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OBJECTIVOSOBJECTIVOS

A li bilid d d id d é d• Analisar a sustentabilidade de uma comunidade através do
conceito de Comunidades Sustentáveis, valorizando as
componentes da cultura e sociedade acessibilidades ecomponentes da cultura e sociedade, acessibilidades e
serviços e transportes e conectividade;

• Entender a importância do capital social para a teia de
relações de uma comunidade, e como factor de validação doç , ç
conceito de comunidades sustentáveis.



MODELO DE ANÁLISE



ELEMENTOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA A CONSTRUÇÃO 
CONCEPTUAL DO CONCEITO DE COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Subúrbios XIX ‐ Anos 30 Sustentabilidade Urbana Novo Urbanismo

Teorização dos subúrbios:
Revitalização do conceito de 

Evolução do conceito:
Relatório “Our Common Future”, 1987;

Evolução:
Criação dos ‘Ahwahnee Principles’ em 1991;ç

comunidade e relações de 
vizinhança; 
Ecologismo, valorização da natureza, 
derivado do movimento romântico;

, ;
Conferência das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento, 1992;
Agenda 21 Local;

ç p ;
Criação do ‘Congresso para o Novo Urbanismo’ em 
1993;
Publicação da Carta do Novo Urbanismo em 1999;

Forma Urbana:
Unwin (1912) e valorização dos 
espaços verdes e de recreio;
Unidade de Vizinhança (Perry, 1924);
‘Cidade Jardim’ de Howard;

Nível Europeu: 
Carta de Aalborg, 1994;
“Plano de Acção de Lisboa: da Carta à 
Acção”, 1996;
Declaração de Hanôver 2000;

A carta do Novo Urbanismo estabelece 27 princípios 
que estruturam a sua acção. A sua escala de actuação 
divide‐se em três: Regiões, Bairros, Ruas;

Cidade Jardim  de Howard; Declaração de Hanôver, 2000;

Vias:
Estradas de acesso e estradas 
principais;
Vias em forma de cul de sac U L;

“[…] urbanismo apoiado no peão e 
transporte público integrado com edifícios e 
infra‐estruturas de elevada performance. 
Compacção (densidade) e biophilia ( acesso

Objectivo: “readaptação de princípios de design 
urbano fundamentais à escala urbana e a sua 
acomodação única ao mundo contemporâneo” (CNU, 
2000:71);Vias em forma de cul‐de‐sac, U, L; Compacção (densidade) e biophilia ( acesso 

humano à natureza) são valores centrais da 
Sustentabilidade Urbana” (Farr, 2008:42);

2000:71);

Elementos:
Centro comunitário;

Aspectos chave Aspectos chave : 
Definição, compacção, integração, ligação e

Objectivos específicos:
• reabilitação dos centros urbanos existentes e cidadesCentro comunitário;

Parques;
Jardins;
Alameda de árvores;
Equipamentos desportivos.

Definição, compacção, integração, ligação e 
biophilia (Farr, 2008:42) ;

reabilitação dos centros urbanos existentes e cidades 
de acordo com uma área metropolitana coerente;
• reconfiguração da dispersão suburbana em 
comunidades de verdadeiros bairros e áreas 
diversificadas; 
• conservação do ambiente natural e preservação da ç p ç
herança construída;

Movimentos com especial expressãoMovimentos com especial expressão: 
Smarth Growth; GBSC; Novo Urbanismo.

Estudo da comunidade através de três elementos 
fundamentais: bairros, zonas e corredores.



COMUNIDADES SUSTENTÁVEISCOMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

• “Sustainable communities meet the diverse needs of existing and future• Sustainable communities meet the diverse needs of existing and future
residents, their children and other users, contribute to a high quality of life
and provide opportunity and choice. They achieve this in ways that make
effective use of natural resources, enhance the environment, promote social
cohesion and inclusion and strengthen economic prosperity ” (Egan 2004);cohesion and inclusion and strengthen economic prosperity. (Egan, 2004);

• Importante na perspectiva das comunidades sustentáveis, é o capital
comunitário que se divide em capital natural, físico, económico, humano,
social e cultural (Ostrom in Roseland 2004:4);social e cultural. (Ostrom in Roseland, 2004:4);

Vários tipos de capitais relativos ao conceito de 
comunidades sustentáveis
Fonte: Roseland, 2004:13



COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS ‐ COMPONENTES

Componentes das 
comunidades sustentáveis
Fonte: GAASC, 2009



CAPITAL SOCIALCAPITAL SOCIAL

d d dConceito que se divide em duas perspectivas:
• As relações familiares, comunidades, redes de amigos, associações 
voluntárias; ;

• A moral cívica, valores, normas e hábitos e confiança nas pessoas e nas 
instituições em geral (Van Oorschot et al, 2006:150)

Definições do conceito deDefinições do conceito de 
capital social
Fonte: 
Health Canada, 2002:7



CAPITAL SOCIAL ‐ DIMENSÕESCAPITAL SOCIAL  DIMENSÕES

• Confiança
Pode ser vista, de acordo com van Oorschot et al (2006:154), através de dois
tipos: a confiança inter‐pessoal, portanto entre indivíduos, e a confiança nasp ç p , p , ç
Instituições;

• Redes SociaisRedes Sociais
Forma como indivíduos se relacionam entre si. Dividem‐se sobretudo em dois 
tipos: bridging e bonding;

• Civismo
Características de comportamentos e atitudes particulares de cada cidadão.
van Oorschot et al (2006:154) define duas formas de civismo: a relação dasvan Oorschot et al (2006:154) define duas formas de civismo: a relação das
pessoas com as instituições e seus padrões morais e a relação das pessoas
com os aspectos políticos da sociedade.



Relação entre comunidades sustentáveis e capital socialRelação entre comunidades sustentáveis e capital social

Sociocultural
Equipamentos e Serviços

Transportes e

Sociocultural
Equipamentos e Serviços

Transportes ep
Conectividade

p
Conectividade

Capital SocialCapital SocialCapital SocialCapital SocialComunidadesComunidades
SustentáveisSustentáveis
ComunidadesComunidades
SustentáveisSustentáveis

Civismo
Confiança
Civismo
ConfiançaConfiança

Redes Sociais
Confiança

Redes Sociais



CASO DE ESTUDO ‐ CAMPO DE OURIQUE

Factores de escolha:

Desenho urbano 

Diversidade funcional

A3

Unidade de vizinhança

E ã itá i

A2

Expressão comunitária

Relações sociais

A1 

A1: Mercado de Campo de Ourique        
A2: R. Ferreira Borges          
A3: Jardim Teófilo BragaA3: Jardim Teófilo Braga



METODOLOGIAMETODOLOGIA

• Assentou em quatro abordagens distintas:

• Análise de indicadores do INE e da CML
• Adaptação à realidade portuguesa dos indicadores definidos por Egan e 

l E V l St d t é d i di d d INE t bépelo European Values Study, através de indicadores do INE e também 
do inquérito

• Caracterização espacial através de cartografiaç p g
• Análise qualitativa sobre agentes que intervêm em vários domínios, 
como seja ao nível operacional dos programas de intervenção no 
território ao nível do poder político mas também ao nível académicoterritório, ao nível do poder político mas também ao nível académico 
de investigação sobre o tema.



METODOLOGIAMETODOLOGIA

• Análise estatística: censos de 1981, 1991 e 2001, indicadores de edificado
do INE e “Diagnóstico Sócio‐urbanístico da Cidade de Lisboa ‐ Umag
perspectiva censitária” (2001).

• Inquéritos: A amostra consistiu em 100 pessoas e respectivos agregados.q p p g g
Estava estruturado em três pontos: caracterização geral, Dimensão
Comunidades Sustentáveis e Dimensão Capital Social

• Cartografia: levantamento funcional, levantamento da época de
construção, levantamento do estado de conservação do edificado

• Entrevistas: Presidente da Junta, Comissário Sustentabilidade Ambiental e
Energética, Técnica CCDR‐LVT e Professor do MIT



CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DE INDICADORES
Â Método de Âmbito Objectivo/Componente/Dimensão Método de 

aferição Fonte Exemplo Indicador

Composição e evolução da 
população e  características do 
edificado das freguesias de Campo 
de Ourique 

Informaçã
o 
estatística 
já existente

INE
Variação do número e dimensão das 
famílias clássicas ente 1991-2001 em 
Campo de Ourique (%)

Caracterização 
demográfica e 

funcional

de Ourique já existente

Caracterização sócio-demográfica
das famílias na área de análise Inquérito Elaboração 

própria
Situação sócio-profissional por idade (%)

Caracterização espacial do 
edificado na área de análise Cartografia Estado de conservação do edificado edificado na área de análise g ç

Geral

I é it E

Nível de satisfação com o bairro em que 
vive (1-4)

Só i C lt l
Nível de tolerância relativamente a 

 d  dif t  lt  (1 4)

Comunidades 
Sustentáveis

Inquérito EganSócio-Cultural pessoas de diferentes culturas (1-4)

Equipamentos e serviços

Grau de satisfação relativamente à 
oferta de equipamentos no bairro (1-4)

Levantameq p ç Levantame
nto 
funcional

Elaboração 
própria

Caracterização funcional segundo 
tipologia de uso do bairro

Transportes e conectividade Inquérito M. Costa Tempo médio deslocação para 
compras de alimentação(<15->90 min.) 

Capital Social

Redes Sociais Inquérito EVS Study
2009

População que pertence a uma 
associação (%)

Confiança Inquérito
EVS Study

2009 Nível de confiança em instituições de 
como junta de freguesia (1-4)Capital Social como junta de freguesia (1 4)

Civismo Inquérito
EVS Study

2009
Grau de concordância com questões 
relacionadas com a moral e valores 
como o aborto (1-4)



PRINCIPAIS RESULTADOSPRINCIPAIS RESULTADOS



PERSPECTIVAS SOBRE A EVOLUÇÃO SOCIAL
DO BAIRRO DE CAMPO DE OURIQUEDO BAIRRO DE CAMPO DE OURIQUE

• Constante quebra de população e
famílias menos numerosas;

• 55% da população tem um grau deNegativa • 55% da população tem um grau de 
escolaridade inferior ao secundário; 

• Aumento da presença de população
reformada.

Negativa

• 30% dos moradores vivem no bairro há
10 ou menos anos;
45% d dPositiva • 45% dos novos moradores possuem
grau de ensino superior.Positiva



REFLEXÃO SOBRE OS RESULTADOSREFLEXÃO SOBRE OS RESULTADOS

• Mix social e geracional é um dos pontos a salientar na dinâmica do bairro e
que é indiciador da importância do capital social para a sustentabilidadeq p p p
urbana;

A f b bilit ã d t ib i it li ã• A forma urbana e sua reabilitação podem contribuir para a revitalização
das zonas centrais, quer do ponto de vista demográfico, quer do ponto de
vista social e, assim, constituírem elementos chave para a definição de
comunidades sustentáveis;

• Modelo de desenvolvimento urbano mais sustentável: Estabelecimento de• Modelo de desenvolvimento urbano mais sustentável: Estabelecimento de
comunidades sustentáveis à escala do bairro, como forma de reabilitação
das áreas centrais e envelhecidas das cidades.



CONCLUSÕESCONCLUSÕES

Desafios
Conciliar visões e ferramentas dísparesAbordagem integradora, que tem como 

vista o longo prazo, a sustentabilidade 
das acções que são aplicadas em 

determinado território;

Conciliar visões e ferramentas díspares 
mas que intervêm no mesmo território, 
e também o de tornar uma série de 
princípios teóricos numa série de 

práticas e Ensinamentos; 

Maleabilidade nas intervenções de 
forma a adaptarem‐se às diferentes 

especificidades do território.  

Solução
Governança e participação pública, portanto, fomentar a parceria entre os vários agentes que 

intervém no território e uma melhor organização e estruturação das responsabilidades, objectivos 
e modos de funcionamento de cada um destes, assim como maior envolvimento da população 

[actores] no processo de planeamento.


