticas de habitação pública resumem-se às seguintes linhas de atuação: apoio às 

cooperativas de habitação; contratos de habitação social acordados entre empresas privadas de 

construção civil e a administração central; programas de crédito às autarquias locais e linhas de 

crédito especiais para a reabilitação de habitação em mau estado de conservação.   

Estas medidas são soluções para classes com alguma solvência económica, deixando à margem 

as famílias economicamente mais carenciadas, que criam as suas próprias soluções 

habitacionais como construção de barracas no limite da cidade ou junto a alguns bairros sociais; 

construção clandestina; e sobreocupação (Domus Social, 2015).  

O Bairro de Prior Velho em Lisboa é um exemplo de bairro de barracas ainda existente (Figura 

17). 

 

Figura 17 - Bairro de Barracas Prior Velho, Lisboa (Fonte: Google Maps, 2015). 

Entre outros programas, surge em 1993, o Programa Especial de Realojamento (PER), dirigido 

às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com o objetivo principal de erradicar as barracas, ou 

similares, e realojar os seus habitantes em alojamentos de custos controlados. 

O PER contribuiu para a qualidade de vida da população e melhoria de determinadas áreas, 

anteriormente desqualificadas dos concelhos, por meio a inserir a habitação como elemento 

primordial de integração social, cultural, psicológico e económico (Guerra, 2008). 

No século XXI, o abrandamento do crescimento demográfico transformou-se num fenómeno 

estrutural e os problemas e as carências habitacionais mantêm-se e são uma realidade 

persistente para algumas camadas populacionais (Domus Social, 2015). 
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3.3.   Problemáticas em bairros sociais 

Neste subcapítulo é realizado a análise de estudo de três bairros sociais, situados em diferentes 

cidades de Portugal, nomeadamente o Bairro Social Santa Tecla em Braga, o Bairro Social Cruz 

da Picada em Évora e por fim o Bairro da Bela Vista em Setúbal (Figura 18).  

 

Figura 18 - Localização dos bairros para estudo de problemáticas. 

 

3.3.1.   Bairro Social E1: Santa Tecla, Braga. 

O Bairro Social de Santa Tecla, situado em Braga, foi construído em meados dos anos 70, 

composto por 4 blocos residenciais e 181 fogos6, sendo apenas 175 habitáveis por famílias, e 

os restantes, ocupados por grupos e/ou instituições, para atividades lúdicas com os habitantes 

do bairro. O bairro (Figura 19) apresenta heterogeneidade cultural, sendo que, no total vivem 

99 famílias de etnia cigana e 76 famílias não ciganas. 

                                                 

6 Dados disponibilizados pela BragaHabit – Empresa Municipal de Habitação de Braga que gere os bairros 

sociais. 
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Figura 19 - Bairro Social E1: Santa Tecla, Braga (Fonte: www.diariodominho.pt, 2015). 

A população de etnia cigana residente no bairro foi realojada, por se encontrarem dispersos pela 

cidade, em barracas, e os portugueses não ciganos foram realojados devido a profissões muito 

deficitárias do ponto de vista económico, baixo nível de escolaridade e condições de vida muito 

instáveis. 

Ferreira (2014), na sua dissertação, reflete sobre a problemática das vivências dos bairros 

sociais, com base nas condições de vida, e através das representações construídas pelos 

membros residentes de duas classes sociais distintas: os ciganos e não ciganos.  

Os habitantes do bairro social de Santa Tecla têm tendência a dar mais importância aos 

problemas sociais do que aos problemas ambientais e urbanísticos do bairro, ou seja, há um 

maior nível de insatisfação na própria lógica de funcionamento do bairro e nas suas dinâmicas 

sociais, que são produtoras das imagens negativas do bairro em relação ao resto da cidade. 

Entre os vários problemas que afetam o bairro social, estão os materiais de baixa qualidade que 

são usados para a construção das habitações, a degradação evidente e a incapacidade de acolher 

famílias numerosas, havendo uma grande densidade de ocupação da habitação. Há uma grande 

limitação das famílias que vivem nos bairros sociais a nível do alojamento, que se poderá 

traduzir noutras limitações, como sejam o nível da higiene e a manutenção a nível da 

habitabilidade das habitações (Ferreira, 2014). 

O espaço público do bairro social apresenta-se degradado, com poucas infraestruturas de lazer, 

espaços verdes descuidados, as entradas apresentam-se sujas e com maus cheiros, e o lixo à 

volta das habitações é uma presença constante.  
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A falta de equipamentos de lazer reforça o isolamento do bairro: não há parques para as crianças 

brincarem nem espaços comerciais que sirvam de ponto de encontro ou qualquer tipo de 

infraestruturas de caráter cultural (Ferreira, 2014). 

A recuperação do aspeto degradado, serviços ativos, zonas limpas e sem ervas daninhas no 

espaço público são outros fatores necessários para melhorar a imagem do bairro.  

Segundo o estudo de Ferreira (2014), não existe uma atitude negativa na relação com os 

vizinhos mas há existência de um afastamento entre os grupos e uma descrença no bairro face 

ao futuro do mesmo devido ao mau ambiente, à presença de tráfico, consumo de droga e 

criminalidade, razões que a população aponta como geradoras de ruído.  

Em termos sociais, as medidas de melhoria passam pela resolução de problemas criminais, para 

tal o reforço de policiamento e a presença de técnicos que ajudem a melhorar a imagem e o 

ambiente do bairro são expostos como solução. A não existência de uma associação de 

moradores é apontada como algo a resolver por meio a combater a falta de limpeza e espaços 

de lazer do bairro. 

Por último, Ferreira (2014) afirma notar-se uma relação dialética entre o gosto pela casa e o 

desgosto pelo bairro. Há uma falta de investimento urbanístico no bairro: falta de espaços de 

lazer, espaços verdes e parques infantis; sendo que, por outro lado, é um local de grande 

criminalidade de violência, o que se traduz numa falta de gosto em relação ao bairro por parte 

dos moradores, que não se revêm no espaço físico deste. Há também pouca preocupação pela 

preservação dos espaços exteriores, apostando muitas vezes parte das suas economias em 

melhorar o aspeto físico do interior da habitação. Assim, esta falta de gosto no bairro, que acaba 

por ser a principal razão de os indivíduos quererem sair do bairro há as conotações negativas 

que este transporta.  

O quadro seguinte apresenta o resumo dos problemas urbanísticos e sociais, presentes, no 

Bairro Social de Santa Tecla (Quadro 10). 
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Quadro 10 - Problemas Urbanísticos e Sociais no Bairro Social E1: Santa Tecla, Braga. 

 

 

3.3.2.   Bairro Social E2: Cruz da Picada, Évora 

A habitação social do Bairro Cruz da Picada (Figura 20) foi construído em 1977 sendo 

composto por 48 edifícios e 551 frações com habitação, comércio e serviços. 

 

Figura 20 - Bairro Social E2: Cruz da Picada, Évora (Fonte: olharevora.blogs.sapo.pt, 2009). 

De acordo com o diagnóstico social realizado pela Habévora em 2007, o bairro apresenta vários 

problemas urbanísticos e sociais. 
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Em termos urbanísticos existem problemas de degradação natural, eventuais deficiências na 

construção e problemas de degradação dos quais se destacam infiltrações, fissuras nas paredes 

exteriores, instalações elétricas, degradação acentuada de caixilharia e do pavimento de 

madeira, degradação de portas e armários de cozinha, proliferação de pragas de insetos por falta 

de cuidados de higiene. Ainda em termos de imagem urbana devido a atos de vandalismo 

destacam-se a elevada sujidade, falta de higiene nas partes comuns, vidros e portas partidas, 

fechaduras, iluminação, intercomunicadores e caixas de quadros destruídas, pinturas e sujidade 

das paredes.  

As partes comuns são usadas para colocação de todo o tipo de objetos como bicicletas, móveis, 

assadores de carvão, vasos, entre outros. 

Para além dos problemas urbanísticos identificados, existem também problemas sociais graves 

como o desemprego, a toxicodependência, o alcoolismo, a má relação de vizinhança, a violência 

doméstica e o isolamento de idosos. 

O quadro seguinte apresenta o resumo dos problemas urbanísticos e sociais, presentes, no 

Bairro Social da Cruz da Picada. 

Quadro 11 - Problemas Urbanísticos e Sociais no Bairro Social E2: Cruz da Picada, Évora. 
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3.3.3.   Bairro Social E3: Bela Vista, Setúbal 

O Bairro Social da Bela Vista (Figura 21) é dividido em 3 unidades urbanas que se distinguem 

pelas cores das fachadas e tipologia de construção, sendo eles o Bairro Amarelo, Rosa e Azul, 

construídos em décadas diferentes. O Bairro Amarelo foi construído entre 1976 e 1989 com 

837 fogos, a primeira fase do Bairro Rosa em 1992 e a segunda fase em 2001 com um total de 

252 fogos, e por fim, o bairro Azul foi construído em 1980 com 167 fogos. Assim, o bairro 

social, perfaz um total de 1256 fogos. 

 

Figura 21 - Bairro Social E3: Bela Vista, Setúbal (Fonte: cetobriga.blogspot.pt, 2006). 

Segundo o diagnóstico Agenda 21, resultado da observação local, de questionários à população 

e recolha de informação, os pontos fracos em termos urbanísticos do Bairro Social da Bela Vista 

passam pela imensa degradação interior e exterior dos edificados, graves problemas de 

canalização e infiltrações, espaços exteriores degradados, acumulação de lixo no espaço 

público, falta de comércio e serviços, deficiência de transportes públicos e acessos ao centro. 

O bairro social em termos sociais também apresenta pontos fracos, nomeadamente dependência 

de droga e álcool, carências económicas, populações com baixos níveis de instrução, elevados 

níveis de desemprego. 
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Quadro 12 - Problemas Urbanísticos e Sociais no Bairro Social E5: Bela Vista, Setúbal. 

 

 

3.4.   A reabilitação urbana em bairros sociais 

As populações mais carenciadas da cidade, mesmo quando são realojadas, são remetidas às 

zonas mais degradadas e periféricas, numa lógica de segregação espacial7 (Ferreira,2014). 

A reabilitação urbana tem sido nos últimos anos, uma iniciativa pouco apoiada, motivada por 

um conjunto de fatores, nomeadamente medidas legislativas desadequadas e pouco inovadoras, 

mecanismos burocráticos, rendas congeladas ou letargia dos proprietários (Guerra et al., 

2008b). 

No início do século XXI, as práticas de reabilitação urbana alastraram-se aos bairros sociais 

para atenuar efeitos de degradações, revitalizar os espaços públicos e aumentar a qualidade de 

vida da população residente. 

É necessário configurar todas as dimensões e setores envolvidos no problema dos bairros 

sociais, em que o económico e o social estejam interligados, sendo necessário olhar para o 

espaço habitacional e pensar nos modos de vida que o caracterizam e diferenciam, incutindo 

nos próprios atores a vontade de mudar e preservar o bairro, num esforço de formação, trabalho 

e convívio destes para que possam também eles participar num projeto de melhoria do seu 

próprio bairro (Ferreira, 2014). 

                                                 

7 Concentração de grupos sociais ou raciais em determinada zona urbana. 
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A reabilitação do edificado, estabelecimento de novos residentes, implantação de novas 

atividades e a criação de uma nova ordem simbólica conferem uma nova centralidade aos 

antigos bairros, que se mantinham, desde há algumas décadas, afastados e marginalizados 

(Borges, 2011). 

A modificação da estrutura social, dos bairros reabilitados, poderá ser acompanhada por uma 

revitalização dos espaços de consumo e de vivência neles existentes, baseada na transformação 

da estrutura comercial e por alteração a nível dos equipamentos. 

A instalação de lojas de artesanato, de roupa, de música, de galeria de arte, ou outros 

estabelecimentos comerciais e equipamentos de alguma forma associados a uma cultura urbana 

erudita é, nesses casos, frequente (Borges, 2011). 

Quadro 13 – Soluções Urbanísticas e Sociais de Reabilitação Urbana em Bairros Sociais. 

 

 

3.5.   Síntese 

Até aos inícios do século XX, as populações com carências financeiras tinham de encontrar, 

pelos seus próprios meios, soluções habitacionais para melhorar a sua qualidade de vida. Nesta 

época eram inexistentes as habitações sociais. Sendo assim, as soluções de alojamento 

passavam pela habitação em barracas e casas precárias sem condições sanitárias e de higiene. 

Assim, começaram a expandir-se as ilhas no Porto e os pátios em Lisboa, sendo as primeiras 

construções de alojamento da classe operária. 
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O crescimento populacional nas cidades continuava a aumentar derivado da industrialização da 

época e da procura de melhores condições de vida. Como as cidades não estavam preparadas 

para receber um elevado número populacional, surgem problemas habitacionais. 

Com o intuito de diminuir esses problemas, começam a surgir, a partir de 1930, os programas 

habitacionais do estado novo por meio a resolver os problemas de insalubridade e de habitação, 

através de alojamento das famílias mais carenciadas, para os quais as rendas eram adaptadas ao 

seu rendimento. Este programa é um conjunto de três programas, o programa de casas 

económicas, programa de casas desmontáveis e programa casas de renda económica. 

Apesar da existência destes programas, o estado de degradação do parque habitacional 

continuava a agravar-se e proliferavam bairros de barracas nas principais cidades do país. Com 

isto, a moradia independente é abandonada e substituída por imóveis de habitação coletiva. 

A construção destes imóveis desarticulados entre si, isolados de vias públicas e situados em 

locais desprovidos de transportes públicos e de equipamentos básicos, originou situações 

complicadas. A projeção de equipamentos sociais foi uma ferramenta que se pretendeu aplicar, 

no entanto, na maioria dos bairros socais, acabariam por não ser construídos. 

Após a análise dos 3 bairros em estudo é possível verificar que existem problemas comuns em 

termos urbanísticos e sociais.  

Os problemas urbanísticos comuns, nos bairros analisados, centram-se na degradação evidente 

do edificado devido à utilização de materiais de baixa qualidade, degradação do espaço exterior, 

ausência de parques, ausência de espaços comerciais e níveis elevados de lixo no espaço 

público. Os problemas sociais centram-se no tráfico, toxicodependência, alcoolismo, carências 

económicas, profissões deficitárias, desemprego e baixo nível de escolaridade. 

Como se verifica, os problemas que atingem os 3 bairros sociais, como a sua população 

residente, tais como outros bairros dispersos por Portugal, são essencialmente de natureza 

urbanística, económica e social. Estes apresentam as características negativas como degradação 

do parque habitacional, perda elementos de atração, perda de acessibilidade e falta de 

animação/beleza local.  

Com isto, é possível verificar que estes bairros sociais possuem condições indicadas de 

intervenção urbana, de modo, a eliminar os problemas existentes.  
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Estas degradações urbanas diminuem a qualidade de vida da população (Quadro 6), a relação 

com os habitantes, aumentam a segregação espacial relativamente ao espaço urbano envolvente 

e aumentam a exclusão social da população residente, surgindo um afastamento da população 

dos centros urbanos com os bairros sociais.  

A concentração de problemas desta natureza num mesmo local proporciona atividades 

marginais que aumentam a insegurança e enfraquecem a autoestima da população (Tavares, 

2008). 

É necessário contrariar os problemas urbanísticos e sociais presentes nos bairros sociais. A 

reabilitação urbana é assim uma ferramenta importante a ser inserida nestas zonas, pois atua no 

âmbito social, ambiental e económico, oferecendo aos moradores soluções urbanísticas e 

sociais/culturais, específicas para cada bairro social, por meio a melhorar as condições de 

habitabilidade do local em estudo.
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4.   ARTE E REABILITAÇÃO URBANA EM BAIRROS SOCIAIS 

 

4.1.  Introdução 

Como referido anteriormente, a reabilitação urbana surge da necessidade de melhorar a 

qualidade habitacional e a qualidade de vida da população residente. Numa filosofia de 

intervenção integrada, engloba no seu processo fatores sociais, ambientais, culturais e 

económicos, permitindo que a população faça parte do processo.  

Com o passar dos anos, os bairros sociais, foram apresentando problemas urbanísticos e sociais, 

como os apresentados no capítulo anterior. No início do século XXI, a reabilitação urbana, 

começou a atuar nos bairros sociais, de modo a atenuar os efeitos de degradação presentes no 

edificado e na revitalização dos espaços públicos. 

Atualmente a reabilitação urbana não é um conceito primordial nas práticas de engenharia civil 

sendo dada preferência às novas construções. A reabilitação urbana contraria esta preferência 

valorizando o edificado existente e oferecendo uma melhoria na qualidade de vida.  

A arte urbana e a reabilitação urbana são conceitos recentes que tem em comum oferecer novas 

práticas/vivências à população, oferecer uma nova imagem à cidade e atrair turistas. 

Portanto, quando aplicados em conjunto nos bairros sociais podem ser um estímulo de 

desenvolvimento económico nesse local devido ao elevado interesse da população em visitar 

murais e ao elevado orgulho que a população residente tem por esta vertente artística, 

construindo uma nova imagem, de um bairro social criativo, empreendedor, sustentável e 

permitindo uma abertura dos bairros sociais à cidade (Quadro 14). 
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Quadro 14 - Arte e Reabilitação em Bairro Sociais. 

 

Neste capítulo são apresentados três exemplos de bairros sociais portugueses construídos no 

final do século XX, o Bairro Social de Araucária, em Vila Real, sujeito a reabilitação urbana e 

pintura cromática nas fachadas em 1998, o Bairro Social de Nossa Senhora da Conceição em 

Guimarães sujeito a reabilitação urbana e intervenção artística por intermédio de uma artista 

em 2010, e o Bairro Social da Quinta do Mocho, em Loures, sujeito a intervenção artística por 

intermédio de vários artistas conhecidos nacional e internacionalmente em 2014 (Figura 22). 

Com isto, pretende-se analisar como é realizada a escolha da decisão quanto ao tipo de fachada 

a aplicar e quais os efeitos destas práticas nos bairros sociais. 

O exemplo destes três bairros sociais serão aplicados no questionário realizado, aos moradores 

do Bairro Social de Santa Tecla, de modo a avaliar o tipo de fachadas que estes gostavam de 

ver representado no seu bairro e com qual têm maior identidade. 

 

Figura 22 – Bairros Sociais E4, E5 e E6. 
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No âmbito do estudo de caso, estes exemplos serão inseridos no questionário realizado aos 

habitantes do Bairro de Santa Tecla, por meio:  

i) Conhecer a opinião dos habitantes quanto a esta prática;  

ii) Saber como os habitantes gostariam de ver o aspeto exterior do seu bairro; 

iii) Aumentar o sentido de pertença dos residentes no seu bairro. 

 

4.2.   Bairro Social E4: Araucária, Vila Real 

O Bairro Social de Araucária foi construído entre 1981 e 1982. No ano anterior ao início da sua 

construção, foram atribuídas 100 fogos à Câmara Municipal de Vila Real, garantindo uma 

identidade, diversidade e integração com a cidade. O bairro é constituído por 20 blocos, com 

pequenas praças interiores em torno dos espaços públicos (Figura 23). 

 

Figura 23 - Localização do Bairro Social E4: Araucária, Vila Real 

(Fonte: Trabalho próprio sobre scribblemaps, 2015). 

Em 1998, a Câmara Municipal de Vila Real, em parceria com a Urbe, realiza o primeiro 

programa de requalificação urbana no bairro social de Araucária, com o objetivo de melhorar 

o ambiente urbano de Vila Real e acautelar a participação da população nas decisões do próprio 

bairro. 
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De modo a requalificar o bairro social de Araucária foi elaborado um diagnóstico e uma 

proposta de melhoria, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos habitantes e dos 

visitantes. Para tal, elegeu-se uma comissão de moradores para os habitantes exporem soluções 

para melhorias do bairro. Em conjunto com a Câmara Municipal de Vila Real e a Junta de 

Freguesia, a Urbe apresentou o diagnóstico das questões a resolver. O documento, após ser 

aprovado pelo Município, deu origem a projetos em diferentes áreas, tais como a melhoria de 

estacionamento, acessibilidade ao interior do bairro, remodelação do campo de jogos e apoio, 

espaços públicos constituídos a partir de projetos de espaços verdes e mobiliário urbano, 

toponímia e projeto de cor (Urbe, 2000).   

 

Figura 24 - Bairro Social E4 após intervenção  

(Fonte: Trabalho próprio sobre Google Maps, 2015). 

Nas visitas e estudos inicias da pintora Isabel Sabino, as condições do bairro relacionadas com 

o seu ambiente cromático foram claramente percetíveis, constituindo a base crítica prévia do 

projeto de cor. As fachadas apresentavam-se com tonalidades sujas e superfícies degradadas, 

as empenas sem qualquer tratamento, a monotonia de cores em geral complicando a orientação, 

e a definição das diferentes áreas, os pórticos semidestruídos e esvaziados da sua razão de ser, 

foram algumas das constatações imediatas (Urbe,2000). 

Através da convocatória dos habitantes, o estudo da paleta de cores incluiu o estudo da cor das 

fachadas dos edifícios, cor dos pórticos, cor que enquadre o mobiliário urbano a colocar.  
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Além do estudo da paleta de cores para as fachadas do bairro, estudou-se a possibilidade de 

introduzir cor nos pavimentos, muros e escadas. 

 Após a convocatória com os moradores, estes selecionaram um estilo de fachada mais limpa e 

leve, mais atual e menos conotada com certas imagens ‘’neo-realistas’’ de vários bairros sociais. 

Entre um conjunto de cores, a cor branca foi a selecionada por garantir máxima luminosidade, 

disponibilidade de várias marcas no mercado, qualidades e preços.   

De forma conclusiva, verifica-se que conjuntamente com a proposta de requalificação do bairro, 

existiu a necessidade de pintar o exterior do bairro social, de modo, a promover uma mudança 

marcante da imagem visual, através da convocação dos habitantes a uma atitude renovada de 

maior identificação e preservação. Assim, conclui-se que esta proposta segue uma estratégia de 

reabilitação urbana atuando no âmbito social, económico e ambiental. 

 

4.3.   Bairro Social E5: Nossa Senhora da Conceição, Guimarães 

O Bairro Social de Nossa Senhora da Conceição foi construído no final da década de 70, situa-

se a Norte de Portugal, na entrada noroeste da cidade de Guimarães, aproximadamente a 1km 

de distância da Universidade do Minho, na freguesia de Azurém (Figura 25). 

 

Figura 25 - Localização do Bairro Social de Nossa Sra. Conceição, Guimarães 

 (Fonte: Trabalho próprio sobre scribblemaps, 2015). 
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O Bairro Social Nossa Senhora da Conceição é constituído por 4 blocos de habitação coletiva 

com 366 fogos, a construção é pré-fabricada, de rápida assemblagem e de qualidade bastante 

limitada. Após 30 anos, as degradações físicas tornaram-se evidentes. A reabilitação tomada a 

cabo pelo IHRU caracterizou-se pela substituição de caixilharias, reabilitação construtiva e 

térmica das paredes exteriores e coberturas dos edifícios. 

De modo a solucionar as patologias presentes no bairro, o Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana (IHRU), inicia em 2010, um processo de intervenção na envolvente 

externa dos edifícios, de modo, a melhorar as condições de habitabilidade, salubridade, 

qualidade de vida dos habitantes e mudar a conotação negativa. A exclusão social, 

marginalização e estigmatização da população residente são problemas que também se foram 

sentindo no bairro. 

Paralelamente à reabilitação proposta pela IHRU, a Câmara Municipal Guimarães, através do 

MAPa20128, iniciou uma proposta para melhorar uma das entradas da cidade, integrar o espaço 

público e dar respostas às necessidades de conforto ambiental, eliminando também estigmas 

sociais. 

A artista Agatha Ruiz de La Prada, numa visita a Guimarães, mostrou o interesse de oferecer 

um mural à cidade de Guimarães. Mais tarde, é convidada pelo MAPa2012 a participar na 

transformação das fachadas do bairro. A artista com a experiência de dois murais, o primeiro 

em Santiago do Chile em 2007 (Figura 26) e o segundo em Madrid em 2009 (Figura 27) aceitou 

a proposta de modificar o aspeto visual do Bairro Social de Nossa Senhora da Conceição. 

                                                 

8 Equipa da Câmara Municipal de Guimarães com a incumbência de detetar oportunidade de potenciação dos recursos patrimoniais, 

paisagísticos e naturais do concelho de Guimarães. 
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Figura 26 - Mural, Santiago do Chile (2007) (Fonte: www.skyscrapercity.com, 2007). 

 

Figura 27 - Mural, Madrid (2009) (Fonte: Google Maps, 2015). 

A ideia de implementar uma mudança visual nas fachadas do bairro passa a ser a base para 

repensar a entrada noroeste da cidade e inverter um ciclo depreciativo a que esta zona e os seus 

habitantes estavam sujeitos.  

http://www.skyscrapercity.com/
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As propostas de intervenção da artista Agatha Ruiz de La Prada foram apresentadas aos 

moradores numa assembleia organizada pelo MAPa2012.  

A participação da população residente no processo de reabilitação do próprio bairro permitiu 

apropriarem-se do projeto. Uma das sugestões dos residentes no processo de intervenção foi a 

de manter a cor original das fachadas. 

A figura seguinte apresenta o projeto selecionado pela população com o intuito de evitar a 

organização de padrões e proporcionar aos observadores um esforço de construção e 

imaginação. 

 

Figura 28 - Proposta de Intervenção selecionada pelos habitantes do Bairro Social E5  

(Fonte: MAPa, 2012). 

Conjuntamente com vários parceiros, como a Dyrup, que se disponibilizou a patrocinar a 

pintura dos desenhos, foi realizada uma intervenção de grande impacto e com pouco 

investimento.  

Com esta intervenção, verifica-se que uma das entradas mais movimentadas de Guimarães, 

sofreu de uma transformação positiva, convidando a quem passa a olhar e a desvendar as 

diferentes formas empregues nos blocos, marcando uma singularidade no bairro e uma pertença 

à cidade vimaranense (Figura 29). 

Assim, de um bairro que se escondia entre falta de cor e elementos arbóreos, surgiu um bairro 

que impacta na cidade com as suas cores fortes, fazendo um convite à população a usufruir dos 

seus espaços verdes, serviços e comércios. 
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Figura 29 - Entrada Noroeste de Guimarães Após Intervenção (2015). 

Conjuntamente com esta intervenção, a Câmara Municipal de Guimarães realizou melhorias no 

espaço público, como reabilitação dos pavimentos, redefinição de elementos arbóreos, 

introdução de corrimãos nas rampas e escadas bem como ampliação de áreas pedonais. 

 

4.4.   Bairro Social E6: Quinta do Mocho, Loures 

O Bairro Social da Quinta do Mocho situa-se na freguesia de Sacavém, concelho de Loures, no 

distrito de Lisboa (Figura 30). 

 

Figura 30 - Localização do Bairro Social E6  

(Fonte: Trabalho próprio sobre scribblemaps, 2015). 
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A localização destes bairros é bastante periférica, funcionando como um impasse urbanístico, 

ou seja, as suas vias de acesso são circundantes da urbanização, ligando-a sempre ao mesmo 

ponto de partida (D.M.H, 1993). É constituído por 680 fogos, distribuídos por 91 lotes, dos 

quais 615 são fogos unifamiliares e 251 são quartos em unidades residenciais. 

O Bairro Social da Quinta do Mocho é uma urbanização municipal resultante do realojamento 

de centenas de famílias que haviam ocupado edifícios nunca concluídos (em obra) num local 

muito próximo do atual bairro, em meados dos anos 80. A sua população é, maioritariamente, 

natural dos PALOP’s, isto é, constituída por imigrantes oriundos de países africanos lusófonos, 

conhecidos como as antigas colónias portuguesas.  

Ao longo do tempo, problemas de marginalização, exclusão social e estigmatização da 

população são problemas que se foram sentido no bairro social da Quinta do Mocho, tornando-

o num local temível e a evitar. 

Segundo o projeto ‘O bairro i o mundo’, as empresas de entregas, táxis e autocarros não 

entravam no bairro devido ao estigma social, sendo considerada uma zona perigosa onde as 

empresas recusavam-se a entrar. No fundo, a Quinta do Mocho fechou-se ao mundo e o mundo 

não se interessou por ela. Após as intervenções a Câmara Municipal de Loures conseguiu que 

o Bairro fosse servido pela carreira 300 da Rodoviária de Lisboa. 

O objetivo principal da intervenção no Bairro Social da Quinta do Mocho foi realçar os aspetos 

positivos do bairro, de modo, a alterar a sua conotação negativa, com a premissa de ‘mostrar o 

bairro ao mundo e trazer o mundo ao bairro’. 

A base da intervenção foi a transformação artística, vários artistas ligados à arte urbana 

visitaram a Quinta do Mocho e aceitaram participar no projeto. Paralelamente, foi elaborada 

uma programação cultural que contemplou atividades para crianças, workshops, teatro, 

concertos e atuação de dj’s misturando artistas locais e exteriores ao bairro.  

‘’O bairro i o Mundo’’ é um projeto da Câmara Municipal de Loures em conjunto com a 

Associação Teatro Ibisco com o objetivo de alterar a imagem de territórios marcados pelo 

estigma como os bairros sociais. Envolve a qualificação artística dos edifícios, a reabilitação 

do espaço público e equipamentos coletivos apelando à mobilização dos moradores, de modo 

a desenvolver o sentido de pertença comunitária e a apropriação das habitações e espaço 

público. 
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Em Junho de 2013 foi realizada a primeira edição d’” O Bairro i o Mundo”, na Quinta da Fonte 

-Apelação (Figura 31), com resultados visíveis ao nível da limpeza, transformação artística dos 

prédios do bairro, maior sentimento de pertença e menor auto preconceito por parte dos 

residentes. Do sucesso da primeira intervenção surge a segunda edição do festival, em 2014, no 

Bairro Social da Quinta do Mocho (Terraço da Ponte). 

 

Figura 31 - Primeira intervenção d'O Bairro i o Mundo' na Quinta da Fonte (2013) 

(Fonte:cadernografico.wordpress.com, 2013). 

Segundo o projeto ‘O bairro i o Mundo’, ocorreu, nesses dias, uma enorme projeção positiva 

dos media sobre o bairro social da Quinta do Mocho, o que antes da ocorrência dos festivais 

era uma situação quase inédita. 

Após os dias do Festival, a procura de artistas que queriam participar no projeto atingiu números 

bastante elevados, existiam cerca de 30 em lista de espera para poderem pintar uma empena, o 

que levou a organização a prolongar a intervenção. A figura seguinte representa a localização 

das intervenções dos murais nas empenas dos blocos do bairro social da Quinta do Mocho. 

 

Figura 32 - Fachadas intervencionadas no Bairro Social E6  

(Fonte: facebook.com/O-Bairro-i-o-Mundo, 2015). 
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Esta circunstância proporcionou o aparecimento de cerca de 30 obras de arte realizadas por 

artistas de renome nacional e internacional como, MTO, Zabou, Bordallo II ou Vhils. Assim, 

nasceu a Galeria de Arte Pública (GAP) da Quinta do Mocho, uma das faces mais visíveis e 

transformadoras d’ “O Bairro i o Mundo”. Segundo o projeto, nos dias atuais, a GAP figura nos 

principais roteiros de arte urbana e centenas de notícias e referências foram já feitas nos Media 

a nível mundial. O projeto foi candidato ao prémio Diversity Advantage Challenge, uma 

iniciativa da União Europeia, tendo ficado classificado em segundo lugar. 

 

Figura 33 - Intervenção artística no Bairro Social E6 (2015).  

(Fonte: facebook.com/O-Bairro-i-o-Mundo, 2015). 

 

Figura 34 - Intervenção artística no Bairro Social E6 (2015)  

(Fonte: facebook.com/O-Bairro-i-o-Mundo, 2015). 
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Após a intervenção, ocorreram várias mudanças no bairro social, de que são exemplo a limpeza 

do bairro através da Junta de Freguesia e a organização de visitas guiadas através da Câmara 

Municipal de Loures proporcionando um contacto direto dos visitantes com os moradores e 

com o espaço desmistificando várias ideias estipuladas sobre o bairro. Como resultado destas 

mudanças, os moradores aumentaram o sentido de orgulho no seu bairro. Os moradores, após 

a intervenção, pintaram, por iniciativa própria, as entradas dos prédios do bairro de modo a 

ficarem em sintonia com as obras de arte. 

Com isto, verifica-se que a má imagem mediática construída ao longo das últimas décadas vai 

sendo desmistificada. Segundo a associação da Quinta do Mocho, este é um local como 

qualquer outro onde pessoas trabalhadoras vivem, convivem e se divertem e afirmam que as 

pessoas que frequentam o bairro quer seja através de visitas organizadas ou por iniciativa 

própria, dão um feedback muito positivo e, muitas vezes, de espanto pela tranquilidade com 

que podem passear nas ruas.  

A participação na vida pública de vários jovens oriundos do bairro também tem ajudado na 

transformação do bairro, Dj Marfox, Dj Nigga Fox, Dj Firmeza, entre outros são agora presença 

assídua em festas um pouco por todo o mundo e o jovem futebolista Carlos Mané é também um 

exemplo para os jovens do bairro.  

Num trabalho conjunto de intervenção e comunicação com os moradores, a associação ‘O bairro 

i o mundo’, a Câmara Municipal de Loures e Junta de Freguesia o objetivo primordial foi 

atingido, a imagem do bairro mudou e, consequentemente, a vida dos seus moradores.  

 

4.5.   Síntese 

Ao invés dos bairros sociais problemáticos apresentados no capítulo anterior, E1, E2 e E3, em 

que não existe atratividade nos espaços públicos ou qualquer tipo de infraestrutura de caráter 

cultural, que apresentam espaços exteriores degradados e sujidade nas fachadas, os bairros 

sociais E4, E5 e E6 apostam em melhorar a qualidade habitacional e a qualidade de vida da 

população recorrendo a reabilitação urbana e/ou intervenções artísticas, construindo um bairro 

com uma nova imagem criativa e de estímulo de desenvolvimento económico nesse local. 



Possibilidades de Reabilitação Urbana em Bairros Sociais. 

  Estudo de Caso: Bairro Social de Santa Tecla, Braga. 

 

- 76 - 

 

No Bairro Social de Araucária, de maneira a recolher as opiniões dos moradores sobre o aspeto 

exterior das fachadas, foi realizada uma reunião, onde a fachada escolhida pelos moradores 

teria de ser em tons cromáticos e simples.  

Os moradores do bairro social de Nossa Senhora da Conceição, também através de uma reunião, 

selecionaram, por maioria, as propostas sugeridas por uma artista. Assim, a fachada selecionada 

foi com imagens de flores mantendo a tonalidade da cor de fundo.  

Por fim, no bairro social da Quinta do Mocho, através da associação ‘O bairro i o mundo’ 

ocorreram intervenções artísticas (murais) nas empenas das fachadas. Com isto, num trabalho 

conjunto entre a associação ‘O bairro i o mundo’, a Câmara Municipal de Loures e a Junta de 

Freguesia o objetivo de diminuir os estigmas associados ao bairro vão sendo diminuídos. 

Do estudo dos três bairros selecionados, constatou-se que as metodologias operacionais de 

envolvimento da população não variaram muito, verificando-se que a ação participativa da 

população residente com as várias entidades, como as Câmaras Municipais, empresas e artistas 

é de muita relevância por permitir despoletar nos bairros sociais uma imagem com identidade.  

A participação dos residentes na decisão de escolha dos padrões e cores permitiu que os bairros 

correspondentes aos mesmos sejam apropriados por eles e até pelos visitantes e pela cidade. 

Assim, pode-se concluir que a intervenção artística associada aos bairros sociais em conjunto 

com a população residente é entendida como um fator essencial para a reabilitação urbana, de 

forma a relançar a economia, promover o turismo e a construir um bom ambiente social.
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5.   ESTUDO DE CASO: BAIRRO SOCIAL DE SANTA TECLA  

 

5.1.  Introdução 

Na procura de uma nova imagem para o bairro social de Santa Tecla apresenta-se uma estratégia 

de reabilitação urbana integrada por meio a minimizar os problemas urbanísticos, económicos 

e sociais, tendo por base a melhoria da qualidade de vida da população e da imagem do bairro, 

bem como a eliminação de estigmas sociais. Como objetivo final, transformar este bairro num 

bairro permeável e seguro. 

À semelhança do que aconteceu com outros exemplos de reabilitação urbana de bairros sociais 

a partir da arte urbana também se procura no âmbito desta investigação que o Bairro Social de 

Santa Tecla possa construir uma nova imagem de bairro criativo, inovador e sustentável. 

No presente estudo de caso são apresentadas as características físicas e sociais e a análise de 

dados dos questionários efetuados aos moradores do bairro social de Santa Tecla em Setembro 

de 2015, com o auxílio do programa Statistical Package for the Social Science (IBM SPSS 

Statistics 22). 

Inicialmente, procede-se à localização, identificação dos blocos residenciais e das entradas do 

bairro, bem como o levantamento de arte urbana presente no bairro. 

Por fim, através dos questionários realizados, é apresentada e analisada a opinião do gosto pelo 

bairro, os pontos positivos e negativos e o gosto por arte urbana. Também é efetuada a análise 

estatística da fachada selecionada pelos moradores, dos aspetos a melhorar no bairro, dos 

aspetos exteriores das fachadas, dos temas de desenhos propostos. Por último, a opinião dos 

moradores a respeito da participação destes na seleção de um projeto, tal como a escolha de 

intervenientes para a realização de uma pintura no bairro, também serão analisadas. 
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5.2.   Caracterização Física do Bairro Social de Santa Tecla 

O bairro social de Santa Tecla (Figura 35) está incluído no património habitacional do 

município de Braga sob gestão da BragaHabit que se encontra disperso pela cidade, perfazendo 

um total de 600 fogos. O bairro social de Santa Tecla possui 181 fogos correspondendo o bairro 

a 30,2% do total municipal, dos quais 175 habitáveis e os restantes ocupados por grupos e/ou 

instituições, para atividades lúdicas com os moradores.  

 

Figura 35 - Bairro Social de Santa Tecla (Fonte: Trabalho próprio sobre scribblemaps, 2015). 

Trata-se de um dos quatro bairros sociais bracarenses, designadamente do Bairro Social das 

Andorinhas, do Bairro Social das Enguardas, do Bairro Social Ponte Falcões, pelo complexo 

habitacional do Picoto e por apartamentos localizados na cidade (Figura 36). O Bairro Social 

de Santa Tecla foi o escolhido entre estes, por apresentar várias degradações físicas, sociais e 

culturais que são representativas das problemáticas de reabilitação urbana.   

 

Figura 36 - Localização dos bairros sociais no Município de Braga 

(Fonte: Trabalho próprio sobre scribblemaps, 2015). 
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Entre os bairros do município de Braga, o Bairro Social de Santa Tecla, é o que se encontra 

mais próximo do centro da cidade, o que tem mais zonas comerciais na sua envolvente e maior 

heterogeneidade cultural (Ferreira, 2014).  

O bairro social E1 encontra-se junto a uma das vias de infraestruturas de transporte mais 

importantes, a Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires (N101), com ligação a zonas comerciais 

(Figura 37). 

  

Figura 37 - Localização das vias de comunicação e zonas comerciais na periferia do Bairro 

Social E1 (2015) (Fonte: Trabalho próprio sobre scribblemaps, 2015). 

O bairro apresenta 4 blocos, diferenciando-se no comprimento do mesmo, sendo o bloco três o 

de maior comprimento, fazendo com que o bairro tenha um aspeto fechado em si mesmo (Figura 

38). 

   

Figura 38 - Identificação dos blocos residenciais no Bairro Social E1 (2015)  

(Fonte: Trabalho próprio sobre scribblemaps, 2015). 
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No primeiro bloco vivem 48 famílias, no bloco dois vivem 39 famílias, no bloco 3 vivem 61 

famílias e no bloco 4 habitam 27 famílias, perfazendo um total de 175 famílias, sendo 76 

famílias não ciganas e 99 famílias de etnia cigana.  

O Bairro Social de Santa Tecla apresenta problemas urbanísticos, nomeadamente os materiais 

de baixa qualidade usados na construção, as degradações evidentes, ausência de parques infantis 

e zonas comerciais, falta de espaços verdes, níveis elevados de lixo, baixa manutenção das 

habitações, são alguns dos problemas visíveis. 

Ainda que não delimitadas, o bairro apresenta duas zonas de passagem pedonais do exterior 

para o interior do bairro (setas vermelhas) e uma entrada principal com via de comunicação 

motorizada e pedonal (seta verde) (Figura 39). 

 

Figura 39 – Identificação das entradas do Bairro Social E1 (2015) 

(Fonte: Trabalho próprio sobre scribblemaps, 2015). 

A entrada pedonal Oeste (Figura 40), a nível físico, apresenta problemas nos acessos pedonais 

e no relevo do terreno, diminuindo a acessibilidade a quem tenha deficiência motora. A nível 

visual, a sujidade e as pinturas nas fachadas exteriores transmitem uma imagem negativa para 

o bairro social.   

 

Figura 40 - Entrada pedonal Oeste do Bairro Social E1 (2015). 
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Como se verifica na Figura 41, a entrada pedonal Este, é um caminho originado pela utilização 

constante dos moradores, de modo a diminuírem o percurso de acesso às suas habitações ou ao 

exterior do bairro.  

  

Figura 41 - Entrada pedonal Este do Bairro Social E1 (2015). 

Por fim, verifica-se que na entrada principal do Bairro Social de Santa Tecla (Figura 42) existe 

utilização indevida do espaço público. Os moradores utilizam como estacionamento as zonas 

de espaços verdes. O mobiliário urbano é escasso e encontra-se degradado. 

 

Figura 42 - Entrada principal do Bairro Social E1 (2015). 

De seguida, procede-se ao levantamento dos exemplos de Arte Urbana presentes no bairro, de 

forma a fundamentar da melhor forma a temática desenvolvida. Este levantamento teve em 

conta os murais de destaque e outras formas de pintura no espaço público. 
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Quem passa pelo Bairro Social de Santa Tecla, depara-se com a existência de dois pequenos 

murais, um situado na entrada principal, no bloco 2 (Figura 43) realizado pelos miúdos do bairro 

e outro no bloco 3, de traços abstratos (Figura 44). Ao longo das fachadas dos blocos 

residenciais existem mensagens grafitadas como se verifica nas figuras seguintes (Figura 45). 

 

Figura 43 - Pintura realizada pelos miúdos do Bairro Social de Santa Tecla (2015). 

 

Figura 44 - Pintura realizada no bloco 3 do Bairro Social de Santa Tecla (2015). 

 

Figura 45 – Graffiti tagging no bloco 1 do Bairro Social de Santa Tecla (2015). 
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O Bairro Social de Santa Tecla, em conjunto com o Bairro Social das Enguardas e do Picoto 

vão ser alvo de uma intervenção de reabilitação urbana, segundo dados do Correio do Minho, 

com apoio financeiro através do Município de Braga e do Instrumento Financeiro para a 

Reabilitação Urbana (IFRRU 2020) que visam quatro objetivos: 

 - Qualificação do edificado; 

 - Qualificação do espaço público envolvente aos bairros; 

 - Integração urbanística e social do bairro no contexto urbano onde se inserem; 

 - Promover a qualidade de vida das populações. 

Como se verifica o bairro apresenta as características de degradação de uma zona urbana 

(Quadro 5), tais como degradação do parque habitacional, perda de elementos de atração, perda 

de acessibilidade, falta de animação e beleza do local. 

 

5.3.   Caracterização Social do Bairro Social de Santa Tecla 

O bairro social de Santa Tecla é um local de uma considerável heterogeneidade social: por um 

lado, os indivíduos de etnia cigana, que viviam em barracas, por outro lado, os indivíduos não 

ciganos, com inserção profissional muito deficitária, com baixos nível de escolaridade e 

condições de vida muito instáveis. 

O processo de realojamento tem vários aspetos positivos como a melhoria das condições de 

habitabilidade e conquista de uma casa mais digna. 

No bairro transparecem o sentido de comunidade dos habitantes e a sua identidade cultural 

maioritariamente de etnia cigana.  

A instituição BragaHabit realiza o apoio à comunidade infantil através de uma unidade móvel 

dotada de equipamentos, dinamizando diversas atividades como o apoio a atividade escolares, 

desenvolvimento pessoal e social, cidadania e relacionamento interpessoal com o objetivo de 

combater o insucesso escolar, promover estratégias preventivas no combate da incidência de 

patologias sociais, incutir hábitos de conservação e preservação dos espaços e melhorar a 

qualidade de vida da população. Ainda no âmbito de inclusão social das crianças e jovens mais 
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vulneráveis existe o programa Geração Tecla, promovendo a dinamização cultural e a formação 

profissional. 

Como referido anteriormente no Quadro 10, os problemas sociais presentes no bairro social de 

Santa Tecla passam pela insegurança, tráfico, toxicodependência, criminalidade, baixos níveis 

de escolaridade, situações que tornam o bairro social marginalizado em termos sociológicos. 

Resumidamente, é evidente a necessidade de uma intervenção que procure a integração social 

do bairro de um ponto de vista mais alargado, que deverá estabelecer novas ligações com o 

exterior e desenvolver atividades de dinâmica social, catalisadores de um desenvolvimento 

sustentável. 

 

5.4.   Análise de dados 

Antes da realização do pré-teste do questionário, o contacto com a instituição BragaHabit, foi 

de grande importância, devido ao seu conhecimento sobre os moradores do Bairro Social de 

Santa Tecla, para validar e alertar sobre questões se poderiam tornar inválidas para posterior 

investigação, sendo assim mais efetivo e pedagógico. A BragaHabit disponibilizou o sistema 

itinerante para a primeira entrada do bairro, onde foi validado o pré-teste (Anexo 1).  

Na fase de pré-teste foram entrevistados 7 moradores e constatou-se que algumas questões 

deviam estar mais detalhadas e com linguagem mais acessível. Uma das perguntas que foi 

acrescentada, após o contato com os inquiridos, foi se o bairro necessita de pintura. Outras 

questões foram acrescentadas e re-escritas com linguagem simples, de modo a tornar o 

questionário mais objetivo. Após correção da Professora Júlia Lourenço e do Professor José C. 

Machado do Departamento de Sociologia a fase de análise e pré-teste do questionário foi 

concluído (Anexo 2) e (Anexo 3).  

O questionário de administração direta não foi administrado por questão de fiabilidade dos 

resultados e pela ausência de um local onde os moradores poderiam colocar os inquéritos 

preenchidos para posterior recolha dos mesmos. Assim, a fase de trabalho de campo foi apenas 

de administração indireta sendo os questionários realizados verbalmente. 

Os gráficos seguintes são realizados através da ferramenta Statistical Package for the Social 

Science (IBM SPSS Statistics 22) e, por vezes, adaptados em Excel. 
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Na pesquisa de campo foram inquiridos sessenta e seis indivíduos, 33 homens e 33 mulheres 

(Gráfico 1). Porém, a obtenção de 10 indivíduos para cada intervalo de idade, tornou-se uma 

tarefa difícil devido aos questionários serem realizados na rua, não conseguindo realizar o 

anteriormente estipulado.  

Gráfico 1 - Género dos inquiridos. 

 

Como se verifica na figura seguinte (Gráfico 2) o maior intervalo de idades dos inquiridos são 

os moradores com idades compreendidas entre os 15-19 e os 30-39, representando uma 

percentagem de 18,2% e de 21,2%, respetivamente. O estrato etário dos 40-49 anos apresenta 

16,7% dos moradores questionados.  Em contrapartida, os moradores com idade maior que os 

65 anos foram os menos inquiridos com cerca de 7,6%. Efetivamente, sendo uma entrevista 

realizada na rua, a razão pela qual este estrato etário é o menos inquirido, pode ser devida a 

condições de saúde que os retêm mais nas suas habitações. Os restantes estratos etários 

apresentam 12,1% dos inquiridos. 

Gráfico 2 - Idade dos inquiridos. 
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Como anteriormente referido, o Bairro Social de Santa Tecla, apresenta um grande índice de 

desemprego, como tal, verifica-se que 72,7% dos inquiridos encontram-se nessa situação, 

16,7% são estudantes, 9,1% Reformado e 1,5% são Empregados (Gráfico 3).  

Gráfico 3 - Ocupação dos inquiridos. 

 

Os moradores inquiridos revelaram opiniões diversificadas, sendo visível a diferença de opinião 

entre estratos etários. Como tal, algumas das questões serão analisadas tendo em conta os 

estratos etários, de modo, a entender melhor a opinião dos moradores do Bairro Social de Santa 

Tecla.  

Constata-se a partir da análise dos inquéritos que a mudança para o bairro proporcionou, por 

um lado, uma melhoria habitacional por parte de vários grupos de indivíduos, por outro lado, a 

degradação evidente do bairro e os problemas socias existentes não permitem condições de 

habitabilidade ideais.  

As opiniões pelo gosto do bairro divergem bastantes entre os moradores, sendo mesmo uma 

questão fraturante em que dos sessenta e seis indivíduos, 53% responderam que gostam de viver 

no bairro e 47% não gostam (Gráfico 4).  
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Gráfico 4 - Gosto pelo bairro. 

 

Ao analisarmos esta questão por estratos etários (Gráfico 5) registam-se diferenças 

significativas, verificando-se que o gosto pelo bairro é maioritariamente assumido pelos jovens 

até aos 19 anos e dos 30-39 anos. Nos estratos etários dos 20-24 e dos 25-29 o gosto pelo bairro 

é igualitário, a partir dos 40 anos as respostas são negativas. Assim, verifica-se que o gosto pelo 

bairro é representativo dos estratos etários mais jovens ao contrário dos estratos etários mais 

idosos que pelo facto de viveram há mais tempo no bairro sentem descrença no mesmo, não 

transparecendo orgulho pelas condições de habitabilidade nem pela imagem visual do seu 

bairro. 

Gráfico 5 - Gosto de viver no bairro, por grupo etário. 

 

Os inquiridos quando questionados sobre a razão de gostarem ou não do bairro, apontam razões 

essencialmente sociais. As razões de gostarem do bairro são o ambiente familiar, as vivências 

em comunidade, o nasceram e cresceram no bairro e por este ser diferente. As razões de não 

gostarem passa pela violência, barulho, toxicodependência, mau ambiente do bairro, presença 
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de ratos e habitações sem condições. O facto de viverem ciganos é uma razão, muitas vezes, 

apontada como positiva ou negativa (Quadro 15). 

Quadro 15 - Razão do gosto pelo bairro social E1. 

 

Uma das questões do inquérito consistia em saber quais os pontos positivos e negativos do 

bairro. Após uma análise atenta das respostas, verifica-se que os inquiridos apontam em maior 

número os pontos negativos do ambiente físico. Estes são essencialmente problemas referentes 

ao espaço público, como o estacionamento, falta de infraestruturas, falta de higiene, e referentes 

ao aspeto dos edifícios, como falta de portas na entrada, falta de janelas, falta de persianas. As 

degradações interiores das habitações, como presença de humidade, instalações degradadas e 

problemas de acústica são apontadas como problemas que tem de ser resolvidos. Verifica-se, 

no entanto, que apesar de a tendência de respostas ser negativa, a atitude de gosto pelo bairro é 

quase igualitária. 

O facto de ser um bairro fechado, os inquiridos apontam como sendo uma vantagem por se 

manter um ambiente familiar e viverem em comunidade no espaço público. Porém, a presença 

de toxicodependência, confusão e conflitos é algo que assimilam como negativo e que necessita 

de resolução. 

O projeto Geração Tecla, foi referido por muitas crianças, como o melhor do bairro. Neste 

âmbito, um habitante (sexo feminino) que recusou responder ao questionário por estar descrente 

da eficácia destes inquéritos, referiu que o melhor do Bairro era a Cruz Vermelha. Assim, 

verifica-se que os projetos sociais assumem grande importância para a resolução dos problemas 

e tal é confirmado pela opinião de vários moradores. 

A existência de condomínio foi muitas vezes referida como uma ferramenta imprescindível para 

existirem melhorias efetivas no Bairro, o que presentemente não está organizado.  
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Quadro 16 - Pontos Positivos e Negativos do Bairro Social de Santa Tecla. 

 

O espaço público do bairro apresenta-se degradado e com lixo, com poucas infraestruturas de 

lazer, e os espaços verdes e o aspeto exterior dos edifícios deteriorados.  

A população quando inquirida para hierarquizar preferências de ver melhorado o aspeto exterior 

dos edifícios, os espaços verdes ou os equipamentos, tem preferência pelo aspeto exterior dos 

edifícios, de seguida a melhoria dos equipamentos e por fim, a melhoria dos espaços verdes. 

Foi óbvio pelas expressões vocais e gestuais, por parte dos inquiridos, uma grande necessidade 

de mudar a imagem exterior do bairro.  

Os dados patentes no Gráfico 6 demonstra as percentagens de resposta para cada aspeto a ser 

melhorado no bairro. Em termos hierárquicos o aspeto exterior dos edifícios teve uma seleção 

de 35%, 48% e 17%, a falta de espaços verdes, 14%, 36% e 50%, por fim, a falta de 

equipamentos, 52%, 15% e 33%. 

Gráfico 6 - Aspetos a melhorar no Bairro Social de Santa Tecla. 

 

Sociais Construtivos Sociais

Bons vizinhos Renda barata Mau ambiente para as crianças Ruído Entrada sem condições

União geral Casas do bloco 1 são boas Falta de condomínio Falta de infraestruturas Humidade

Convivência Bairro fechado Não aprendemos nada Falta de Iluminação publica Equipamentos degradados

Confiança Proximidade da escola Racismo Espaço exterior degradado Falta de bancos

Amizade Proximidade de serviços Toxicodependência Espaço habitacional degradado Falta de caixotes do lixo

Proximidade das familias Conflitos entre vizinhança Mau aspeto Instalações degradadas

Ambiente Familiar Barulho Degradação total de algumas casas Problemas de estacionamento

Comunidade Confusão Falta de higiene Lixo

Gente conhecida Insegurança Bairro envelhecido Falta de caixotes do lixo

Juventude Roubos Bairro descuidado

Geração Tecla Traseiras do bloco 3

Construtivos

Pontos Positivos Pontos Negativos 
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O Gráfico 7 apresenta uma ilustração gráfica dos dados recolhidos no Gráfico 6, para uma 

melhor interpretação dos resultados. Com isto, verifica-se que apesar da falta de equipamentos 

ter maior percentagem como prioridade principal a ser melhorada, o facto de os resultados 

apresentarem tendência côncava e o aspeto exterior dos edifícios apresentar tendência convexa, 

verifica-se que por hierarquia os aspetos a melhorar no bairro recaem no aspeto exterior dos 

edifícios, na falta de equipamentos e, por fim, através de um gráfico linear, a falta de espaços 

verdes.  

No trabalho de campo, aquando esta pergunta, os moradores respondiam, muitas vezes, que 

estes três aspetos necessitavam de melhorias, notando-se que o apeto exterior dos edifícios era 

referido mais frequentemente. Esta constatação verifica-se, também no Gráfico 6, pois apenas 

17% dos casos ficaram em terceiro na hierarquia.  

Quando referido a falta de equipamentos, como a melhoria do ringue ou a possibilidade de 

existência de parques infantis referiam que seriam uma solução positiva para a população jovem 

do bairro.  

Gráfico 7 - Ilustração gráfica dos aspetos a melhorar no Bairro Social de Santa Tecla. 

 

Pela observação do Gráfico 8 é possível verificar que 95,5% dos inquiridos responderam que o 

bairro necessitava de pintura exterior. A esta questão, os inquiridos respondiam 

automaticamente, transparecendo pela forma de responder, que é um problema urgente a 

resolver.  
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Gráfico 8 - Necessidade de pintura exterior no Bairro Social de Santa Tecla. 

 

Quando os inquiridos foram questionados sobre o gosto por arte urbana, 68,2% afirmaram que 

gostam enquanto 31,8% declararam que não gostam (Gráfico 9).  

Gráfico 9 - Gosto por arte urbana no Bairro Social de Santa Tecla. 

 

A maioria dos inquiridos com exceção do estrato etário dos 40-49 gostam predominantemente 

de Arte Urbana, estando este gosto maioritariamente nos estratos etários dos 15-19 e 30-39. 

Alguns dos moradores inquiridos demonstraram falta de conhecimento sobre o conceito de Arte 

Urbana, tendo que lhes ser explicado este conceito aos inquiridos, referindo como exemplo os 

murais do seu bairro (Figura 43 e Figura 44). 
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Gráfico 10 - Gosto de arte urbana por estrato etário dos moradores do Bairro Social de Santa 

Tecla. 

 

Quando questionados sobre a razão de gostarem de arte urbana, justificam que algo nesta 

temática seria atrativo para o bairro proporcionando alegria aos moradores. Em contrapartida 

os inquiridos que não gostam de arte urbana justificam como sendo algo que identificam como 

bairrista (Quadro 17). 

Quadro 17 – Razões do gosto por arte urbana. 

 

  

Como referido na metodologia, as 3 fachadas apresentadas no questionário (Figura 46), foram 

o bairro social de Araucária em Vila Real, o bairro social de Nossa Senhora da Conceição em 

Guimarães e o bairro social da Quinta do Mocho em Loures, 57,6% dos inquiridos escolheram 

o Bairro Social de Nossa Senhora da Conceição, 24,2% e 18,2% dos inquiridos escolheram a 

fachada do Bairro Social da Araucária e do Bairro Social da Quinta do Mocho, respetivamente 

(Gráfico 11).  
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Figura 46 - Excerto do questionário aos moradores do Bairro Social de Santa Tecla. 

 

Gráfico 11 - Fachada selecionada pelos moradores do Bairro Social de Santa Tecla. 

 

Do Gráfico 10 conclui-se que os estratos etários com mais respostas positivas, relativamente ao 

gosto foi dos 15 aos 19 anos e dos 30 aos 39 anos. Sendo assim, verifica-se concordância nas 

respostas, tendo em conta que o estrato etário dos 15 aos 19 anos são os que preferem a fachada 

do Bairro Social Quinta do Mocho e a dos 30 aos 39 anos prefere o Bairro Social Nossa Senhora 

da Conceição. O Bairro Social Nossa Senhora da Conceição é escolhido como preferencial dos 

20 aos 30 anos e pelo estrato etário com mais de 65 anos. Os estratos etários dos 40-49 e 50-64 

tem posições quase igualitárias, sendo que os moradores não selecionaram o Bairro Social E6, 

as escolhas entre o Bairro Social E4 e E5 são ambíguas, sendo que no estrato etário dos 40-49 

o Bairro Social E4 é o mais selecionado. 
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Gráfico 12 - Escolha da fachada por estrato etário entre 3 exemplos de Bairros Sociais, em 

Portugal. 

 

A Figura 47 apresenta um exemplo do tipo de fachada que os moradores gostariam de ver 

representado no seu bairro social. 

Assim, verifica-se que os moradores apesar de gostarem de arte urbana a maioria não gostava 

de ver o bairro social com murais idênticos aos do Bairro Social da Quinta do Mocho. Em 

contrapartida gostavam que as fachadas do bairro fossem com imagens simples e com cores 

alegres (Gráfico 13). Os moradores quando questionados se gostariam de ver o seu bairro com 

cores alegres e com imagens, respondiam com entusiasmo que sim, justificando-se que seria 

necessário ao bairro social. 

 

Figura 47 - Fachada selecionada pelos habitantes para as fachadas do Bairro Social E1 (2015). 

 Gráfico 13  - Aspeto exterior das fachadas. 
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Observando o gráfico seguinte a respeito dos temas propostos de desenhos para o exterior dos 

edifícios, verifica-se que os inquiridos, de forma geral, gostam dos temas propostas, porém 

salientam-se a preferência por temas representativos da cidade de Braga, cantoria/música, dança 

e figuras de flores/natureza. Ainda se verifica que os temas sobre a cidade de Braga e 

cantoria/música são os mais selecionados com percentagem igualitária de 78,8%. O tema 

figuras humanas representa ambiguidade, 50%, os restantes temas, nomeadamente, vivências 

dos moradores, desporto e animais são quase igualitários em termos de resposta afirmativa e 

negativa à seleção de ver representado estes temas nas fachadas do seu bairro. 

Gráfico 14 - Temas de pinturas para o exterior dos edifícios. 

 

Dos quatro temas principais escolhidos, verifica-se no Gráfico 15 que a escolha destes é 

semelhante para cada estrato etário. Sendo que os estratos etários dos 15-19 e dos 30-39 anos, 

optaram pelos temas sobre a cidade de Braga sendo que o estrato etário dos 30-39 também tem 
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a optaram pelo tema dança. Os estratos etários dos 20-24 e dos 50-64 também tem preferência 

pelo tema dança ao contrário dos jovens dos 25-29 anos que selecionaram os temas de cidade 

de Braga e flores e natureza. Dos 40-49 anos tem a mesma preferência por todos os temas. 

Verifica-se também que os inquiridos com mais de 65 anos tem optaram pelos temas de 

cantoria/música e sobre flores e natureza (Gráfico 15). 

Gráfico 15 - Seleção dos temas escolhidos para o exterior do edifício por estrato etário. 

 

Quando questionados sobre se gostavam de fazer parte da decisão de escolha caso houvesse um 

projeto para uma pintura exterior do edifício, 80,3% dos inquiridos respondem 

afirmativamente, verificando-se que existe vontade de fazer parte de propostas futuras para o 

Bairro (Gráfico 16). 

Gráfico 16 - Participação na seleção do projeto. 

 

Por último, os moradores foram questionados a respeito dos intervenientes que preferiam para 

a realização da pintura do bairro, sendo que 42,4% optaram por artistas, dizendo, 
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simultaneamente que ‘Ficava com aspeto mais arranjado’ A intervenção por artistas e miúdos 

do bairro ou apenas por miúdos do bairro foram optadas por 24,2% e 13,6%, respetivamente. 

Por último, 19,7% dos inquiridos responderam que é indiferente quem sejam os intervenientes 

para uma pintura na fachada do bairro (Gráfico 17).  

Gráfico 17 - Escolha dos intervenientes para a pintura do Bairro Social de Santa Tecla. 

 

Se avaliarmos por estrato etário verifica-se que entre os 25 -29, 30-39 e +65 anos preferem que 

a intervenção seja realizada por artistas e miúdos do bairro em contrapartida os estratos etários 

dos 15-19 e dos 40-49 anos tem preferência que as intervenções sejam realizadas apenas pelos 

miúdos do bairro (Gráfico 18). O estrato etário dos 20-24 e 50-64 tem a mesma preferência. 

Gráfico 18 - Escolha dos intervenientes para a pintura do Bairro E1, por estrato etário. 
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5.5.   Síntese 

O Bairro Social de Santa Tecla apresenta vários problemas urbanísticos e sociais a serem 

resolvidos. Apesar do bairro social de Santa Tecla ser próximo de duas zonas comercias de 

grande afluência, este é periférico e fechado, não havendo uma afluência diária ao bairro por 

habitantes não residentes, sendo o acesso ao bairro apenas efetuado pelos moradores. Este não 

apresenta pequenos espaços comercias nos seus edifícios não oferecendo motivos de atração 

para a população não residente aí afluir e existir atravessamento pedonal.  

As entradas Este e Oste de acesso ao bairro social E1, apresentam acesso pedonais suscetíveis 

de resolução, de modo, a que os habitantes pudessem ter boas condições de acessibilidade. 

A população inquirida mostrou interesse em saber qual o objetivo do questionário e o objetivo 

final do mesmo, mostrando vontade que o bairro altere a sua imagem negativa, tanto a níveis 

sociais e urbanísticos.  

Tal como Ferreira, senti que as redes de solidariedades no bairro são fortes, tendo em conta que 

cada inquilino, principalmente da comunidade cigana, tem sempre muitos familiares no bairro 

e isso gerou uma maior confiança das pessoas em relação ao objetivo.  

No desenvolver dos questionários verificou-se que o gosto pelo bairro apresenta ambiguidades. 

Uma delas é a diferença de opiniões de estratos etários, sendo que as classes etárias mais jovens 

é a que tem maior gosto pelo bairro e as classes etárias mais idosas não gostam do bairro. Apesar 

do gosto pelo bairro ter uma diferença equivalente de aderentes e não aderentes os residentes 

tem tendência a expressar os problemas negativos, ao invés dos positivos. Nomeadamente, 

problemas para o bom funcionamento do espaço público, nas infraestruturas, no interior das 

habitações e no aspeto exterior dos edifícios.  

Analogamente, quando inquiridos sobre os três casos de prioridade de resolução (Aspeto 

exterior dos edifícios, falta de espaços verdes ou falta de equipamentos) os moradores tem 

preferência pela melhoria do aspeto exterior dos edifícios. A par com esta questão, a grande 

maioria dos inquiridos verificam uma enorme necessidade de pintura exterior no bairro.  

A respeito do gosto por arte urbana as opiniões dividem-se, sendo que os miúdos são os que 

preferem este género de intervenção urbana ao contrário do estrato etário na idade dos 40. Como 
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exemplos de intervenção nas fachadas exterior dos edifícios, foram utilizadas as anteriormente 

estudadas no capítulo 4 por serem casos de sucesso no âmbito da reabilitação urbana em bairros 

sociais em Portugal. Os inquiridos identificaram-se com o Bairro Social Nossa Senhora da 

Conceição em Guimarães, essencialmente devido às cores alegres e à simplicidade do mesmo. 

A classe mais jovem que afirmou gostar de arte urbana teve preferência pelo Bairro Social da 

Quinta do Mocho, devido aos murais nas empenas, realizados por artistas.  

Dos temas sugeridos para as pinturas nas fachadas foram selecionados quatro temas, pela 

maioria, preferencialmente pelos jovens e pelo estrato etário dos 30 aos 39. Os temas que se 

destacam abrangem a cidade de Braga, dança, música e flores e natureza. Os inquiridos com 

mais de 65anos optaram pelos temas relacionados com música e flores e natureza. Concluindo-

se que numa proposta de intervenção para a mudança visual do Bairro Social de Santa Tecla 

seria interessante a colocação de imagens sobre a cidade de Braga e cantoria/música, 

aumentando assim a identidade dos moradores para com o seu próprio bairro. 

Uma outra dimensão analisada foi a necessidade dos moradores fazerem parte da decisão de 

escolha, caso, existisse um projeto de pintura exterior das fachadas do Bairro Social de Santa 

Tecla. A respeito desta questão, os moradores afirmaram interesse em serem ouvidos e 

envolvidos no projeto.  

Por fim, os inquiridos aquando a questão dos intervenientes a realizaram a pintura no bairro, 

preferem os artistas, pelo facto de ficar em melhores condições em termos de aspeto e 

valorização do património, proporcionando uma aproximação com estes e dinamização do 

bairro. A intervenção de artistas com os miúdos do bairro foram selecionados, essencialmente 

pelos moradores dos 25 aos 39 anos, sendo que a opção da intervenção ser realizada pelos 

miúdos do bairro foi selecionado pelos jovens, verificando que existe uma necessidade desta 

classe etária terem uma ação participativa nas atividades do seu próprio bairro.
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6.   CONCLUSÃO 

 

6.1.   Introdução  

Os bairros sociais, em Portugal, foram expandindo nos tecidos citadinos com um 

desenvolvimento fechado, sem ligação com o tecido envolvente. A reabilitação urbana implica, 

assim, de modo a contrariar a tendência de degradação social e construtiva destes locais, 

contribuir para um espaço com maior acessibilidade, influenciar a vida em comunidade, cativar 

a população para novos hábitos e costumes, construindo um ambiente social digno. 

A reabilitação urbana é, assim, uma ferramenta importante a ser inserida nestas zonas, pois atua 

no âmbito social, ambiental e económico, oferecendo aos moradores soluções urbanísticas e 

sociais/culturais, específicas para cada bairro social, por meio a melhorar as condições de 

habitabilidade do local em estudo. Uma das possibilidades de reabilitação urbana passa pela 

aplicação de arte urbana nas fachadas dos bairros sociais, com o objetivo de regenerar o espaço 

urbano, aumentando o nível de satisfação da população residente nos bairros sociais.  

No intuito de materializar um processo de planeamento na aplicação de intervenção urbana 

conectada com a arte em fachadas, utilizou-se como estudo de caso o Bairro Social de Santa 

Tecla, em Braga. Assim, empreendeu-se uma investigação sobre as características do bairro e 

dos seus moradores, com o objetivo de ser um intervenção que marcasse a identidade dos 

moradores convergindo para melhorar a imagem do bairro em estudo. 

 

6.2.   Conclusões 

De modo a serem desenvolvidas estratégias de intervenção que aumentem o nível de satisfação 

da população é necessário a realização de estudos e ações para se poderem atingir determinados 

objetivos, necessário entender a história do desenvolvimento urbano local, os acontecimentos 

históricos, a topografia, o estilo de vida população e a cultura associada e como foram pensados 

os primeiros traços.  
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De uma forma integrada a reabilitação urbana atua no património edificado, no espaço 

envolvente e nos mecanismos de desenvolvimento económico, ambiental e social num processo 

que se pretende sustentável, garantindo habitação para todos, condições mínimas de 

habitabilidade, coesão territorial, desenvolvimento local e acesso aos pilares básicos de inserção 

na estrutura social, como a cultura, onde a riqueza das comunidades deve ser protegida contra 

as tendências atuais de homogeneização. 

Com isto, é possível verificar que estes bairros sociais possuem condições indicadas de 

intervenção urbana, de modo, a eliminar os problemas existentes.  

A arte urbana aplicada no espaço público é de grande riqueza devido à oferta cultural, à 

atratividade que provoca no espaço, identidade do local, o contacto com o artista, aumento de 

turismo e espaço público regenerado. Assim, projetar com arte contribui para a beleza e 

utilidade de novos locais urbanos que se redesenvolvem, e reafirmam o sentido da arte como 

veículo de estetização da cidade a fim de revitalizar espaços deteriorados e representar uma 

imagem urbana globalizada. 

A nível urbanístico, os bairros sociais E1, E2 e E3, apresentam uma degradação do seu estado 

de conservação que tem a sua origem no envelhecimento e desgaste dos materiais que o 

constituem, associados ao efeitos climatéricos e de poluição e à ausência de ações de 

manutenção. A nível do espaço urbano, apontam-se alguns problemas a nível ambiental, 

nomeadamente a nível de segurança, estacionamento, iluminação pública e da ocupação ilegal 

e desordenada dos logradouros que se tem vindo a acentuar gradualmente ao longo dos anos, 

espaços que se pretendiam verdes e de lazer para a população residente. Para além dos 

problemas a nível urbanístico e do espaço urbano, os problemas a nível social, também são 

problemas contínuos, como o tráfico, toxicodependência, alcoolismo, carências económicas, 

baixo nível de escolaridade, desemprego. 

Assim, a reabilitação urbana é de grande importância, de modo, a contrariar a expansão e 

diminuir os problemas presentes nos bairros sociais. Algumas das soluções urbanísticas e 

sociais que a reabilitação urbana pode atuar, com o intuito de melhorar a qualidade de vida da 

população nos bairros sociais, passa pela recuperação do edificado, melhoria dos espaços 

públicos, instalações de lojas comerciais, intervenções artísticas, Arte Urbana e presença de 

associações culturais. Ainda, neste âmbito, o uso de fachadas atrativas é uma solução 
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urbanística com carater social, promovendo o espaço e construindo uma nova imagem de um 

bairro social criativo. 

Os bairros sociais E4, E5 e E6, através de metodologias operacionais de envolvimento da 

população nos projetos de reabilitação urbana dos seus bairros, sofreram intervenções nas suas 

fachadas, de modo, a se tornarem bairros sociais com maior identidade, e com isto, aumentar o 

orgulho e vivacidade dos mesmos. Assim, destes três exemplos, podemos constatar que as 

opiniões da população dividem-se, sendo necessário, que o estudo de soluções urbanísticas e 

socias no âmbito da reabilitação urbana deverá ser, para e com a população residente onde esta 

se encontra a ser aplicada. 

O Bairro Social de Santa Tecla, que fez parte da cidade desde a década de 70, do século passado, 

é lugar de união e família, é lugar de conflito e de disputa, é lugar de degradações urbanísticas 

e perda de elementos de atação. Embora os problemas sociais, urbanísticos e construtivos 

associados ao Bairro Social de Santa Tecla sejam vastos, no decorrer da investigação, os 

moradores revelaram-se com vontade que o bairro sofresse alterações que proporcionasse a 

melhoria na sua qualidade de vida.  

A imagem global do bairro é degradada, daí a componente de reabilitação urbana assumir um 

papel preponderante na intervenção. 

O aspeto visual das fachadas do bairro, apresenta degradações que poderão ser revertidos com 

aplicação de arte urbana, de maneira a contribuírem para tornar o bairro mais aberto ao exterior, 

oferecendo novos interesses à população em geral e aos residentes. A arte urbana já faz parte 

da cultura visual contemporânea e quando integrada no espaço público multifuncional cria eixos 

visuais, de modo a transmitir a imagem de um bairro diferente e empreendedor. Sendo uma 

intervenção para os moradores do bairro, torna-se importante a ação participativa da população 

nas tomadas de decisão para o seu bairro social. 

Os moradores referiram, maioritariamente, a necessidade de pintura exterior no bairro, sendo 

uma das práticas que os moradores vem necessidade de ver, melhorado, em primeiro lugar, 

quando comparado com a melhoria dos espaços verdes e dos equipamentos. No que diz respeito 

ao tipo de pintura que potencializasse o bairro, os moradores sugerem um bairro com o aspeto 

exterior idêntico ao do Bairro Nossa Senhora da Conceição em Guimarães, em que 
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maioritariamente apresente cores alegres, com imagens e que represente as temáticas, da própria 

cidade de Braga, dança, música e com flores/Natureza. 

Após o questionário realizado aos moradores do Bairro Social de Santa Tecla verifica-se que 

sentem vontade de participar na tomada de decisões sobre o seu próprio bairro  

Concluindo, os habitantes gostavam de fazer parte da decisão de escolha de uma pintura para o 

bairro social, visto que a seleção da população sobre os intervenientes para a realização das 

pinturas foram os artistas, o contacto destes com os moradores poderia ser algo a aplicar, tendo 

por base temas de desenhos relacionados com a cidade de Braga, dança, música e flores e 

natureza num ambiente de cores alegres.  

Pelos resultados obtidos, verifica-se a necessidade de práticas artísticas e sociais que envolvam 

os moradores, desde os mais novos aos mais idosos, para que desenvolvam orgulho de ali 

residirem e, assim, viverem com qualidade, tornando o Bairro Social de Santa Tecla num bairro 

permeável, enriquecedor e potenciador de práticas sociais e que estimule população de outras 

zonas urbanas a frequentarem o bairro.  

Por fim, pode-se afirmar que a reabilitação urbana se tem revelado uma excelente forma de 

devolver vida aos espaços degradados e melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, 

tornando as cidades mais atrativas e mais competitivas, o que hoje em dia é muito importante 

para o desenvolvimento económico de cada região. 

 

 

6.3.   Recomendações para o futuro 

Ao longo da dissertação, confirma-se, quer na revisão da literatura quer nos resultados dos 

questionários aos habitantes, que se torna essencial a ação participativa dos moradores em 

qualquer projeto referente ao seu bairro social. A consideração das opiniões dos moradores 

potencia a identificação do bairro com os habitantes do mesmo, aumentando o sentido de 

pertença e orgulho no seu bairro. Sendo assim, a ação participativa torna-se primordial em 

estratégias de reabilitação urbana e apenas com uma política integrada e participativa é que se 

obtém resultados na melhoria da garantia de condições mínimas de habitabilidade, coesão 

territorial, desenvolvimento local e no acesso aos pilares básicos de inserção na estrutura social. 
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A participação da população residente em bairros sociais no processo de decisão de escolha de 

um projeto de pintura ou de outras práticas de reabilitação urbana poderão ser aplicadas em 

reuniões com os mesmo, incentivando-os a apropriarem-se ao projeto e aumentarem o espirito 

crítico nas intervenções do seu bairro. O local da reunião, de modo, a que tenha a maior 

aderência, poderão ser no espaço público ou em salas de reuniões construídas para o caso, que 

posteriormente, poderão ser utilizadas para reuniões de condomínio. 

Para uma melhor adesão dos moradores e rapidez na fase de questionários, tendo em conta que 

o espaço público é o cenário para a realização dos mesmos, é necessário: avaliar as condições 

climatéricas; os horários com maior afluência ao bairro, como a manhã ou fim de tarde; a zona 

da realização do inquérito deverá ser rotativa pelo bairro, de modo, a não centrar o foco, pois 

há a possibilidade de as pessoas não se aproximarem por saberem que é para a realização de 

um questionário. No entanto, a atenção do local para a realização dos mesmos, deverá ser nas 

zonas de entrada e saída do bairro. Por fim, a utilização de expressões como, ‘É um questionário 

rápido’, ‘São apenas 5 minutinhos’, tornam-se de grande relevância na aceitação dos moradores 

disporem do seu tempo para responderem ao inquérito. 
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Anexo 1 - Questionário de pré-teste aos moradores do Bairro Social de Santa Tecla. 
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Anexo 2 - Questionário de administração indireta aos moradores do Bairro Social de Santa 

Tecla. 
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Anexo 3 - Questionário de administração direta aos moradores do Bairro Social de Santa 

Tecla. 
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Anexo 4 - Complemento da questão 6 do anexo 3
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