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RESUMO

Na presente dissertação realiza-se um estudo sobre as práticas de participação dos cidadãos 
em projetos de requalificação de espaço público. 

Neste sentido, apresenta-se o trabalho de projeto para o qual se desenvolveu a oficina de 
participação do Bairro do Armador, onde foi possível dar início, com a comunidade, a um 
projeto participado de requalificação de um espaço público do bairro e que teve como base 
métodos e ferramentas de participação segundo uma abordagem de co-design. 

Partindo da perspetiva do design em relação ao mundo social e da forma como este contribui 
para os processos de inovação social, estabelecem-se os princípios que servem de base 
ao estudo, caracterizando os vários tipos de participação dos utilizadores nos projetos de 
design, analisando o processo, os métodos e as ferramentas de participação que podem 
ser utilizadas. Através da exposição feita sobre o espaço público, abordam-se as suas 
características, dando enfase à dimensão social das cidades e aos fatores que contribuem 
para uma apropriação positiva do espaço por parte dos cidadãos. 

A elaboração deste trabalho permitiu concluir que a comunicação é um fator chave nos 
processos de co-design e o programa de projeto é contextual. Para além dos resultados 
materiais do projeto de espaço público, os resultados imateriais alcançados com a experiência 
participativa através de equipas de co-design têm um impacto determinante na comunidade. 
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ABSTRACT

In this dissertation is conducted a study on citizen participation in revitalization projects of 
urban design.

In this sense, we present the project were the Bairro do Armador Participation Studio 
have been developed, been able to begin, together with the community that lived there, a 
participatory design project focused on the redesign scheme of a square in the neighborhood. 
It was based on participatory tools and methods according to a co-design approach

First, a research around the design perspective relative to the social world and how it 
contributes to social innovation processes is systemized, establishing the principles that 
ground the study. In this research are featured the various types of user participation in design 
projects, the analysis of the process and the methods and tools of co-design. Subsequently, 
the public space is studied, in an essay where the emphasis is given to the social dimension 
of cities and the factors that contribute to a positive appropriation of space by citizens. 

This work revealed that communication is a key factor in the process of co-design and that 
the design program is contextual. In addition to the outputs of the project, the outcomes 
achieved through participatory experience designing public space have a decisive impact on 
the community.
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MOTIVAÇÃO DO TEMA

O estudo do espaço público e das práticas de participação e co-design tornam-se uma 
alavanca para a concretização de um projeto com enfoque nas relações sociais. As cidades, 
enquanto “organismos vivos”, ou seja, em constante mutação, levam-me a questionar e a 
investigar a forma como os cidadãos se relacionam com os espaços urbanos.

A motivação do tema decorre em função da vontade de trabalhar diretamente com 
comunidades e desenvolver soluções aplicando uma metodologia de trabalho que integrasse 
utilizadores, saindo da zona de conforto. A compreensão das metodologias de co-design 
conduz a uma melhor adequação da sua prática. A intervenção comunitária revela-se de 
especial interesse, pois levam a acreditar que é possível intervir no mundo social através do 
projeto de design.

17



INTRODUÇÃO

Entre a revolução industrial e os dias de hoje, o mundo mudou, tendo o design alcançado 
novos territórios e novos campos de ação para responder às necessidades das pessoas, 
adaptando os lugares, os espaços, os produtos e os serviços, melhorando-os. 

Em 1971, Victor Papanek publicou o livro Design for the Real World, onde já era possível 
perceber que as preocupações sociais e a relação com o meio ambiente haviam sido 
abraçadas por designers. Este livro tinha por intenção aclamar aos designers para sair do 
ar condicionado dos seus escritórios envidraçados e olhar à sua volta, projetando soluções 
para o mundo real (Cardoso 2012, p. 18). Esta perspetiva em relação ao projeto estabelece 
o ponto de partida para olhar para o espaço público urbano.

As cidades, enquanto espaço de heterogeneidade, são palco de mudanças sociais, políticas 
e económicas e representam a complexidade da nossa realidade. Para compreender o 
espaço público, é necessário desconstrui-lo nas suas múltiplas facetas, tendo em conta que 
este é um sistema composto por muitos elementos, camadas, estruturas, e relações que 
condicionam e redefinem continuamente o funcionamento de um todo, sendo necessária 
uma visão sistémica da cidade (Brandão 2000, p. 57). 

A relação dos cidadãos com um dado espaço público torna-se basilar para o funcionamento 
das cidades. No entanto, Crespi afirma que os espaços públicos urbanos não são sentidos 
pelas pessoas, e deixaram de ser lugares com os quais as pessoas se identificam, porque, 
em última análise, eles já não são capazes de representar a comunidade que vive na sua 
fronteira1 (Crespi 2011, p. 118). 

Enquanto disciplina de ação, o design permite-nos materializar estas problemáticas através do 
projeto. Ao integrar os utilizadores ao longo do projeto, o designer pode valorizar a experiência 
e os contributos das pessoas, podendo dar-lhes voz ativa na tomada de decisões. Tendo em 
conta que a metodologia de design avança no sentido de facilitar processos de mudança, 
afastando-se da tradicional prática baseada no conhecimento intuitivo ou informal das 
necessidades e preferências pessoais (Águas 2012, p. 59), a participação dos utilizadores, 
segundo diversos autores, pode possibilitar o encontro de novas soluções, recorrendo a 
métodos e ferramentas específicos para promover e facilitar uma comunicação mais efetiva 
entre designers e “não designers”.

Neste estudo, procuramos entender as abordagens que incluem os utilizadores no decurso de 
projeto no âmbito do conhecimento da disciplina e da teoria do design, perceber a influência 

1  aren’t felt by the people and they ceased being places that people can 
identify themselves with because, ultimately, they are no longer able to represent 
the community living within its boundary

1 aren’t felt by the 
people and they 
ceased being places 
that people can identify 
themselves with 
because, ultimately, 
they are no longer 
able to represent the 
community living within 
its boundary
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da aplicação destes métodos nos projetos que se situam no espaço público urbano e testar 
a sua capacidade de gerar lugar. Para isso questionamos se recorrendo à participação 
cidadã nas suas mais diversas formas, e integrando profissionais das mais diversas áreas, 
se será possível criar projetos de espaço público que representem os seus cidadãos. Esta 
condição materializa uma oportunidade de trabalho colaborativo, pois o futuro do design é 
profundamente colaborativo2 (Mau 2004, p. 18).

Neste sentido, mostra-se necessária a realização de um  trabalho de projeto com enfoque 
na requalificação de um espaço público e que integre diversos atores com relevância (entre 
eles a comunidade utilizadora do espaço), como a melhor forma de avaliar estas questões e 
dar resposta à questão desta investigação:

Pode o design contribuir para a requalificação material e social dos lugares públicos, 
através de uma abordagem de co-design?

2  The future of design is fundamentally collaborative

2 The future of design 
is fundamentally 
collaborative
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OBJETIVOS E METODOLOGIA

A presente dissertação tem como objetivo explorar a relação entre os métodos de participação 
e o desenho dos espaços públicos, investigando a natureza dos impactos a nível material e 
social no processo de requalificação de um dado território.

Para este estudo realiza-se um laboratório de projeto, recorrendo à participação cidadã e 
segundo uma abordagem co-design, com a finalidade de propor a requalificação de um 
espaço público. Para isso, explora-se a relação entre os métodos de participação e o 
desenho dos espaços públicos, investigando a natureza dos impactos a nível material e 
social no processo de requalificação de um dado território.

Com este projeto propõe-se:

1 - Fazer uma ou mais propostas de intervenção urbana;

2 - Integrar os cidadãos no projeto de design, estimulando um conjunto de vivências e 
um olhar crítico sobre o espaço público e a sociedade;

3 - Relatar a experiência de organizar e participar num processo de co-design;

O estudo parte da fundamentação teórica dos seguintes objetivos que sustentam o trabalho 
de projeto e será organizada pelos princípios que possam contribuir para uma definição 
conjunta e clara dos temas abordados:

1 - Analisar a participação dos utilizadores no âmbito do conhecimento da disciplina e 
da teoria do design;

2 – Estudar como se pode planear um projeto segundo uma abordagem de co-design;

3 – Compreender as características do espaço público urbano.

A metodologia seguida para esta dissertação expõe-se em duas fases principais

A primeira fase – fundamentos teóricos, abrange a pesquisa de referências bibliográficas 
que sustentam a realização do estudo, com vista à criação de uma base de conhecimento 
sobre o design para a inovação social, métodos de participação e espaço público urbano 
através da investigação dos seus conceitos e contextos. 
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Por sua vez, a segunda fase – laboratório de projeto é apoiada por um trabalho prático 
fundamentado na investigação teórica. Através do entendimento do espaço público, e da 
recolha, compreensão e tratamento dos dados relativos à participação dos utilizadores e às 
práticas de co-design, define-se o plano de ação do trabalho de projeto. Este tem o intuito 
de dar corpo ao exercício de organizar um projeto de requalificação urbana segundo uma 
abordagem de co-design.

O processo foi composto pelos seguintes parâmetros:

Revisão bibliográfica:

Trabalho de projeto:

DESIGN

Design e utilizadores

Design e inovação Social

CO-DESIGN

Caracteristicas

Métodos

Ferramentas

Estudo de casos de projetos 
urbanos participados

ESPAÇO PÚBLICO URBANO

Caracteristicas

Relação dos cidadãos com o 
espaço público

Estudo de casos de 
requalificação do espaço público

ESPAÇO PÚBLICO 
E CO-DESIGN

Relação entre espaço público e 
co-design

Vantagens e desvantagens

Pesquisar o local para o 
laboratório de projeto

Caracterizar histórica, física e 
socialmente o local

Establecer parcerias com 
associações locais

Definir grupo de projeto

Articular objetivos, métodos e 
ferramentas de participação

Iniciar o laboratório de projeto

Resultados
21



DESCRIÇÃO DOS CAPITULOS

A dissertação apresenta-se assim dividida em duas partes. 

Numa primeira parte, apresentam-se os fundamentos teóricos e os estudos de caso.

O Capitulo 01 dar-nos-á uma perspetiva do design em relação às exigências dos nossos 
dias. Através de uma contextualização do que é a inovação social e de que forma o design 
pode contribuir para que a mesma aconteça. Procura-se enquadrar a prática profissional, 
dirigindo-a para as necessidades dos utilizadores. Apresentam-se o conceito de comunidades 
criativas, e faz-se uma descrição de duas abordagens, transformation design e postdesign.  

Em seguida, o Capitulo 02 oferece-nos uma visão global dos processos que integram o 
utilizador no processo de design. Para contextualizar a integração dos utilizadores no 
processo de design faz-se uma apresentação dos conceitos de User Centered Design e 
Design Thinking. Em seguida, oferece-se uma descrição analítica das características 
da participação e co-design, apresentando as suas especificidades e demonstrando a 
“elasticidade” da interpretação do termo. Desta forma apresenta-se e analisam-se os 
métodos e ferramentas necessárias para preparar um plano de intervenção de co-design. 

De forma a poder criar uma base de conhecimento sobre o espaço público urbano, no Capitulo 
03 dá-se uma visão global sobre as cidades, fazendo uma contextualização da sua evolução 
e definições. É através do discurso sobre a cidade que se aborda o conceito de espaço 
público e dá-se a apresentar os vários parâmetros que permitem a sua caracterização. Ao 
abordar as várias dimensões do espaço público, privilegia-se a dimensão social das cidades, 
fazendo referência aos fatores que permitem que esta seja apropriada pela comunidade. 

Com o objetivo de articular o Capitulo 02 e o Capitulo 03, o Capitulo 04 aglutina as 
problemáticas desenvolvidas e estabelece um paralelo entre a participação dos cidadãos e o 
projeto de espaço público, apresentando dados relativos ao contexto português.

O Capitulo 05 inclui o estudo de casos. Os projetos de referência encontram-se agrupados 
em dois grupos. Assim, no subcapítulo 05.01 apresentam-se projetos que têm como objetivo 
requalificar o espaço público com enfoque na sua dimensão social, e no subcapítulo 05.02 
descrevem-se projetos urbanos que foram desenvolvidos segundo uma abordagem de co-
design.
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Em seguida numa segunda parte faz-se a descrição do projeto que realizámos no Bairro do 
Armador, composta pelo seu contexto, metodologias e desenvolvimento do projeto, e que se 
constitui como foco desta dissertação.

Inicialmente apresenta-se o projeto, os objetivos, a motivação, e a exposição global do 
mesmo, onde são apresentados os métodos que serão postos em prática, bem como as 
ferramentas utilizadas. 

Em seguida delineia-se a contextualização do local onde se desenvolveu o projeto, através 
de uma descrição histórica, económica e social.

Posteriormente, descreve-se pormenorizadamente todas as ações realizadas durante as 
reuniões de trabalho pela equipa de co-design.

Por fim, são apresentadas sobre a forma de Considerações Finais uma síntese das 
conclusões observadas nos diversos estudos e ações. Do mesmo modo, torna-se pertinente 
responder às questões que formularam os objetivos da dissertação. 

Integram ainda os anexos do trabalho, onde figura uma entrevista realizada com os projetistas 
do espaço público do local escolhido para o trabalho de projeto.

23





PARTE I

FUNDAMENTOS
TEÓRICOS





01 O PAPEL DO UTILIZADOR NA DISCIPLINA DO DESIGN

Os objetos têm um papel importante nas nossas vidas e devem ser considerados como meios 
para as pessoas agirem, alcançarem os seus desejos, e satisfazerem as suas necessidades3 
(Frascara 2002, p. 33), cumprindo assim a sua função de artefacto. Assim, o mundo material 
pode ser visto como um auxiliador das necessidades dos utilizadores, pois, como afirma 
Frascara (2002, p.33)  os objetos de design devem apenas ser vistos enquanto meios4. 

Existe já uma imagem predefinida do designer, descrita por Meroni (2007, p. 15) como: 
a ideia clássica de um designer é a de um profissional que, caso a caso, remete a sua 
atividade para um utilizador final, trabalhando para, ou com uma empresa5. Não obstante, 
a este modus operandi, pode ser acrescentado um outro, de carater ainda emergente, que 
Meroni (2007, p. 15) descreve como: no novo cenário, o designer tende a tornar-se um 
profissional que atua dentro de uma rede mais complexa de atores6. 

Para um conjunto de pessoas existe a vontade de não aceitar as coisas como são feitas 
e vistas, mas olhar além das organizações tradicionais da vida quotidiana, interpretando 
limites como oportunidades, as limitações como estímulos e as pessoas, sem exceção, 
como recursos7 (Meroni 2007, p. 10). Torna-se, assim, necessário desconstruir sistemas 
para reformular ideias e gerar novas soluções, o que tem um efeito reativo nas práticas 
projetuais contemporâneas. O design, por ter a capacidade de analisar os contextos em 
que se insere de forma holística, começa a reconhecer que o caminho projetual e a gestão 
do projeto são tão ou mais importantes do que o resultado final, ou seja, o reconhecimento 
das alterações no design está relacionado com os objetivos e com os métodos de ação8 
(Frascara 2002 p. 33).

A capacidade de questionar o mundo e ser agente de mudança é passível de estar ao alcance 
de qualquer pessoa e não só dos projetistas. Esta atitude não diz respeito apenas a grandes 
empresas, mas também às atividades quotidianas, e isso acontece quando deixamos de 
nos ver apenas como “consumidores” e descobrimos que somos capazes de determinar as 
nossas próprias vidas9 (Meroni 2007, p. 10). A consciencialização deste poder pode resulta 
numa transformação social de grande impacto não só com efeitos no mundo material mas 
também no panorama social, abrindo caminho para a diretiva apontada por Manzini e Jegou 
(2008, p. 25): Precisamos de alterar o nosso estilo de vida drasticamente10.

3  means for people to act, to realize, their wishes and satisfy their needs
4  the objects of design must be seen only as means
5  The classic idea of a designer is of an operator who, case by case, refers 
his activities to a final user, working for or with a firm
6  in the new scenario, the designer tends to become an operator who acts 
within a more complex network of actors
7  was the will to not just accept the way things had always been seen and 
done, but to look beyond the traditional organization of everyday life, interpreting 
limits as opportunities, limitations as stimuli and people, without exception, as 
resources
8  the recognition of changes in the design profession is connection with both 
purposes and methods of operation
9  does not concern only large enterprise but also daily activities, and it 
occurs when we stop seeing ourselves as “consumers” and discover that we are 
able to determine our own lives
10  We need to change our lifestyles dramatically
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Segundo Frascara (2002 p. 35), o design é uma atividade interdisciplinar, orientada para 
os problemas11, no entanto, temos de ser capazes de olhar para os problemas de várias 
perspetivas, e alterar o nosso ponto de vista12 (Meroni, 2007, p. 10). O confronto destas 
afirmações exige uma reflexão sobre qual o papel do designer na sociedade de forma a 
reposicionar o ato de projeto nos dias de hoje.

Assim, a realidade do designer não se foca num só contexto, pois já não é mais sobre 
um designer, um cliente, uma solução, um espaço (….) a velha ideia de um individuo com 
a ideia de perfeição está a ser substituída pela distribuição dos problemas e pela prática 
multidisciplinar assente no trabalho em equipa13 (Mau 2004, p. 17). Esta abertura projetual à 
sociedade pede ao projeto a interdisciplinaridade e a colaboração necessárias de todos os que 
podem contribuir positivamente, sendo que estas mudanças exigem uma maior participação 
das ciências sociais na conceção e desenvolvimento de produtos e serviços14 (Frascara 
2002 p. 33), sendo necessário conhecer e saber comunicar com todos os intervenientes no 
processo.

11  Design is a problem-oriented, interdisciplinary activity
12  we must be able to look at problems from different perspectives, and 
change our point of view
13  Its no longer about one designer, one client, one solution, one place (….)The old 
fashioned notion of an individual with a dream of perfection is being replaced by distributed 
problem solving and team- based multi-disciplinary practice
14  these changes require an increased participation of social sciences in the 
conception and development of consumer products and public services
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01.01 Inovação social

Quando as necessidades das pessoas não são satisfeitas, é necessário recorrer a processos 
alternativos, em que a inovação se torna imperativa quando os problemas pioram, os 
sistemas não funcionam e as instituições refletem problemas do passado ao invés dos 
presentes15 (Mulgan  2007, p. 8). O conceito de inovação apresenta-se ligado ao desenho 
de novos caminhos que procuram responder às reais necessidades da população. Neste 
sentido, aponta-se uma descrição dada pela YoungFoundation, um dos maiores promotores 
da inovação social, que consegue sintetizar o que é a inovação social na seguinte frase: 
ideias que funcionam na resolução de problemas sociais16 (APUD Manzini, 2012). 

A inovação social pode acontecer de várias maneiras mas, as inovações com maior impacto 
foram aquelas que combinam vários elementos numa nova maneira17 (Murray e Caulier-
Grice e Mulgan 2010, p. 12). A descrição metodológica de inovação social coincide com a 
definição dada para a criatividade. Henri Poincaré (Apud Meroni 2007, p. 14) afirmou que 
criatividade significa juntar elementos pré-existentes numa nova e útil combinação18, ou seja, 
é através da junção de elementos pré-existentes que se estabelecem novos significados. 
Podemos assim afirmar que a criatividade é um dos elementos chave para que a inovação 
social aconteça. 

Progresso, criatividade e invenção são conceitos que se podem relacionar com inovação 
social, mas que divergem em alguns aspetos, pois o “progresso” implica apenas mudanças 
progressivas19 (Mulgan et al. 2007 p. 8), e a “criatividade” e a “invenção” são motores de 
inovação mas que descartam o trabalho difícil de implementação e difusão que tornam as 
ideias promissoras úteis20 (Mulgan 2007, p. 8).

A inovação social pode ser descrita  através da junção dos conceitos anteriores, pois,  a 
inovação social refere-se a novas ideias que trabalham para atingir objetivos sociais21 (Mulgan 
et al. 2007, p. 8), remetendo-nos para uma narrativa de projeto. No entanto, é possível 
capacitar as comunidades e os cidadãos enquanto agentes de mudança na resolução dos 
seus próprios problemas. Assim, a inovação social adquire uma orientação que se constitui 
em: mudanças na forma como indivíduos e comunidades agem para resolver problemas ou 
explorar novas oportunidades22 (Manzini e Jegou 2008, p. 29).

Encadeiam-se assim outros conceitos como o empreendedorismo social, ao fazer com que 
a força, a criatividade e a motivação dos cidadãos, em criar plataformas que potenciem uma 
melhoria da sua qualidade de vida e na da comunidade em que se inserem. Entenda-se que 
a inovação social tem êxito nas ideias e no esforço dos empreendedores sociais e pessoas 

15  Innovation becomes an imperative when problems are getting worse, 
when systems are not working or when institutions reflect past rather than present 
problems
16  ideas that work in solving social problems
17  The most transformative innovations have been the ones that combine 
many elements in a new way
18  creativity means joining pre-existing elements in new useful combination
19  implies only incremental change
20  miss out the hard work of implementation and diffusion that makes 
promising ideas useful
21  Social innovation refers to new ideas that work in meeting social goals
22  changes in the way individuals and communities act to solve problems or to 
exploit new opportunities
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criativas cujo trabalho consciente e social contribui para o defesa do ambiente de várias 
maneiras23 (Camponeschi 2010, p. 19), afetando o tecido social, económico e ambiental. 

O processo de inovação social é descrito por Murray et.al (2010, p. 12), como passando 
por 6 fases, que devem ser vistas apenas como categorias, pois o processo é flexível, 
ultrapassando ou revendo alguns destes pontos:

1) Inspiração e diagnóstico;

2) Propostas e ideias;

3) Protótipos e experiencias;

4) Perpetuar no tempo;

5) Escala e difusão;

6) Mudanças no sistema.

Propõe-se, inicialmente, o levantamento de questões permeáveis e pertinentes de inovação, 
bem como de inspirações, realizando um diagnóstico da situação focando a raiz do problema. 

Segundo a análise feita parte-se para a geração e criação de ideias que ao serem postas 
em prática, na sua fase de projeto piloto, permitem dar espaço aos erros, gerir conflitos e 
reequilibrar ligações.

Para que as ideias se implementem e se mantenham prática corrente, é necessário encontrar 
os meios que suportem estas dinâmicas, o que envolve, entre outros, o estabelecer de 
parcerias. 

A escala do projeto pode crescer com o tempo e a dinâmica criada pode disseminar-se, 
chegando a mais pessoas, noutros locais. Isto envolve com que a ideia se adapte social e 
economicamente, criando um conjunto de fatores (como movimentos sociais, modelos de 
negócio, leis, entre outros) que têm um efeito reativo em vários organismos do setor público 
e privado, e permanecem em vigor durante vários períodos de tempo. 

Mulgan et.al. (2007 p. 9) aponta alguns campos da vida quotidiana que se afiguram como 
áreas expectantes de inovação social, materializando-se em oportunidades de resposta 
criativa: 

- Aumento da esperança média de vida;

- Aumento da diversidade em países e cidades;

- Grandes desigualdades;

- Aumento dos efeitos de condições a longo prazo;

- Problemas comportamentais; 

23  Social innovation thrives on the ideas and efforts of social entrepreneurs 
and creative individuals whose socially conscious work contributes to 
environmentalism in a variety of ways
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- Dificuldade na passagem para a idade adulta;

- Felicidade.

Os problemas anteriormente mencionados podem possuir já um vasto conjunto de soluções 
formatadas. Todavia, em cada um destes campos, muitos dos modelos dominantes 
existentes simplesmente não funcionam suficientemente bem. Muitas vezes são demasiado 
inflexíveis e sem imaginação24 (Mulgan et.al. 2007 p. 9).  Estes caminhos materializam-se 
em sofrimento humano desnecessário e potencial desperdiçado25 (Mulgan et al. 2007, p. 9), 
que através de outros processos interventivos, ligados à inovação social, poderiam ter uma 
resposta mais válida. Assim, o que faz com que algo se assuma enquanto inovação social é 
que estes projetos geram algo que muda a maneira de atuar na sociedade26 (Manzini, 2012). 

A inovação social acontece através do encontro entre os “inovadores” e o “ambiente em 
que se inserem”. No entanto, podem procurar-se apoios. Estes podem incluir a paixão e o 
compromisso de outras pessoas, o dinheiro de patrocinadores ou do estado, dos contratos ou 
dos consumidores27 (Mulgan et al. 2007 p. 20), gerando relações de baixo para cima (bottom-
up), de cima para baixo (top-down), ou entre pares (peer-to-peer), que serão apresentadas 
mais adiante (página 38).

A inovação social pode estar dependente da ligação entre determinados agentes, ou 
seja, nas alianças entre o que poderia ser chamado de “abelhas”  (bees) e “árvores” 
(trees)28 (Mulgan et al. 2007, p. 20).  Entenda-se por “bees”, os indivíduos ou pequenas 
organizações, indivíduos ou grupos que tem as ideias e a imaginação. Entenda-se por 
“trees” e as organizações de grande dimensão, Organizações Não Governamentais (ONG), 
ou empresas, com uma perspetiva especializada e que tem os recursos necessários para 
que tais ideias sejam materializáveis, mas que não estão capacitadas criativamente. “Bees” 
e “trees” são de grupos interdependentes, pois ambos se alimentam mutuamente. Entenda-
se que a maioria das mudanças sociais advêm das alianças entre os dois, assim como a 
maioria das mudanças dentro das organizações depende de alianças entre líderes e grupos 
bem abaixo da hierarquia formal29 (Mulgan et al. 2007, p. 20).  O que nos indica que podem 
existir vários tipos de inovação social, que se estabelecem segundo uma hierarquia flexível 
e informal.

24  In each of these fields many of the dominant existing models simply do not 
work well enough. Often they are too inflexible and unimaginative
25  unnecessary human suffering, and unrealized potential
26  generate something that is changing some way of doing in the society
27  the passion and commitment of other people, the money of patrons or the 
state and contracts or consumers  
28  on alliances between what could be called the ‘bees’ and the ‘trees’
29  most social change comes from alliances between the two, just as most 
change within organizations depends on alliances between leaders and groups well 
down the formal hierarchy
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01.02 Contrinutos do design para a inovação social

Para um contributo efetivo do designer para a inovação social, este pode contribuir, assim 
como os outros participantes, com o seu conhecimento, dentro de um grupo heterogéneo. 
Podemos assim afirmar que o processo de design é essencialmente social, multi e 
interdisciplinar30 (Frascara 2002, p. 160), principalmente quando integrado numa incubadora 
criativa. 

A contribuição do design para a inovação social, pode manifestar-se na sua capacidade de 
atuar através de “coisas” e “sistemas” que o torna especialmente adequado para lidar com a 
sociedade contemporânea, e questões económicas e ambientais31 (Fuad-Luke 2009, p. 2). 
Podemos assim observar (imagem 1) o poder de encaixe no design no desenvolvimento de 
“objetos” e “sistemas”, uma designação de Prasad Boradkar (Apud Fuad-Luke 2009, p. 2), 
que sugere que o design opera numa escala entre objetos e sistemas. 

Através do esquema apresentado na figura 1 podemos ter uma visão esquematizada das 
relações do design com as áreas que se focam no estudo de objetos e sistemas, como 
a filosofia, a ciência, o ensino, antropologia, sociologia, economia, semiótica, politica, 
entre outras. É pertinente referenciar D. Fallman (APUD Fuad-Luke 2009, p. 2), que vê no 
design uma tensão entre a prática do design, estudos de design, e design exploratório, e a 
Joachim Spangenberg (APUD Fuad-Luke 2009, p. 2) que considera quatro dimensões da 
sustentabilidade – económica, ecológica, social e institucional. 

Verificamos que o design se manifesta em várias áreas do quotidiano, sendo praticado por 
designers com formação, os profissionais (…), designers sem formação que adquiriram os 
seus conhecimentos fora da esfera profissional do design32 (Fuad-Luke 2009, p. 2). 

Tendo em conta que, o design é uma atividade interdisciplinar, orientada para os problemas33 

(Frascara 2002 p. 35), e que os problemas do mundo podem ser solucionados através 
do design34 (Papanek 1985, p. 147), podemos situar este profissional em vários campos 
de atuação. No entanto, esta perspetiva leva também a que os designers alterem o seu 
ponto de referência, ou seja, um novo papel para os designers, não como instrumentos 
nas mãos da indústria, mas como defensores dos utilizadores35 (Papanek 1985, p. 147). 
Esta intensificação do papel do designer na sociedade, advém do reconhecimento do seu 
contributo não só na forma como vemos o nosso ambiente socioeconómico, mas também o 
que fazemos com ele36 (Frascara 2002, p. 162). Assim, podemos concluir que o projeto de 
design é ensino de todo o tipo37 (Papanek 1985, p. 102), pois ao participar em projetos que 

30  the design process is essentially social, multi and interdisciplinary
31  ability to operate through “things” and “systems” that makes it particular 
suitable for dealing with contemporary societal, economic and environmental issues
32  that are trained, professionals (…), designers that are unknown (…) who 
gain their expertise from outsider the design professionals’ world
33  Design is a problem-oriented, interdisciplinary activity
34  the problems of the world can be solved through design
35  a new role for designers, no longer as tools in the hands of industry but as 
advocates for users
36  in not only how we see our socio-economic environment but also what we 
make of it
37  all design is education of sorts
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tem o seu epicentro nas pessoas e ao transmitir aos produtores e consumidores os valores que se 
definiram enquanto premissas, contribui-se para que determinados valores sejam passados.   

Uma análise sobre o contexto em que o designer se debruça é essencial, pois ajuda a fazer o 
levantamento de algumas premissas que levam a soluções mais integradas. Isto quer dizer que, 
não é sustentável continuar apenas a reagir a pedidos de clientes para intervenções de design. É 
necessário considerar e descobrir a definição física e cultual dos problemas enquanto uma parte 
essencial do design38 (Frascara 2002, pp. 35-56).  Assim, a resposta ao projeto não está no desafio 
lançado pelo cliente, mas sim na análise e reelaboração do briefing pelo designer e se possível com 
todos os outros atores, com atenção ao contexto para o qual o projeto está a ser desenhado. 

De acordo com uma atitude de projeto para a inovação social é necessário que o designer saia da 
sua zona de conforto, atuando com a população. O que significa que, para poder desempenhar esse 
papel, o design tem de atualizar a sua tradição cultural e a sua herança funcional. Além disso, a 
própria ideia do que é um designer nos dias de hoje tem de alterar39 (Meroni 2007, p. 14). 

Enquanto profissional de projeto, o designer pode posicionar-se de forma a contribuir para a 
inovação social, utilizando as suas ferramentas e capacidades de trabalho, apoiando ações humanas 
ou tomadas de decisão40 (Frascara 2002 p. 67). O facto de o designer ser detentor de uma visão 
estratégica e holística, faz com que este, para além da criação de objetos e sistemas, consiga criar 
e reunir as condições necessárias para a materialização de contextos que sejam propícios ao ato 
criativo, pois o design pode voltar a ligar o desligado, e fazer novas ligações41 (Fuad-Luke 2009, pp. 
xx-xxi). 

Reunidas as condições criativas necessárias, a visão estratégica do designer e o seu poder de 
comunicação visual, ajudam a que a materialização das ideias seja mais ágil e focada, possibilitando 
que se defina um percurso projetual com a comunidade, criando propostas coerentes, e que sejam 
passíveis de um aumento de escala e disseminação, pensando global e agindo local. 

A escala da ação é um fator determinante no que diz respeito à inovação social, pois a grande 
mudança ocorre quando várias mudanças à escala local acontecem, e criam as condições necessárias 
à grande mudança42 (Manzini, 2012).  

O papel do designer consiste assim em encontrar soluções através das ferramentas que o projeto de 
design oferece, como é o exemplo da capacidade de produzir visões do que é possível (…) e definir 
estratégias que ajudem na sua materialização43 (Meroni 2007, p. 15).

É necessário que os projetistas utilizem ferramentas no desenvolvimento de projeto, para que 
ao saírem da sua zona de conforto consigam comunicar e emergir com o contexto social. Estas 
ferramentas terão um papel fundamental quando aplicadas em temáticas relacionadas com a 
inovação social, como (Meroni 2007, p. 15):

38  It is not sustainable to continue just reacting to clients’ requests for design 
interventions. It is necessary to consider the discover and definition of physical and cultural 
problems as an essential part of design
39  in order to play this role, design must update its traditional cultural and functional 
legacy. Moreover, the very idea of what a designer is in our day and age must change
40  by supporting human agency or decision-making
41  design can reconnect the disconnect and make new connections
42  The big change happens when several local change happens, and it creates the 
conditions for a big change
43  capacity to produce visions of what is possible (…) and set in motion strategies to 
help them materialize
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Gerar colaborações entre diversos atores sociais (comunidades locais e empresas, 
instituições e centros de pesquisa);

Participar na construção de visões partilhadas e cenários;  

Desenhar colaborativamente sistemas articulados de produtos, serviços e 
informação 

Concluímos assim, que um dos contributos do design para a inovação social estabelece-se 
através do uso das ferramentas de projeto, e da colaboração entre diversos atores e agentes 
sociais, para um todo, onde cada um dos atores contribui com as suas especificidades, 
num nível de comunicação horizontal, ou seja, em que todos os atores envolvidos são 
equiparados.
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01.03 Comunidades criativas

Para além da definição apresentada pela YoungFoundation na página 29, o termo inovação 
social pode também ser descrito como alterações na forma como indivíduos ou comunidades 
agem para resolver um problema ou gerar uma nova oportunidade44 (Manzini e Jegou 2008, 
p. 29). Podemos assim dizer que as pessoas são capazes de encontrar soluções no seu 
quotidiano. Isto remete-nos para as palavras de Meroni (2007, p.14) ao afirmar que toda 
a gente projeta45 (Meroni 2007, p. 14) e para a posição de Camponeschi (2010, p. 6) ao 
recusar-se a acreditar que os cidadãos  não são mais do que consumidores46.

Estas afirmações levam-nos a sustentar a ideia de que a força e a necessidade em criar algo 
que corresponda às reais necessidades da população reside nas mãos da comunidade, e 
não em órgãos superiores distantes da realidade da comunidade. A inovação social, ligada 
às comunidades criativas, emerge de processos de baixo para cima (bottom-up) ao invés de 
processos de cima para baixo (top-down)47 (Manzini e Jegou 2008, p. 29). 

Quando um determinado grupo de indivíduos se reúne e desenvolve soluções para os seus 
problemas, podemos afirmar que o espírito de comunidade é o segredo que move e alimenta 
as suas ações48 (Meroni 2007, p. 9). Neste processo, as ações humanas centram-se em 
pessoas que no seu quotidiano arranjam maneira diferente de fazer algo fora da cultura de 
massas e sem pedir autorização a ninguém49 (Manzini 2012).

A prática do design mostra-se fundamental neste tipo de ação se tivermos em conta a 
seguinte definição de design proposta por Alastair Fuad-Luke (2009, p. 5): o design é o ato 
de mudar deliberadamente de uma situação existente para uma preferível por designers 
profissionais ou outros usando os processos de design consciente ou inconscientemente50. 
Concluímos, assim, que estas ações levadas a cabo por comunidades motivadas por um 
interesse comum incluem-se no campo do design, ao porem em prática um conjunto de 
atividades e ferramentas que as levam a melhorar o seu quotidiano segundo um plano 
predefinido.  

As comunidades criativas mostram-se como um antídoto para a erosão generalizada de 
práticas e culturas locais51 (Camponeschi 2010, p. 6). A solução final do projeto não é o 
único resultado. São de salientar os resultados imateriais, como por exemplo a sensação de 
bem-estar, que está relacionada com acreditar nas relações interpessoais52 (Meroni 2007, 
p. 10), pelo fato de se conseguir trabalhar em colaboração com pessoas com os mesmos 
interesses.

44  changes in the way individuals or communities act to solve a problem or to 
generate new opportunities
45  everybody designs
46  refused to believe that citizens were nothing more than consumers
47  from bottom-up rather than top-down processes
48  community spirit is the secret that moves them and fuels their actions
49  people that in everyday life arrive to organize different way of doing 
something out of the mainstream and without asking to anybody
50  Design is the act of deliberately moving from na existing situation to a 
preferred one by professional designers or others applying design knowingly or 
unknowingly
51  an antidote to the widespread erosion of local practices and cultures
52  belief in interpersonal relationships
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O princípio de inovação foca-se aqui no princípio de colaboração em rede entre vários 
indivíduos, numa economia de reciprocidade53 (Meroni 2007, p. 10), refletindo-se na solução 
encontrada e forma como o processo criativo é conduzido. Esta busca de soluções consegue 
para além de reforçar o tecido social, gerar e colocar em práticas novas e mais sustentáveis 
ideias de bem-estar54 (Manzini e Jegou 2008, p. 29). Podemos, assim, concluir que o fator 
mais preponderante de inovação social é o poder de fazer coisas em grupo55 (Manzini 2012), 
pois numa sociedade contemporânea e individualizada, esta narrativa assume-se como uma 
forma de romper com a individualização na sociedade. 

O designer pode contribuir para esta narrativa capacitando as pessoas na resolução dos 
seus problemas em vez de esperarem pelo estado, ou líderes heroicos, para resolver os 
problemas por elas56 (Mulgan et al. 2007, p. 16), funcionando como alguém com a agilidade 
de trabalhar o potencial criativo e motivar o papel ativo da população. Este constitui-se como 
um facilitador do processo, quando dá apoio ao potencial criativo da comunidade, isto é, 
ele torna-se um facilitador do processo que atua com as ferramentas do design, ou seja, 
através da geração de ideias sobre possíveis soluções, visualizando-as, discutindo-as, 
colocando-as em extenso, muitos cenários lapidados apresentados de forma concisa, visual 
e potencialmente participativos57 (Meroni 2007, p. 15). Este tipo de abordagem transmite 
confiança e segurança no processo de tomada de decisões da comunidade.

As maiores inovações sociais acontecem numa escala local, e manifestam-se numa 
mudança radical, ou seja, todos eles são descontinuidades de determinados contextos, no 
sentido de que eles desafiam as formas tradicionais de fazer as coisas e introduzem novos e 
muito diferentes (e intrinsecamente mais sustentáveis) formas de fazer as coisas58 (Manzini 
e Jegou 2008, p. 29). Um olhar mais profundo revela-nos que, se juntarmos todas estas 
descontinuidades, tidas como minorias, a perspetiva altera-se e a balança consegue indicar 
que por vezes as minorias conseguem ser maiorias, e as comunidades criativas estão cada 
vez mais a ganhar terreno no panorama contemporâneo. Prova disso é a publicação “People 
inventing sustainable ways of living” (Meroni 2007), que cataloga diversos projetos ligados 
a inovação social e às comunidades criativas. Estas minorias têm a capacidade de criar 
novos inputs que por sua vez se propagam à maioria. A imagem gerada torna-se referente 
que serve de base à réplica de certas atividades que são transportas para uma nova escala. 
No entanto, esta apropriação, quando é contínua e em larga escala, leva a que num estágio 
avançado possam já não se distinga a realidade primária do referente. 

Alguns dos princípios das comunidades criativas baseiam-se em Diálogo, abertura e 
colaboração, e a redescoberta do quotidiano59 (Camponeschi 2010, p. 6). Isto leva-nos a 
analisar o tipo de interações que se estabelecem internamente dentro da comunidade e a 
relação da comunidade com outros grupos.  

As comunidades criativas têm como uma das principais características serem iniciativas que 
tem o seu arranque a partir da força e motivação das comunidades, ou seja, manifestam-se 
como iniciativas de baixo para cima (bottom-up), que dão origem a casos promissores de 
inovação social60 (Manzini e Jegou 2008, p. 34). Isto quer dizer que o rastilho é geralmente 
aceso pela comunidade, e não por organizações superiores, num nível organizacional 
democrático. Este tipo de iniciativas baseia-se num registo de inovação social que acontece 

53 
 principle of collaborative networking between several individuals, in an economy of 
reciprocity 

54 
 generate and put into practice new and more sustainable ideas of well-being 

55  the power of doing things together 
56  enabling people to solve their own problems rather than waiting for the 
state, or heroic leaders, to solve problems for them
57  He becomes a process facilitator who acts with design tools i.e. by 
generating ideas on possible solutions, visualising them, arguing them through, 
placing them in wide, many faceted scenarios presented in concise, visual and 
potentially participatory forms
58  they are all discontinuities with given contexts, in the sense that they 
challenge traditional ways of doing things and introduce new, very different (and 
intrinsically more sustainable) ones
59  Dialogue, openness, collaboration, and the rediscovery of the everyday
60  bottom-up, that give rise to promising cases of social innovation
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em torno da sociedade por pessoas que não são especialistas, mas são pessoas que de 
alguma forma,tem a capacidade de ter uma ideia e torna-la real61 (Manzini 2012).

No entanto, a sua evolução implica que estes grupos interajam com outros através de 
relações que podem ser descritas como:

- Entre pares (peer-to-peer), ou seja, relações de paridade, por exemplo, na troca 
de informações com outras comunidades; 

- De cima para baixo (top-down), ou seja, relações que recorrerem a apoio e 
intervenção de outros grupos, como por exemplo organizações públicas ou privadas, 
subetendo-se às diretivas sugeridas;

Assim, podemos descrever as comunidades criativas como iniciativas de baixo para cima 
(bottom-up), não porque tudo acontece a um nível mais baixo, mas porque é pré-condição 
para a sua existência o envolvimento ativo das pessoas diretamente interessadas62 (Manzini 
e Jegou 2008, p. 34), o que nos leva a um elevado grau de co-criação e participação de 
diversos atores.

O designer interage de igual forma com os outros atores envolvidos. A sua posição no grupo é 
clara, pois designers tem de se considerar parte da comunidade com que estão a colaborar63 
(Meroni 2007, p. 15), contribuindo para a narrativa com o seu conhecimento. Isto quer dizer 
que as capacidades comunicacionais são de extrema importância, pois os designers tem de 
ser capazes de colaborar  com uma variedade de  interlocutores64  (Manzini e Jegou 2008,  
p. 25), o que se afigura num desafio ás ferramentas do design.

61  happens around in the society by people that are not the experts but are 
people that in some way have the capability to invent some idea, to make it real
62  bottom-up, not because everything happens at grassroots level, but 
because the precondition for their existence is the active involvement of people 
directly interested
63  designers must make is to consider themselves part of the community they 
are collaborating with
64  designers have to be able to collaborate with a variety of interlocutors
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01.04 Transformation Design

A abordagem sugerida face ao atual paradigma do design defendida pelo Design Council 
(Burns 2006), consiste num processo que se foca e integra o utilizador final, formando uma 
equipa multidisciplinar que utiliza os processos de design como um método de trabalho. 

As seis características que definem esta abordagem são (Burns 2006, pp. 20-22):

- Definir e redefinir o enunciado de projeto;

- Colaborar entre várias disciplinas;

- Empregar técnicas de design participativo

- Capacitar, ao invés de criar dependência; 

- Projetar além das soluções tradicionais;

- Criar uma mudança fundamental.

O trabalho de projeto inicia-se antes da definição do enunciado de projeto, em que a equipa 
de projeto interdisciplinar, composta por vários profissionais, organizações e utilizadores, se 
envolve na definição do programa, o que pode permitir uma maior clareza na determinação 
dos problemas a abordar. O uso de técnicas de design participativo torna o processo 
acessível a toda a equipa, em que os utilizadores finais são parte integrante do processo de 
design, tendo como princípio que uma estratégia de inovação de cima para baixo (top-down) 
não é mais apropriada para a resolução dos problemas complexos de hoje em dia65 (Burns 
2006, p. 20). O processo inerente a esta abordagem foca-se não só na proposta do objeto 
final, mas também na capacitação da população e organizações para também eles serem 
agentes de mudança; 

O olhar sobre a realidade e os problemas torna-se holístico, e as soluções podem ser as 
mais diversas e afastadas das materializações esperadas, pois transformation design pede 
aos designers para moldarem comportamentos – de pessoas, sistemas e organizações – 
bem como a forma66 (Burns 2006, p. 21).

Esta abordagem materializa alguns desafios, pois o designer torna-se um facilitador do 
processo, e não o autor completo das ideias, ao partilhar o domínio do projeto com os 
participantes. Ao responsabilizar os participantes pela tomada de decisões, modelam-se 

65  a top-down innovation strategy is no longer appropriate for solving today’s 
complex problems
66  transformation design asks designers to shape behavior – of people, 
systems and organizations – as well as form
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também comportamentos. Assim, o objeto final não se constitui como um fim em si mesmo, 
mas uma obra em aberto, que dá espaço à apropriação contínua por parte dos utilizadores. A 
forma como o produto final é encarado vai para além da sua materialização, pois “o designer 
já não define um resulto final, mas está a criar condições para, ou catalisando um sistema 
emergente que vai alterar e reconfigurar depois de saírem de cena67 (Burns 2006, p. 26). É 
necessário ter em consideração o impato que o produto tem na estrutura social, económica, 
e ambiental de um determinado contexto. 

 A saída do designer da sua zona de conforto para junto da comunidade - o epicentro do local 
em mutação, leva a que o processo criativo aconteça a um ritmo próprio, ciclos de projetos 
mais curtos, normalmente conduzidos em fluxo e no espaço próprio68 (Burns 2006, p. 26).

A solução final é assim partilhada por um conjunto de atores, entre eles, profissionais de 
outras áreas e utilizadores finais, gerando propostas que apesar de mais resilientes, podem 
não corresponder às expetativas do designer, pois este já não é o único com o poder de 
influenciar o projeto. 

Esta abordagem faz com que se revelem alguns dos princípios e ferramentas de design pelo 
que elas são: simples, vigorosas, ensináveis e transferíveis69 (Burns 2006, p. 26). O designer 
ao partilhar com não-designers a sua metodologia de trabalho, trabalha a capacitação da 
restante equipa em encontrar soluções, apesar de retirar a magia de que qualquer pessoa 
pode pensar e agir como um designer70 (Burns 2006, p. 26).

É necessário inspirar organizações para os princípios de uma abordagem como o 
Transformation Design, através de uma linguagem acessível e que demonstre a sua eficácia. 
Uma forte metodologia está no centro da prática do  transformation design71 (Burns 2006, 
p. 27) o que significa partilhar e desenvolver ferramentas e técnicas para que se crie uma 
equipa multidisciplinar em que os não-designers se sintam confortáveis ao participar.

67  the designer is no longer defining a finishing result, but its creating the 
conditions for, or catalyzing an emergent system that will change and re-configure 
after they have left the scene
68  shorter design cycles, often conducted in-flow and in-situ of the market
69  principles and skills of design for what they are: simple, emphatic, 
teachable, and transferable
70  it takes the romance out of it to think that anyone could think and act like a 
designer… but we believe everyone can
71  strong methodology is at the heart of transformation design practice
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01.05 PostDesign

Postdesign é a abordagem sugerida por Elisabeth Sanders (1999). O termo sugere-se 
aplicado à inclusão dos utilizadores finais no processo criativo, bem como outros atores 
importantes, como por exemplo produtores, distribuidores e vendedores. O designer deixa 
de trabalhar individualmente e a inclusão de todos os atores relevantes alteram a natureza 
da atividade do design de uma criatividade individual para a criatividade gerada por um 
coletivo72 (Sanders 1999, p. 1), que ao ser aplicada de forma coerente em todo o projeto, 
caracteriza-se por PostDesign.

Esta abordagem é focada nas experiências dos utilizadores como matéria de inspiração 
e imaginação, ao fazer a experiência dos utilizadores a fonte de inspiração, somos mais 
capazes de projetar para a experiência73 (Sanders 1999, p. 3). É, assim, necessário dar a 
oportunidade aos utilizadores para partilharem informação que vá além das palavras pois, 
ouvindo o que as pessoas dizem informam-nos sobre o que elas são capazes de expressar 
por palavras (…) mas apenas nos dá aquilo que elas querem que nos escutemos74 (Sanders 
1999, p. 3). Uma das formas de aceder às experiências dos utilizadores, é através da 
realização de atividades que permitam o uso de vários media no registo de atividades. O 
valor desta informação reside na experiência e na visão dos utilizadores, ou seja, as ideias 
geradas tendem a basear-se na experiência, não baseadas no objeto75 (Sanders 1999, p. 5)

Postdesign caracteriza-se por ser (Sanders 1999, p. 7):

- Não sobre métodos, ferramentas ou processos, mas por valorizar o uso de 
narrativas visuais, o que permite com que todos os participantes se exprimam da 
forma mais fluida e verdadeira possível;

- Uma atitude em relação ás pessoas, que reconhece e valoriza a palavra de cada 
utilizador;

- Contextual, pela prática projetual se realizar em contextos específicos com 
significado para o projeto, ou seja, onde os utilizadores vivem, trabalham, etc;

- Participativo, por encorajar o envolvimento ativo e direto de todos os atores 
interessados e  importantes para o funcionamento do produto final;

- Colaborativo, por reunir todos os atores interessados, valorizar as suas ideias e 
reconhecer as oportunidades que possam surgir dessa colaboração;

72  The inclusion of all the relevant stakeholders changes the nature of design 
activity from one of individual creativity to one of collective creativity
73  by making user experience the source of inspiration, we are better able to 
design for experience
74  listening to what people say tells us what they are able to express in words 
(…) but it only gives us what they want us to hear
75  the ideas they generate tend to be experience-based, not object based
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- Um processo continuo, pois as necessidades das pessoas mudam bem como 
as suas experiências. Isto gera um processo que não é fechado e linear, por ser 
afetado por uma contínua mudança das suas visões e perspetivas, mistura arte 
e design com as ciências sociais aplicadas e combina com tecnologias novas e 
emergentes76 (Sanders 1999, p. 7).

Assim, um dos maiores desafios desta abordagem consiste em criar as ferramentas e as 
infraestruturas necessárias para manter e facilitar a comunicação efetiva das experiências 
dos utilizadores. 

 

76  it blends design and the arts with the applied social sciences and blends 
them both with new and emerging technologies
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02 PRÁTICAS DE PARTICIPAÇÃO DOS UTILIZADORES NO PROJETO

Os métodos e técnicas utilizadas durante o projeto estão em mutação e cada vez mais, a 
metodologia de design avança no sentido de facilitar processos de mudança, afastando-
se da tradicional pratica baseada no conhecimento intuitivo ou informal das necessidades 
e preferências das pessoas (Águas 2012, p. 59). Isto coloca os utilizadores enquanto 
peça principal no processo criativo, pois ao longo das últimas seis décadas, os designers 
deslocaram-se para cada vez mais perto dos futuros usuários dos produtos por eles 
projetados77 (Sanders e Stappers 2008, p. 1).

Inerente ao projeto de design encontra-se um produto ou serviço que visa satisfazer os 
utilizadores. É importante compreender todo o sistema e quem utiliza o produto, trazendo-o 
para o processo de design. Para isso, a comunicação tem de ser aberta entre utilizadores 
e projetistas para ser efetiva durante todo o percurso projetual. O design sentindo esta 
necessidade de comunicar foi-se apropriando e desenvolvendo novas ferramentas que o 
auxiliam a comunicar e obter resultados tangíveis.

Felicia Huppert, Professora e investigadora no The Well-Being Institute da Universidade 
de Cambridge afirma (Lenclos 2010) que os os designers são muito bem intencionados e 
eles  realmente querem que as pessoas consigam usar os seus produtos, no entanto (…) 
boas intensões não são suficientes. (…) Precisamos de boas informações sobre as reais 
capacidades das pessoas e as suas experiências e em seguida precisamos das ferramentas 
que consigam traduzir a informação numa forma que os designers consigam realmente usar, 
para tornar os seus produtos mais inclusivos78.

É através da criação de ferramentas e de uma cultura de projeto que integre profundamente 
os beneficiários do projeto que é possível criar soluções que realmente respondam às 
necessidades indo além da boa vontade e conhecimento empírico dos designers, pois o 
comportamento da população não pode apenas ser previsto pelos projetistas (Águas 2012, 
p. 62). Esta falta de comunicação entre projetista e utilizador final foi ironizada por Pedro 
Burgos na crónica desenhada do Jornal dos Arquitetos, nº236, que se organizou sobre a 
temática Ser Pobre, como se mostra na figura 2:

77  over the past six decades, designers have been moving increasingly closer 
to the future users of what they design
78  Designers are very well intentioned and they really want people to be able 
to use their designs, but (…) good intentions really aren’t enough. (…) We need 
good information about peoples really capabilities and experiences and then we 
need the tools that can translate the information in a way that designers can actually 
use in order to make their products more inclusive
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02.01 User Centered Design

A abordagem ao projeto conhecida como User Centered Design, abordado e defendido por 
Donald Norman (1990) no seu livro The Design of Everyday Things utiliza um conjunto de 
técnicos especializados em fazer o levantamento de dados relevantes, como parte inicial 
do processo de design, juntando a informação pertinente ao projeto junto dos utilizadores, 
por forma fornecer um contributo profundo das capacidades de quem utilizará o produto ou 
serviço, garantindo que as necessidades das pessoas são satisfeitas. Os primeiros avanços, 
bem consolidados na prática industrial e pedagógica, põe em prática o Design Centrado no 
Utilizador (User Centered Design) na perspetiva do perito, na qual investigadores treinados 
observam e/ou entrevistam utilizadores passivos, cujos contributos se baseiam em realizar 
tarefas e/ou dar opiniões sobre conceitos de produtos que foram criados por outros79 (Sanders 
e Stappers 2008, p. 1). O que significa que quando nos referimos ao processo de design 
conhecido por User Centered Design, o utilizador não participa no processo criativo, sendo 
apenas objeto de estudo passivo, onde as ações são filtradas pelo técnico responsável pela 
compilação de informação. Ou seja, ao utilizar um conjunto de técnicos que recolhem a 
informação e a fazem chegar ao projetista, o utilizador não faz efetivamente parte da equipa, 
apenas se faz ouvir através do investigador (Águas 2012, p. 60).

Segundo Sanders e Stappers (2008, p. 3) a partir dos anos 70, o projeto de design começou 
a ser influenciado pelo paradigma de uma investigação focada no utilizador. Esta abordagem 
utilizada no desenvolvimento de produtos de consumo atingiu maior popularidade nos anos 
90. No entanto, hoje sabemos que este tipo de estudo, que coloca o utilizador apenas como 
objeto de estudo, pode ou não ter em conta a sua opinião e não possibilita que este faça 
parte da tomada de decisões ao longo do processo. Tendo isto em conta, Sanders e Stappers 
(2008, p. 6) sublinham que está agora a tornar-se evidente que a abordagem User Centered 
Design não consegue abranger a escala de complexidade que enfrentamos hoje80.

O campo de atuação do design tornou-se mais abrangente, onde o ciclo projetual não se 
encerra no produto final, e este é apenas visto como um meio para atingir um determinado 
fim e que irá proporcionar experiências futuras aos utilizadores. Cada vez mais se projeta 
com uma visão holística em relação aos problemas, ou seja, estamos a desenhar as futuras 
experiências das pessoas, comunidades e culturas que se encontram ligadas e comunicam 
de uma maneira que eram inimagináveis há 10 anos81 (Sanders e Stappers 2008, p. 6).

79  The first advances, well consolidated now in industrial practice and 
education, practiced user-centered design from an ‘expert perspective’, in which 
trained researchers observe and/or interview largely passive users, whose 
contribution is to perform instructed tasks and/or to give their opinions about product 
concepts that were generated by others
80  it is now becoming apparent that the user-centered design approach 
cannot address the scale or the complexity of the challenges we face today
81  we are designing for the future experiences of people, communities and cultures 
who now are connected and informed in ways that were unimaginable even 10 years ago
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02.02 Design Thinking

O conceito de design thinking, abordado, entre outros, por Tim Brown e pela empresa IDEO,  
baseia-se num processo exploratório e proporciona a um conjunto diversificado de atores 
um papel preponderante no ato do projeto, tendo em conta que “a evolução natural de 
“fazer design” e “pensar design” reflete o crescente reconhecimento por parte dos líderes 
de negócios de que o design se tornou importante demais para ser deixado exclusivamente 
aos designers” (Brown 2010, p7), dando espaço para a existência de equipas de trabalhos 
interdisciplinares onde “todos se sentem donos das ideias e assumem a responsabilidade 
por elas” (Brown 2010, p27). 

Nesta abordagem, a sensibilidade do designer e alguns métodos são conciliados com as 
seguintes variáveis: - o que é tecnologicamente exequível; - o que é viável numa estratégica 
empresarial; - o que se pode converter em valor de mercado e numa oportunidade de 
negócio. Ou seja, o design thinking utiliza as técnicas de projeto de design com o objetivo 
de criar um equilíbrio entre as necessidades humanas com os recursos tecnológicos 
disponíveis considerando as restrições práticas dos negócios. (Brown 2010, p. 3).No entanto, 
os contributos do design thinking têm também efeitos na forma como atuamos não só em 
empresas mas também junto dos problemas da sociedade.

O design thinking, ao utilizar as ferramentas de projeto de design numa abordagem holística 
aos problemas e por se basear por princípios de colaboração, conseguiu que outros 
profissionais começassem a utilizar e a integrar os métodos de design nas suas áreas de 
atuação, e que os designers conseguissem alargar o seu campo de atuação. Esta abordagem 
valoriza mais o processo do que o resultado em si, pois Design thinking trata-se da criação 
de uma experiência totalitária em que toda a gente tem a oportunidade de participar na 
conversa82 (Brown 2009, p. 192), valorizando ao máximo a criatividade projetual.

No entanto, segundo Sofia Águas (2012, p. 60), nestas abordagens os utilizadores são 
considerados atores e podem até ter algum poder, mas o seu poder está dependente da 
forma como são uteis para o processo de design de um certo tipo de produto ou serviço. 

Como a figura 3 indica, o utilizador (U), investigador (R), e o designer (D), interpretam 
papeis que divergem consoante a abordagem. Numa prática focada nos princípios de User-
Centered-Design, o utilizador é visto como um objeto de estudo passivo, e o investigador, 
trás para o projeto os resultados da sua pesquisa, que se baseia no seu conhecimento 
teórico e das observações recolhidas através da análise do utilizador. Em seguida o designer 

82  Design thinking is about creating a multipolar experience in which everyone 
has the opportunity to participate in the conversation
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recebe esta informação, e adiciona o seu conhecimento tecnológico e sensível e inicia o seu 
processo criativo na procura de soluções. 

No co-design, os papéis misturam-se, já que a pessoa que será eventualmente servida 
através do processo de design é dada o papel de perito da sua experiência, e desempenha 
um grande papel no desenvolvimento da informação, geração de ideias e desenvolvimento 
do conceito83 (Sanders e Stappers 2008, p. 8). O papel de designer e de investigador 
pode ser concentrado no mesmo individuo, sendo que estes colaboram na criação das 
ferramentas que ajudem a materializar e motivar o pensamento crítico e criativo de todos os 
intervenientes, isto quer dizer que as faculdades do design são de extrema importância no 
desenvolvimento de ferramentas, (…) O designer desempenha ainda um papel fundamental 
em dar forma às ideias84 (Sanders e Stappers 2008, p. 8).

83  the person who will eventually be served through the design process is given the 
position of ‘expert of his/her experience’, and plays a large role in knowledge development, 
idea generation and concept development
84  design skills are very important in the development of the tools, (…) The Designer 
still plays a critical role in giving form to ideas

49

figura 3

83 the person who will 
eventually be served 
through the design 
process is given the 
position of ‘expert of 
his/her experience’, 
and plays a large 
role in knowledge 
development, idea 
generation and 
concept development

84 design skills are 
very important in 
the development of 
the tools, (…) The 
Designer still plays a 
critical role in giving 
form to ideas

Figura 3 
Papel dos vários 
atores no projeto. 
Classico vs Co-design.
(Sanders e Stappers 
2008, p. 8)



Co-design e co-criação são dois conceitos interligados que se podem confundir, sendo que 
as opiniões sobre quem são os atores envolvidos e qual o seu papel variam bastante. 

Sanders e Stappers (2008, p. 2), definem a co-criação como qualquer ato criativo feito 
coletivamente entre duas ou mais pessoas e co-design como a criatividade dos designers e 
das pessoas sem formação em design trabalhando juntas no processo de desenvolvimento 
de projeto85. Ou seja, o co-design é um campo específico inserido dentro da co-criação, 
reunindo uma equipa heterogénea composta por vários atores como investigadores, 
designers, clientes e os utilizadores que irão beneficiar do produto final. No entanto, a criação 
coletiva em design é uma prática que tem sensivelmente 40 anos, e tem sido referenciada 
sobre o termo Design Participativo (participatory design) (Sanders e Stappers 2008, p. 3). 

Segundo Scrivener, no primeiro editorial da revista Co-Design, de 2005, co-design consegue 
definir um enquadramento para o debate, sem constrangimentos: é um termo genérico 
que abrange Design Comunitário (community design) e Design Participativo (participatory 
design)86 (APUD Bradwell e Marr 2008, p. 17).

Podemos, assim, definir o co-design como uma abordagem que enquadra os utilizadores 
no centro do projeto (…) que requer o seu envolvimento no projeto e na entrega do serviço  
(…) implica que nenhum ponto de vista tenha mais legitimidade que outro87 (Bradwell e 
Marr 2008, p. 18). São ainda sugeridos alguns conceitos que ajudam a criar uma imagem 
mais nítida da definição ainda em aberto de co-design, proposta por Bradwell e Marr (2008), 
que se sustenta em quatro pilares: Participação, Desenvolvimento, Propriedade e Poder, 
Resultados e Intensões. 

Na era da comunicação, onde podemos salientar os vários avanços tecnológicos como a 
internet e toda a tecnologia disponível, que permite com que a informação circule de forma 
rápida e efetiva, não é surpreendente que a colaboração seja vista cada vez mais como 
um princípio de design, uma maneira de pensar e agir que eleva a prática da resolução de 
problemas de uma ferramenta de gestão a uma maneira de pensar sobre a própria participação 
em si88 (Camponeschi 2010, p. 16). Podemos assim definir as práticas colaborativas como 
um paradigma atual e pertinente no ato de projeto. Como exemplo, a voz ativa da população 
é hoje em dia banalmente expressa em várias plataformas digitais como por exemplo blogs 
e sítios na internet, dinamizando a comunicação pública entre cidadãos, demonstrando a 
vontade de cada cidadão em ser ouvido. Nesta abordagem, a posição do designer torna-se 
bastante clara, em que no co-design, o designer torna-se o coordenador e o facilitador de 

85  the creativity of designers and people not trained in design working 
together in the design development process
86  co-design manages to set out a Framework for debate, without constraining 
thinking into too narrow a mould: it is an “umbrella term” covering both “community 
design” and “participatory design
87  places the involvement of users at the very heart of the design,(…) it 
requires involvement in the design and delivery of the service itself ,(…) implies that 
no viewpoint is afforded greater legitimacy than another
88  it is no surprise that collaboration is increasingly seen as a design principle, 
a style of thinking and acting that elevates the practice of problem-solving from a 
managerial tool to a way of thinking about participation itself
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todo o processo, pois se por um lado reúne os diferentes atores interessados, por outro, 
auxilia os utilizadores a participar, modificar, experimentar, criar, produzir e atualizar o projeto 
(Águas 2012, pp. 68-69). 

Segundo Henry Sanoff (2009) os propósitos da participação no projeto de design são:

- envolver as pessoas no processo de tomada de decisões de design, e como 
resultado, aumentar a sua confiança em organizações, tornando mais provável que 
as pessoas aceitem decisões e planos e trabalhem dentro do sistemas estabelecidos 
quando se procura solucionar problemas;

- dar voz às pessoas no desenho e na tomada de decisões para melhorar os planos, 
decisões e serviços;

- promover o sentido de comunidade juntando a população que partilha os mesmos 
objetivos. 

Para que exista uma participação efetiva é pertinente que exista transparência no processo 
e que todos os atores estejam conscientes do que é necessário dar ao projeto e quais os 
resultados materiais esperados do mesmo, pois trata-se de projetar com as pessoas, não 
apenas para as pessoas89 (Bradwell e Marr 2008, p. 17). 

É dada grande importância à prática da metodologia projetual, já que o co-design é um 
processo de desenvolvimento que envolve a troca de informação e experiência. Assim 
sendo, é possível dizer que o co-design ensina o co-design90 (Bradwell e Marr, 2008 p. 17). 
O processo ao envolver um conjunto de atores com várias experiências, ao partilharem 
conhecimento, geram uma bolsa de informação que converge para o projeto. Além da 
partilha de informação a metodologia projetual é aplicada e experienciada. Tendo em conta 
que não há projetos iguais, nem pessoas iguais, cada projeto é único, tornando a experiência 
de participação única.

A propriedade intelectual do projeto dissipa-se da sua questão autoral, pois co-design altera 
a sua força para o processo91 (Bradwell e Marr 2008, p. 17), estando todos os participantes 
em equidade nas suas sugestões. Dissipando o poder entre todos os participantes, gera-se 
o sentimento de propriedade coletiva do projeto. Os resultados e intenções baseiam-se na 
solução encontrada face ao programa de projeto, tendo como ferramentas na elaboração da 
resposta a metodologia e a implementação, procurando materializar uma visão comum entre 
todos os participantes.

89  it is designing with people, not merely for people
90  co-design teaches co-design
91  co-design shifts power to the process 51
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02.03 Níveis de participação

Reconhecendo que os utilizadores têm mais para dar ao projeto do que apenas as suas 
necessidades, os projetos participativos recorrem à criatividade do grupo através da sua 
experiência quotidiana e conhecimento empírico, atuando com pessoas “não especializadas”, 
capacitando-as a empregar um pensamento inovador no encontro das suas próximas 
necessidades92 (Camponeschi 2010, p. 66). 

A participação dos utilizadores no processo de design depende de um dado número de 
condicionantes, como por exemplo, quais os objetivos da participação e do próprio projeto, 
e quais as características do grupo que participa. Assim, cada projeto que utiliza uma 
abordagem de co-design deve ter em conta que a participação é contextual, por isso a 
participação varia em tipo, nível de intensidade, duração e frequência93 (Sanoff 2000, p. 8), 
dando origem a que cada projeto seja encarado de forma única e singular.

Isto faz com que ao longo do tempo esta questão tenha sido várias vezes abordada, e 
tenham sido definidos vários níveis de participação, que refletem a forma como os cidadãos 
e os utilizadores se envolvem e controlam o projeto, que podem ir desde o mínimo contributo 
dos utilizadores envolvidos em responder a um questionário, para um investimento mais 
significativo, em que se partilha a autoria do projeto94 (Bradwell e Marr 2008, p. 18).

Arnstein (1961), ao abordar esta problemática, definiu vários níveis de participação, numa 
matriz (figura 4) que está na base da maioria dos que lhe seguiram (Pinto 2011, p. 24). 

Os níveis mais baixos de participação são manipulação e terapia, que descrevem níveis de 
não participação, tornando a participação num ato pedagógico ou “curativo” por parte de 
quem tem o controlo do projeto

Os níveis 3 e 4 de informação e consulta, permite aos cidadãos ouvirem e serem ouvidos, 
no entanto não existe a garantia que as suas opiniões sejam ouvidas por quem decide, 
pois quando a participação é restrita a estes níveis, não há acompanhamento, não há o 
“músculo,” logo não se garante uma mudança no estado atual95 (Arnstein 1969, p. 2). O nível 
5, apaziguamento, é o nível mais elevado de pseudoparticipação que permite aos cidadãos 
aconselharem, no entanto, o poder de decisão continua em quem tem a autoridade. Isto 
restringe a participação apenas a um nível de consulta.

92  “non-specialized” people, empowering them to employ innovative thinking 
in meeting their own needs
93  participation is contextual, so participation varies in type, level of intensity, 
extent, and frequency
94  from the minimal user input involved in answering a questionnaire, to 
significant investment in, and part ownership of a project
95  when participation is restricted to these levels, there is no follow-through, 
no “muscle,” hence no assurance of changing the status quo
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No fim da escada encontram-se os maiores níveis de participação, onde o controlo por 
parte dos cidadãos e o nível de tomada de decisões aumenta. Os cidadãos podem elaborar 
parcerias, onde lhes é permitido negociar e participar com os detentores de poder, e nos 
graus mais elevados, de delegação de poder e controle cidadão, os cidadãos são quem tem 
a ultima palavra na tomada de decisões e o poder para uma gestão plena. 

O esquema anteriormente apresentado é apenas uma simplificação, sendo que Arnstein 
(1969, p. 3) afirma que no mundo real das pessoas e dos programas de projeto, podem 
haver 150 degraus menos definidos e com distinções menos “puras” entre eles96. No entanto, 
Arnstein (1961, p. 1) refere também que, a participação cidadã (citizen participation) é um 
termo relativo para Poder Cidadão (citizen power)97. Esta afirmação sugere que a verdadeira 
participação cidadã apenas se realiza nos níveis mais altos da tabela anteriormente 
apresentada e é reforçada por Camponeschi (2010, p.17) ao declarar que o co-design 
implica um envolvimento a longo prazo no projeto e na entrega do serviço em si, permitindo 
que os participantes tenham uma palavra a dizer na forma como as perguntas são colocadas 
e o projeto é desenhado98 (Camponeschi, 2010 p. 17).

Ao dissipar o poder pela equipa de projeto, está implícita a inclusão dos utilizadores na 
tomada de decisões durante o percurso projetual. Ana Júlia Pinto (2011, p. 23) sugere 
que a verdadeira participação cidadã é aquela que tem início em fases de informação e 
auscultação, (etapas unidirecionais do processo participativo), mas que se desenvolve no 
sentido de atribuir poder aos cidadãos “civic empowerment”. Podemos apontar que um 
dos caminhos possíveis para os processos participativos, têm o seu início em fases de 
pseudoparticipação, evoluindo ao longo do processo para estágios mais elevados de poder-
cidadão. 

Quando as condições para uma participação plena estão instauradas, existe um grande 
esforço e tolerância por parte de todos para que o grupo de intervenientes no projeto possa 
contribuir positivamente, pois co-design ameaça as estruturas de poder existentes exigindo 
que o controle seja renunciado e dado a potenciais clientes ou consumidores ou utilizadores 

96  in the real world of people and programs, there might be 150 rungs with 
less sharp and “pure” distinctions among them
97  citizen participation is a categorical term for citizen power
98  co-design implies long-term involvement in the design and delivery of the 
service itself, allowing participants to have a say in the way questions and projects 
are shaped

53

figura 4

96 in the real world of 
people and programs, 
there might be 150 
rungs with less sharp 
and “pure” distinctions 
among them

97 citizen participation 
is a categorical term 
for citizen power

98 co-design implies 
long-term involvement 
in the design and 
delivery of the 
service itself, allowing 
participants to have 
a say in the way 
questions and projects 
are shaped

Figura 4
Escala de Participação
(Arnstein 1969, p.2)



finais99 (Sanders e Stappers 2008, p. 5). É essencial que todas as partes cooperem e tenham 
uma atitude proactiva em relação ao projeto. Quando o poder sobre a tomada de decisões 
é disseminado pelo grupo, existem consequências implícitas no processo de design, que 
alteram a posição do projetista de liderar a capacitar; de controlar a atuar e de trabalhar 
isolado a trabalhar em parceria com outros100 (Camponeschi 2010, p. 18). 

99  Co-design threatens the existing power structures by requiring that control 
be relinquished and be given to potential customers, consumers or end-users
100  from leading to enabling; from controlling to influencing; and from operating 
in isolation to working in partnership with others
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02.04 Métodos de participação

A escolha dos métodos que facilitam e ajudam a conduzir a participação cidadã no processo 
de design está dependente de vários fatores. Entre eles destacamos a volatilidade do 
grupo de participantes e os objetivos que se pretendem atingir, pois cada projeto é único, é 
necessário decidir qual/quais a/as abordagem/abordagens de projeto, métodos, ferramentas 
e técnicas a usar em cada projeto101 (Sander, Brandt e Binder 2010 p1).

As técnicas que podem ser aplicadas, que segundo Sanoff (2000, p. 38) vão desde: 
sondagens, comitês de revisão, incumbir tarefas, reuniões comunitárias e de vizinhança, 
audições públicas, programas de informação pública, e televisão por cabo interativa têm sido 
usados com vários graus de sucesso, dependendo do efeito de cada plano de participação102.  

Para que a participação cidadã seja efetiva, é necessário organizar um conjunto de práticas 
que permitam com que as pessoas possam integrar o projeto e se possam expressar 
objetivamente, ou seja, novas regras pedem novas ferramentas. As pessoas querem 
expressar-se e participar diretamente e de forma proactiva no desenvolvimento do projeto103 
(Sanders 1999, p. 3).

Para uma melhor definição dos “ingredientes” necessários para preparar o plano de 
participação, destacam-se os seguintes conceitos, ligados aos materiais utilizados no plano 
de participação que segundo Sanders et al. (2010, p2) devem ser compostos por:

- Ferramentas: Os materiais que são usados nas atividades de participação;

- Kit de Ferramentas: Um conjunto de materiais que são usados com um determinado 
propósito;

-Técnicas: Descreve como as ferramentas e/ou os kits de ferramentas são postos 
em ação;

- Métodos: O método é uma combinação de ferramentas, kits de ferramentas, e 
técnicas, que são organizados para dar resposta a objetivos específicos, dentro do 
plano de investigação;

- Abordagens: A abordagem descreve a forma como o projeto é encarado, segundo 
o qual o projeto é conduzido. 

101  every project is unique, it is necessary to decide which design 
approach(es), methods, tools and techniques to use in a specific project
102  Citizen surveys, review boards, task forces, neighborhood and community 
meetings, public hearings, public information programs, and interactive cable TV 
have all been used with varying degrees of sucess, depending on the effectiveness 
of the participation plan
103  the new rules call for new tools. People want to express themselves and to 
participate directly and proactively in the design development process
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A utilização das ferramentas acima mencionadas, podem ser organizadas segundo três 
parâmetros (Sanders et al. 2010, p. 2):

- Forma- descreve o tipo de atividade entre os participantes e é descrito enquanto 
fazer, contar ou aprovar. Na realidade, é muitas vezes no ato de colaboração de 
fazer, dizer ou representar que a inovação ocorre104 (Sanders 2010, p. 3);

- Intensão – descreve o porquê que as técnicas e as ferramentas são utilizadas, 
segundo outros quatro parâmetros:

 - Investigar: levantamento de informação unto dos participantes;

 - Preparar: preparar os participantes para o assunto em causa;

 - Perceber: ter um melhor conhecimento das experiências dos participantes;

 - Gerar: Gerar ideias, ou conceitos.

- Contexto – descreve como as técnicas são utilizadas, onde parâmetros como 
a composição do grupo, presencial VS online, local, relações entre o designer, o 
investigador e os participantes. 

É assim sugerida uma tabela (Sanders et al. 2010, p. 2) com alguns exemplos de ferramentas 
e técnicas, segundo forma e objetivo (tabela 1):

104  In fact, it is often in the collaborative act of making, telling or enacting that 
innovation occurs

Ferramentas e Técnicas

Tornar ideias tangíveis

colagens 2D

mapas 2D

modelos 3D

Conversar, narrar e explicar

diários

cartões

Representar, atuar e jogar

tabuleiro de jogos

acessórios / caixas negras

projeções participadas e  
representações

improviso

fingir, contornar e encenar

Investigar

●

●

Preparar

●

●

●

●

Perceber

●

●

●

●

●

●

●

●

Gerar

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Um dos desafios dos projetos que recorrem a métodos de participação consiste em ser 
específico o suficiente na definição dos objetivos e requisitos para que se elabore um plano 
de ação que seja possível controlar o progresso ao longo do tempo105 (Sanoff 2000, p. 38).

Henry Sanoff (2010), define dez técnicas permitem a participação:

- Charrette  – um processo que convoca determinados grupos em reuniões intensas 
e interativas com a duração de alguns dias;

- Community Action Planning – Um processo que dá poder aos cidadãos de 
desenhar, implementar e gerir os seus programas comunitários;

- Focus Groups – Uma entrevista estruturada com várias pessoas, que permite a 
discussão de ideias;

- Game Simulation – Permite a abstração dos elementos essenciais de um problema 
sem constrangimentos;

- Group Interaction – Um processo que usa técnicas interpessoais para facilitar a 
discussão e a resolução de problemas;

- Participatory Action Research – Um processo com o poder de envolver os 
participantes na procura e tomada de decisões;

- Public Forum  - Uma reunião aberta feita por uma organização ou agencia para 
apresentar informação sobre um projeto em qualquer momento durante o processo;

- Strategic Planning – Um processo para desenvolver estratégias e planos de ação 
para identificar e resolver problemas;

- Visioning – Um processo para pensar sobre como a comunidade deveria ser e 
descobrir formas de identificar, fortalecer e trabalhar para um determinado objetivo;

- Workshop – Sessões de trabalho para discutir questões com o objetivo de alcançar 
um entendimento sobre a sua importância. 

O Helen Hamlyn Centre for Design, centro de investigação do Royal College of Art, criou 
um website onde designers podem recorrer, e utilizar os métodos apresentados para 
poderem interagir com os futuros utilizadores dos objetos projetados. São apresentados 20 
métodos, no entanto, devido à lista metodológica apresentada ser extensa, serão apenas 
apresentados alguns dos métodos que foram importantes no desenvolvimento do presente 
trabalho de projeto:

- Desing Probe: Consiste num kit elaborado pelo designer, que tem como objetivo 
fazer o registo de alguns aspetos do quotidiano, de forma independente do designer. 
Pode incluir, por exemplo, diários, cartões com perguntas, camaras fotográficas
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- Focus Group: Baseia-se numa discussão moderada por um moderador imparcial, 
envolvendo um grupo com cerca de 6 a 12 pessoas, com o objetivo de obter 
resposta sobre questões específicas ou ideias de projeto. 

- Immersive Workshop: Esta prática acelera os estágios de desenvolvimento do 
projeto. O grupo é criteriosamente escolhido contendo vários especialistas como 
designers, sociólogos, antropólogos e utilizadores finais. Esta prática permite a 
criação de uma “dream team”. 

- Intervention / Provocation: Através de visualizações e fotomontagens, pretende-se 
estimular a discussão e a resposta do utilizador final. Permitem acelerar o processo 
de imaginação.  Podem incluir protótipos futuristas que expressam novas ideias, ou 
imagens chocantes ou irrealistas. 

- Interviews: O processo da entrevista é um dos métodos mais aplicados no 
processo de design. Consiste numa conversa pessoal, com um conjunto organizado 
de perguntas. 

- Prototyping: Através da criação de um modelo tridimensional, é feita uma avaliação 
pelo utilizador final, que comparado a ilustrações verbais ou visuais, consegue 
descrever melhor uma ideia, com menos mal entendidos. Esta atividade pode 
ir desde um simples modelo em cartão a um objeto de uma complexidade mais 
elevada. 

- Questionnaire: Uma lista de questões, que pode resultar em informação qualitativa 
e quantitativa sobre determinadas questões.

- Scenario: Os cenários baseiam-se em narrativas que tentam explorar projetos 
específicos ou contextos de usos. Ao provocar discussão, ajudam a gerar e avaliar 
ideias. Estas visualizações podem ser representativas do comportamento diário ou 
mais especulativas, abrindo a discussão em torno de territórios mais amplos. 

- Observation and Shadowing: Os designers assumem o papel de observadores de 
situações do quotidiano, com o objetivo de perceber o comportamento humano num 
determinado contexto de uso.

O número de sessões participativas é definido idealmente por uma relação continua que 
é marcada por reuniões interativas106 (Sanders et al. 2010, p. 4) organizado segundo 
um Workshop ou Research Plan com bases nos três tipos de atividades: fazer, narrar e 
representar107 (Sanders et al. 2010, p. 4)

Alastair Fuad-Luke, sugere (2009, p. 180) que o plano de co-design contemple três fases 
– explorar, analisar e decidir.  Na figura 5 é proposto um esquema que enquadra diversos 
métodos de participação que fazem parte do processo de co-design organizadas em três 
categorias, e que apresentam um conjunto de métodos que podem ser utilizados nas três 
fases anteriormente mencionadas. 

106  a continual relationship that is marked by interactive meetings
107  workshop or research plan by drawing upon all three types of activities: 
making, telling and enacting
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A escolha dos métodos participativos que irão fazer parte do processo de co-design depende 
de vários fatores, como por exemplo, se este processo será dirigido por designers ou não-
designers. Se é de caracter público ou privado, e dependendo do tamanho do projeto. O tipo 
eventos que podem fazer parte do processo de co-design pode ser esquematizado como se 
mostra na figura 6, de forma a melhor responder aos resultados.

Como é possível constatar através dos métodos apresentados por Sanoff, pelo centro de 
investigação Helen Hamlyn Centre, e pela visão de Alaster Fuad-Luke, ambos apresentam 
ferramentas de participação similares que podem levar o projeto a uma abordagem de co-design. 

Pelos esquemas anteriormente apresentados por Alastair Fuad-Luke, podemos afirmar que 
optar por apenas um método participativo para desenvolver um projeto de design segundo 
uma abordagem de co-design é insuficiente. Esta posição é reforçada por A.Remesar e T.Vidal 
(Remesar e Vidal 2003a, p. 11) ao afirmar, a procura por soluções reais passa necessariamente 
por um “cocktail” metodológico108. Estes métodos estão inclusos nas oficinas de participação, 
exposta por Remesar e Vidal (2003a) e que introduzem como atividade principal a metodologia 
de projeto109 (Remesar e Vidal 2003a, p. 13).

108  la búsqueda reales soluciones pasa necesariamente por un “cóctel” metodológico
109  introduce como núcleo de su actividad la metodología de proyecto
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03 ESPAÇO PÚBLICO URBANO

A cidade exerce um fascínio e provoca múltiplos olhares, resultado de análises e pontos 
de partida para exercícios críticos e construtivos. Vários são os exemplos de obras cujo 
epicentro está no fenómeno urbano. Podemos destacar a obra literária Cidades Invisíveis, 
de Italo Calvino, que nos remete para um conjunto de várias cidades imaginárias, de 
onde compreendemos que as cidades são compostas por muitos elementos: memórias, 
desejos, linguagem, símbolos; elas são lugares de troca, como qualquer livro de economia 
confirmará, mas essas trocas não envolvem apenas bens, mas também palavras, desejos 
e memórias110 (Crespi 2011, p. 118). A anterior descrição remete-nos para dois patamares a 
partir do qual podemos observar as cidades. Um patamar tangível através das suas funções 
primárias como de comunicação, deslocação, e troca de bens e serviços, e um outro ligado 
aos desejos, emoções e memórias.

Este interesse pelo espaço exterior pode ser enquadrado se tivermos em conta que A cidade 
é a segunda casa que descobrimos depois da infância nos nossos lares, uma espécie de 
referência territorial em relação ao Universo que “construímos” (Alves 2003, p. 7). Assim, 
o território urbano ganha uma conotação ligada ao mundo individual e à construção da 
identidade pessoal. Podemos ainda acrescentar que das contribuições dos antropólogos, por 
exemplo, deduzimos que o homem primitivo esta profundamente ligado à paisagem em que 
vive (…) O meio ambiente é parte integrante das culturas primitivas; as pessoas trabalham, 
criam e brincam, em harmonia com a paisagem (Lynch 1960, p. 125), demonstrando o 
profundo envolvimento das pessoas com os espaços exteriores que as rodeiam. 

Fazendo, uma vez mais, referência à obra anteriormente citada, Cidades Invisíveis, de Italo 
Calvino, as cinquenta e cinco cidades descritas pelo autor, remetem-nos para uma imagem 
única, e onde o espaço construído por vários elementos gera uma multiplicidade de cidades 
infinita. A forma como as pessoas habitam o espaço público é fundamental para a sua 
caracterização, e podemos assim afirmar que A cidade não esta construída apenas para um 
individuo, mas para grandes quantidades de pessoas, com antecedentes altamente variados, 
com temperamentos diversos, de diferentes classes, com diferentes ocupações (Lynch 
1960, p. 114). Esta leitura pode levar-nos a analisar os espaços urbanos como homogéneos, 
no entanto, podemos tomar a afirmação de Walter Benjamim onde a cidade é apenas 
aparentemente homogénea. Até o seu nome assume diferentes sonoridades de uma região 
para a próxima111 (APUD Crespi 2011, p. 112). Podemos afirmar que algo de fascinante nas 
cidades é a sua diversidade, onde, por exemplo as suas imagens e dimensões, apesar de 
arquétipos, funcionam como elementos diferenciadores tornando cada cidade singular. Para 
além deste fator, pode-se ainda acrescentar a dimensão da perceção, uso e interpretação 

110  cities are composed of many things:, memory, desires, language, symbols; 
they are trading places, as any economy textbook will confirm, but such exchanges 
don’t involve just goods, but also words, desires and memories
111  The city is only apparently homogeneous. Even its name takes on different 
sounds from one district to the next
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que cada individuo faz do espaço, gerando leituras únicas, que devem ser tidas em conta 
nos processos de transformação urbana.   

A cidade figura-se como algo difícil de definir pelas suas múltiplas facetas, como afirma 
Gonçalves (2006, p. 49) quando declara que A cidade sempre foi definida com dificuldade 
por quem a queria explicar. A ideia primária, quando tentamos definir este território, consiste 
num aglomerado de edifícios, onde se realça o seu carácter habitacional. No entanto, a 
caracterização da vida das cidades está dependente não só da quantidade das habitações, 
mas também dos espaços deixados livres pelos edifícios e que possibilitam as mais variadas 
funções e vivências. 

É possível salientar alguns conceitos que definem a complexidade do território no qual nos 
debruçamos. Segundo Borja e Muxi (Borja e Muxi 2000, p. 20) e Borja (Brandão e Remesar 
2003, p. 19) a cidade é:

-“Urbis”: - Espaço de concentração física de pessoas e edifícios, albergando a 
diversidade de usos, grupos, e relações sociais;

- “Civitas”: Espaço de revelação cultural, ou seja, lugar de civismo onde se regulam 
os comportamentos coletivos, expressos no espaço público e na vida da cidade, 
sendo também claros os processos de coesão e exclusão social;

- “Polis”: Espaço de manifestação, ostentação e exercício do poder, onde os 
cidadãos participam nos assuntos públicos mediante a participação na vida pública 
e política. 

Para melhor enquadrar o conceito de cidade adota-se a seguinte definição:

Entendemos por cidade o produto físico, político e cultural complexo, 
europeu e mediterrânico e também americano e asiático, que têm 
caracterizado a nossa cultura, o nosso imaginário e os nossos valores como 
a concentração de população e de atividades, mistura social e funcional, 
capacidade de autogovernação e espaço simbólico de identificação e 
participação cívica112 (Borja e Muxi 2000, p. 24).

Podem ser mencionados outros termos (Borja e Muxi 2000, p. 16) que estão historicamente 
e etimologicamente ligados à noção de cidade, para que seja mais clara a sua definição. São 
eles: cultura e comércio, assim como ocorre com cidade e cidadania, pessoas com direitos 
e responsabilidades, livres e iguais. Estes termos agregados à definição anteriormente 
mencionada, aponta-nos para uma dualidade de conceitos mostrando-nos que a cidade não 
é apenas sinónimo de um aglomerado populacional, com a dimensão económica e política 
que daí advêm, mas sim é aquela que otimiza as oportunidades de contato, a que aposta na 
diferenciação e na mistura funcional e social, que multiplica os espaços de encontro113 (Borja 
e Muxi 2000, p. 16), fazendo uma forte referência à dimensão social da cidade.

112  Entendemos por ciudad el producto físico, político y cultural complejo, 
europeo y mediterráneo y también americano y asiático, que hemos caracterizado 
en nuestra cultura, en nuestro imaginario y en nuestros valores como concentración 
de población y de actividades, mezcla social y funcional, capacidad de autogobierno 
y ámbito de identificación simbólica y de participación cívica
113  es aquella que optimiza las oportunidades de contacto, la que apuesta por 
la diferenciación y la mixtura funcional y social, la que multiplica los espacios de 
encuentro
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Segundo Broadbent (1990, pp. 4-5), uma cidade pode ser definida segundo quatro 
características:

- a separação entre a área construída da paisagem circundante, possivelmente por 
muralhas defensivas, ou seja, o seu contraste com a envolvente, que na época 
medieval, se materializava explicitamente por muralhas.

- o desenvolvimento de sistemas de irrigação para a agricultura intensiva, pois 
existe a necessidade de desenvolver sistemas que permitam que a população das 
cidades tenha meios para sobreviver.

- o desenvolvimento de estruturas de poder segundo os sistemas de irrigação, e 
outros aspetos da vida urbana possam ser controlados – geralmente por reis ou 
sacerdotes, onde se manifesta o exercício do domínio e demonstração de poder, 
por parte de quem controla o espaço. 

- o desenvolvimento de mão de obra especializada, para atender não só as 
necessidades ou desejos da população urbana, mas também como bases para o 
comércio ou seja, na cidade é manifesta a partilha e a especialização da mão de 
obra.

Esta definição torna-se mais definida se tivermos em conta o surgimento das primeiras 
cidades. No entanto, os princípios enunciados podem elucidar-nos sobre as cidades de hoje 
em dia, tendo em conta a sua complexidade.

As cidades podem crescer e expandir-se de duas maneiras distintas. A primeira, descrita por 
Alexander (Apud Broadbent 1990, p. 5), é caracterizada por um crescimento natural, em que 
as pessoas simplesmente começaram a construir, como ainda fazem nas favelas dos países 
emergentes114.

A segunda, descrita por Stanislawski (Apud Broadbent 1990, p. 5), é caracterizada por um 
crescimento artificial, em que um plano diretor é preparado; ruas são definidas,  em praças e 
quarteirões serão colocados edifícios de acordo com a noção de ordem de um projetista115.

Como exemplo (Cotrim 2005, pp. 16-21), toma-se a cidade de Barcelona e a sua evolução 
física ao longo dos tempos, através de um breve resumo da sua evolução física, e observação 
das suas plantas. 

O centro da cidade coincide com o centro da planta de fundação romana. Nos séculos XI 
e XII a cidade cresce para oriente, onde o centro comercial e representativo têm como raio 
o mesmo ponto geográfico. No séc XIV, nasce um novo centro na cidade, perto da zona 
ribeirinha, assumindo o papel de centro de comércio, prova da expansão comercial do 
mediterrâneo (figura 7). Entre os séc. XV a XVIII, Barcelona divide o seu centro comercial 
e representativo. No final do séc. XVIII o bairro comercial é destruído, para a edificação de 
uma fortaleza, e o centro comercial é reforçado devido à atividade portuária ai existente. Na 
segunda metade do séc. XIX, as muralhas são destruídas e inicia-se o crescimento da cidade 

114  people simply start to building, as they still do in the shanty towns of the 
emerging world.
115  a master plan is prepared; streets laid out, squares and urban blocks on to 
which buildings are then placed according to some planners’ sense of order
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industrial, através de um plano de intervenção urbana, que, desloca o centro representativo 
para oriente (figura 8). Nos finais do séc. XIX, Barcelona agrupa num só centro todos os 
centros que foram sendo criados ao longo dos tempos. No entanto, devido à anexação dos 
municípios circundantes à cidade, esta rapidamente criará uma realidade policêntrica. No 
séc. XX, os vários planos urbanísticos alteraram o entendimento da cidade, devido à nova 
organização económica e social (figura 9).
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Figura 7
Planta da cidade de 
Barcelona #1
(Cotrim 2005, p. 16)

Figura 8
Planta da cidade de 
Barcelona #2
(Cotrim 2005, p. 17)

Figura 9
Planta da cidade de 
Barcelona #3
(Cotrim 2005, p. 18)
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03.01 Espaço público

Falar de cidade implica falar de Espaço Público Urbano (EPU), no entanto, esta ideia é 
dominada pela referência aos espaços deixados livres pela edificação (…), mesmo sabendo 
da enorme disparidade funcional, espacial e simbólica entre eles (Gonçalves 2006, p. 65), 
sendo para isso necessário um olhar mais abrangente para este conceito. 

Segundo Gonçalves (2006, p. 50), o conceito de “espaço público” surge pela primeira vez 
em França, nos anos setenta do século XX, num texto da administração francesa. Esta 
noção é oriunda da cidade burguesa que adveio da revolução francesa. Nasce aqui uma 
outra maneira de estar em público, através, por exemplo, da noção de passeio público, o 
que demonstra como as transformações sociais estavam a afetar o uso e a forma da cidade. 

Podemos assim afirmar que ao longo dos tempos, o espaço público, não teve o mesmo 
significado. Como afirma Gonçalves (2006, p. 32), Isto é especialmente verdade quando 
se segmentam por traços individuais ou profissionais. No primeiro caso, idosos e crianças, 
homens e mulheres, por exemplo, posicionam-se de forma diferenciada sobre este objeto 
levantando legitimas dúvidas acerca do real significado das referências aos EPU, pois apesar 
da heterogeneidade das necessidades de cada pessoa, o espaço público deve conseguir dar 
resposta a todas as pessoas que usam estes espaços, incentivando o seu uso.

Podemos referir-nos ao espaço público, como um bom medidor da qualidade de vida dos 
cidadãos, pois define a qualidade da cidade, porque indica a qualidade de vida das pessoas 
e a qualidade da cidadania dos seus habitantes116 (Borja e Muxi 2000, p. 15). Deste modo, 
podemos realçar algumas características para que o desenho do espaço público tenha 
resultados positivos, pois Por bom desenho do espaço público entendemos o desenho 
que serve o seu objectivo, é sustentável, eficiente, coerente e flexível, corresponde às 
expectativas e necessidades dos utilizadores e fornece espaços aptos a serem apropriados, 
estimados e usufruídos pelas suas comunidade (Brandão 2002, p. 18). 

116  define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de vida de la gente 
y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes
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Para uma melhor vivência da cidade, foi necessário regulamentar os vários espaços 
existentes nas cidades, sendo em seguida apresentadas as seguintes definições:

- A definição de espaço público proposta por Jordi Borja e Zaida Muxi:

O espaço público é um conceito jurídico (mas não só): uma área sujeita 
a uma regulamentação específica por parte da administração pública, 
proprietária ou que possui o direito de domínio sobre o solo e que garante 
a acessibilidade de todos e estipula as condições de utilização e as suas 
atividades. O espaço público resulta da separação formal (legal) entre a 
propriedade privada urbana (expressa no registro e vinculada geralmente 
ao direito de edificar) e a propriedade pública (ou domínio público por 
subjugação normativa ou por aquisição de direitos por meio de cedência) e 
que normalmente se compromete a conservar este solo livre de construção 
(exceto equipamentos coletivos, infraestruturas de mobilidade, atividades 
culturais e por vezes comerciais, referentes simbólicos monumentais, 
etc.)117 (Borja e Muxi 2000, p. 27).

- A definição  de espaço público adotada pelo governo da Grã Bretanha:

Espaço público refere-se a todas aquelas áreas do ambiente natural 
e construído em que o público tem acesso livre. Abrangendo: todas as 
ruas, praças e outras vias de passagem, predominantemente em usos 
residenciais, comerciais ou comunitários/cívicos; o espaço livre e parques; 
e os espaços “público/privado” sem restrições de acesso (pelo menos 
durante o dia). Inclui os interfaces com espaços internos importantes em 
que o público normalmente tem acesso livre118 (Carmona 2004, p. 10).

Enquanto que a primeira definição nos remete para o caracter jurídico da definição do 
espaço público, a segunda definição mostra-nos três das qualidades (Carmona 2010, p. 
137) segundo as quais podemos avaliar as várias tipologias de espaço público, segundo os 
seguintes critérios:

Propriedade – Se o espaço em questão é de propriedade pública, ou privada;

Acesso – Se o espaço em questão é de acesso livre, ou condicionado;

Uso – Se o espaço é ativamente usado e partilhado por diferentes pessoas 
singulares ou coletivas.

Enunciam-se assim os tópicos que nos ajudam a melhor distinguir entre espaço público, e 
espaço privado. No entanto, torna-se complexo avaliar esta questão pela multiplicidade de 
fatores que nos podem levar a fazer esta análise.

Parametrizar os espaços segundo as características de propriedade, acesso e uso dos 
espaços levanta algumas dúvidas e não é consensual, pois os vários estados anteriormente 

117  El espacio público es un concepto jurídico (pero no únicamente): un 
espacio sometido a una regulación específica por parte de la administración 
pública, propietaria o que posee la facultad del dominio sobre el suelo y que 
garantiza la accesibilidad a todos y fija las condiciones de utilización y de 
instalación de actividades. El espacio público moderno resulta de la separación 
formal (legal) entre la propiedad privada urbana (expresada en el catastro y 
vinculada generalmente al derecho a edificar) y la propiedad pública ( o dominio 
público por subyogación normativa o por adquisición de derechos por medio de 
la cesión), que normalmente supone reservar este suelo libre de construcción 
(excepto equipamientos colectivos, infraestructuras de movilidad, actividades 
culturales y a veces comerciales, referentes simbólicos monumentales, etcétera)
118  Public space relates to all those parts of the built and natural environment 
where the public have free access. It encompasses: all the streets, squares and 
other rights of way, whether predominantly in residential, commercial or community/
civic uses; the open space and parks; and the “public/private” spaces where public 
access is unrestricted (at least during daylight hours). It includes the interfaces with 
key internal and private spaces to which the public normally has free access
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mencionados podem englobar características diferentes. Consideramos assim a dimensão 
do espaço coletivo, segundo a seguinte definição: espaço coletivo, ou seja, o espaço privado 
acessível, com maiores ou menores restrições para a maioria dos cidadãos (Remesar 2006, 
p. 22). Assim, o espaço coletivo, pode albergar também espaços de propriedade privada, de 
acesso condicionado, como é exemplo um museu, em que é cobrada um valor por entrada. 

O espaço coletivo também alberga o espaço público comum, onde o uso coletivo é imperativo, 
já que é aqui que o indivíduo se consciencializa do seu coletivo, e será o local onde este 
coletivo se manifesta e demonstra (Pereira 2002, p. 54). No entanto, o acesso ao espaço 
público pode também ser limitado em termos de usos, ou seja, quando são dedicados a 
um uso especializado, e logo, a ser efetuado por um conjunto de utilizadores especiais ou 
especializados (Pereira 2012, p. 124) como é por exemplo o caso da rede municipal de 
esgotos.

Para um melhor entendimento desta questão, apresenta-se em seguida a tabela 2 (adaptada 
do esquema proposto por Pereira 2012, p125), onde é possível arrumar esta informação e 
realizar uma leitura mais visual dos dados:

Para o interesse desta investigação, a questão relativa aos tipos de espaço e o seu acesso 
foi levemente abordada, levando-nos à conclusão essencial, de que o espaço público, 
pela sua propriedade pública e acesso livre, implica um uso público (como tal, igualmente 
coletivo), onde se pode praticar em pleno o exercício da cidadania, e que de uma forma 
geral, o espaço publico é “composto, ordenado e mantido” em função do seu uso e da sua 
percepção social  (Remesar 2006, p. 22), onde se torna clara a importância dos cidadãos. 

O espaço público distingue-se como espaço de sociabilidade, como espaço de cidadania e 
como espaço de mobilidade (Brandão e Remesar 2004 p. 119).  Sendo que a mobilidade, 
ou seja, o espaço urbano como elo de ligação entre os vários espaços urbanos, pode ser 
considerado em termos de funcionalidade um “grau zero” do espaço público (Brandão e 
Remesar 2004, p. 116). Torna-se fundamental debruçarmo-nos sobre as outras duas 
dimensões, em que a sociedade se torna visível. Para Albert Levy (Apud Brandão e Remesar 
2004, p. 119), a civilidade é a competência de tornar possível a sociabilidade, ou melhor, as 
realizações e as diversas práticas da sociabilidade.

A socialização na cidade é tida como parte essencial das cidades, pelo que afirma o diretor 
de planeamento da cidade de Londres (APUD Borja e Muxi 2000, p. 15): A mercadoria 
mais importante que se troca numa cidade são as conversas, a informação cara a cara, 70
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Tabela 2
Tipos de espaço, 
propriedade, acesso 
e uso

Propriedade

Acesso

Uso

Exemplo

Pública

Livre

Coletivo

Praça Pública

Pública

Condicionado

Especializado

Rede municipal de 
esgotos

Privada

Condicionado

Coletivo

Centro comercial

Privada

Condicionado

Individual

Casa

Espaço privadoEspaço público

Espaço coletivo Espaço individual



as lamentações... Por consequência, os bares e restaurantes são muito importantes. O 
urbanismo tem de garantir, pelo menos nas áreas mais densas, que em cada quarteirão 
os pisos térreos sejam lugares de encontro, comércio, e sobretudo cafés, o equipamento 
mais importante da cidade119, pois permite que o espaço público seja vivido, sendo motor da 
vida nas cidades. Esta afirmação leva-nos a refletir o que Alves (2003, p. 67) anuncia, ao 
afirmar que é sobretudo no destino que grande parte das interações socias ocorrem. Torna-
se preponderante ter este fator em conta, devido ás varias mudanças sociais que tem tido 
espaço nos padrões de vida ocidental. 

Enquanto espaço físico, simbólico e político, as ruas, praças e parques são lugares onde se 
expressa a relação entre o poder e a cidadania na forma como os cidadãos se relacionam 
com a envolvente. Assim, o sistema de espaços público deve permitir a expressão coletiva, 
as manifestações cívicas, a visibilidade dos diferentes grupos sociais, tanto à escala de um 
bairro como do centro urbano120 (Borja e Muxi 2000, p. 66). O espaço público abarca a função 
de palco para as mais variadas manifestações públicas, por ser o lugar onde o poder (e as 
forças contra o poder) tornam-se visíveis.

Para Jordi Borja (Brandão 2000, pp. 84-85), o espaço público assume-se como um desafio à 
forma como é gerido, levantando questões ao nível:

Urbanístico: - Pois o espaço público tem a capacidade de organizar o território, e 
suportar diversos usos e funções.

Politico: Pois o espaço público é o lugar onde a expressão cidadã e da vida 
comunitária tem lugar, sendo palco de manifestações

Cultural : Pois o espaço público tem em si diversas referências históricas, simbólicas 
e da identidade coletiva. 

Demonstra-se por esta multiplicidade de fatores que um projeto de espaço público pode inibir 
ou potenciar determinados comportamentos e manifestações por parte dos seus utilizadores. 

A cidade oferece vários serviços e atividades de interesse generalizado e assume o seu 
carácter magnético para a fixação de pessoas. Esta concentração populacional leva a que 
o espaço público tenha vários usos, que se foram alterando ao longo da história. Gehl e 
Gemzoe (2001, pp. 10-12), sintetizam os usos possíveis do espaço público em três diferentes 
categorias:

- Lugar de encontro, entenda-se, lugar de encontro de pessoas, onde se troca 
informação sobre a cidade e a sociedade, e onde importantes eventos ocorrem;

- Lugar de mercado, entenda-se, lugar onde serviços e bens são oferecidos e 
trocados;

- Lugar de trânsito, entenda-se, lugar de vias que providenciam acesso e ligam 
vários pontos e vários usos da cidade.  

119  La mercadería más importante que se intercambia en una ciudad es 
la conversación, la información cara a cara, la murmuración... En consecuencia 
son muy necesarios el bar y el restaurante. El urbanismo ha de garantizar, como 
mínimo en las áreas densas, que en cada manzana las plantas bajas sean lugares 
de encuentro, comercios, y sobretodo cafés, el equipamiento más importante de la 
ciudad
120  permitir la expresión colectiva, las manifestaciones cívicas, la visibilidad de 
los diferentes grupos sociales, tanto a escala de barrio como de centralidad urbana
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Segundo o autor, estes usos estiveram sempre presente nas cidades ao longo do tempo, de 
forma mais ou menos equilibrada, sendo o espaço público palco para os mesmos. 

A partir do século XIX e XX, em especial nas cidades industrializadas, o panorama sofreu 
mudanças radicais, o que se refletiu na forma como as cidades foram sendo projetadas, 
geridas, e adaptadas ao viver contemporâneo. 

O automóvel e os sistemas de transporte coletivo, vieram alterar completamente a forma 
como nos deslocamos, permitindo com que as cidades se expandissem em grande escala. 
Os mercados, situados nas ruas e praças, passaram a ter lugar em lojas, depois em 
supermercados e em centros comerciais, localizando-se muitas vezes nas periferias das 
cidades. Os espaços de troca de bens e serviços, deixaram, na sua maioria, de ter lugar 
no espaço público transferindo-se para espaço privado. A maneira como comunicamos 
foi também alvo de avanço tecnológico. Da forma mais primitiva de transferir informação, 
pessoalmente através do diálogo, passamos para primeiro o telégrafo, depois o telefone, 
depois o telemóvel, e-mail, internet121 (Gehl  e Gemzoe 2001, p. 13), o que permitiu com que 
comunicássemos a longas distancias. 

Partimos também das seguintes narrativas visuais da cidade de Copenhaga, em que 
podemos observar e analisar visualmente as alterações no estilo de vida das cidades.

Uma pintura de Erik Henningsen, de 1880 (figura 10), que reflete a realidade social e 
económica da época. As ruas são palco de trabalho, de transporte e venda de bens. As ruas 
eram palco privilegiado para o comércio, fluxos de pessoas, com o objetivo de ver e ser visto

A mesma rua, em 1960 (figura 11), em que a cidade se encontra invadida pelo tráfego 
automóvel. Apresentam-se dois tipos destintos de pavimento, em que o movimento é 
frenético e não há espaço para parar.

A mesma rua, em 1968 (figura 12), após se ter restringido o uso do automóvel, sendo apenas 
possível a circulação pedonal. O comércio e a atividade de passeio predominam, bem como 
a função social de ver e ser visto continua como parte integrante da cidade.

A mesma rua, em 2000 (figura 13), em que mais área é exclusiva para uso pedonal, e 
predominam mais opções para os utilizadores, em que para além de circular, foram 
estabelecidas condições para parar, sentar, e usufruir do comércio e do espaço público 
através das esplanadas.

Partindo das constatações anteriormente mencionadas e observadas, sobre a alteração 
do nosso modo de vida, concluímos que a cidade sofreu impactos brutais, mantendo-se 
no entanto, com os três pressupostos funcionais enunciados anteriormente por Gehl e 
Gemzoe. Apesar dos avanços tecnológicos nos terem aproximado para o interior do espaço 
privado, o desejo de estar fora e de encontrar um lugar hospitaleiro e agradável fora dos 
edifícios ainda está presente nas nossas espectativas, assim como nós estamos (às vezes 
melancolicamente) conscientes que é precisamente aí que essas relações sociais, que têm 
estado ausentes do nosso quotidiano, têm as suas origens122 (Crespi 2011, p. 126).

121  first the telegraph, then the telefone, then the cell phone, e-mail, internet
122  the desire to be outside and to find a hospitable and pleasant place 
outside buildings is still present in our expectations, just as we are (sometimes 
melancholically) aware that it is precisely there that those social relationships that by 
now have too long been absent from where our everyday lives have their origins
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Rua de Copenhaga , 
pintada por Erik 
Henningsen em 1880
(Gehl e Gemzoe 2001, 
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Figura 11
O mesmo local da 
imagem 10, fotografia 
de 1960
(Gehl e Gemzoe 2001, 
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Figura 12
O mesmo local da 
imagem 10, fotografia 
de 1968
(Gehl e Gemzoe 2001, 
p. 11)

Figura 13
O mesmo local da 
imagem 10, fotografia 
de 2000
(Gehl e Gemzoe 2001, 
p. 11)
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Mantendo os três tipos funcionais, Gehl e Gemzoe (2001, p. 14), definem para a nossa 
contemporaneidade, quatro tipologias diferentes de cidades:

A cidade tradicional (figura 14), em que o lugar de encontro, lugar de mercado e lugar de 
trafego continuam a coexistir em equilíbrio

A cidade invadida (figura 15), em que um dos usos prevalece, normalmente o lugar de 
trafego, ocupado pelo veiculo automóvel, dominando o espaço publico

A cidade abandonada (figura 16), onde não se manifesta qualquer tipo de vida pública

A cidade reconquistada (figura 17), em que se trabalha para atingir um balanço saudável 
entre os três tipos de funções.

Partindo da constatação anterior de Crespi, e da posição de Gehl e Gemzoe em relação aos 
vários tipos de cidade, podemos tecer algumas considerações em relação a uma cidade e 
espaço público de sucesso que privilegia o contato humano entre os cidadãos. O caminho 
para a cidade invadida e a cidade abandonada se tornarem numa cidade reconquistada, 
passa por uma estratégia que aposte no capital humano, e em estilos de vida ligados ao 
contato pessoal e ao usufruto pleno das funções elementares do espaço público.

Na sua pluralidade de usos, de funções e de utilizadores, o espaço público mostra-se hoje 
em dia como área na qual se debruçam vários profissionais assumindo assim um carácter 
multidisciplinar. Segundo Brandão (2000, p. 155) esta mudança esta a ocorrer por alteração 
das necessidades económicas e sociais, por alteração da função reguladora do estado, 
por alteração das expectativas sociais e culturais e das populações e a nível técnico, por 
alteração dos preconceitos a respeito das relações plano-projeto (Brandão 2000, p. 55).  O 
olhar das várias disciplinas para a complexidade do território sobre o qual nos debruçamos, 
permite uma visão mais holística do espaço público, levando a que se definam estratégias 
de intervenção mais incisivas. 

A deslocação da maioria das atividades do espaço público para o espaço privado leva-
nos a refletir sobre algumas das conotações que este adquire, como é exemplo a imagem 
que Crespi (2011, p. 126) nos descreve: Vamos àqueles lugares que são edifícios públicos 
contemporâneos fazer algo que está normalmente associado ao ato de consumir (comercial, 
cultural, jogo). O espaço livre, por outro lado, representa na nossa imaginação uma zona não 
protegida, não hospitaleira, não confortável, acima de tudo que não está em conformidade 
com as nossas necessidades de consumo123. De facto, uma das características que o 
espaço privado nos oferece em relação ao Espaço Público Urbano (EPU) é o deste ser um 
espaço vigiado onde quem o frequenta se sente seguro. Sobre esta matéria, Gonçalves 
(2006, p. 256) acrescenta: Transferência dos EPU para o espaço privado, mas de vocação 
mercantilista, recorrendo a uma reconstrução simbólica da ideia de EPU, funcionando em 
simultâneo como gerador de desconfiança no EPU tradicional. (Gonçalves 2006, p. 256). 
A segurança assume-se como um parâmetro qualitativo essencial na avaliação do espaço 
público. 

123  We go to those places that are contemporary public buildings to do 
something that is almost always associated with an act of consuming (commercial, 
cultural, gaming). The open space, on the other hand, represents in our imagination 
a non-protected, non-hospitable, non-comfortable zone, above all one that is not in 
conformity with our consumption needs
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Figura 14
A cidade tradicional
(Gehl e Gemzoe 2001, 
p. 12)

Figura 15
A cidade invadida
(Gehl e Gemzoe 2001, 
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Figura 16
A cidade abandonada
(Gehl e Gemzoe 2001, 
p. 16)

Figura 17
A cidade reconquistada
(Gehl e Gemzoe 2001, 
p. 21)
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A mudança nos usos do espaço público anteriormente mencionada, que leva a que este seja 
menos usado por parte dos cidadãos. Podemos articular as afirmações anteriores com a de 
Borja (2000, p. 23), quando diz que o problema é que a liberdade nos é dada pelo espaço 
público e hoje há medo do espaço público. Não é um espaço protetor nem protegido124. 
O que pode garantir que o espaço público seja usado em pleno é manter o sentimento 
de segurança dos cidadãos de forma a dar a continuidade do seu uso social, ou seja, a 
presença de pessoas, o que quer dizer que correspondem a trajetos que sejam agradáveis, 
que permitam a sua utilização a todo o tipo de pessoas e grupos125 (Borja e Muxi 2000, p. 
67).  Esta questão leva-nos ao uso e à presença de pessoas no espaço público, em que 
Borja (2000, p. 55) afirma O mais importante para garantir o uso do espaço público por 
todos é a sua diversidade; diversidade de funções e utilizadores. A diversidade favorece a 
multifuncionalidade e torna-se um elemento de potencialidade evolutiva. Por isso, favorecer 
o espaço público de qualidades estéticas, espaciais ou formais facilita as relações e o 
sentimento de pertença a um lugar126.

Assim sendo, podemos afirmar que um dos muitos fatores que nos levam a fazer elações mais 
objetivas (enquanto projetistas) e/ou mais subjetivas (enquanto cidadãos, o que advém de 
um conhecimento empírico) em relação ao espaço público são a segurança e a diversidade.

Sobre esta questão, Brandão (2002), propõe alguns parâmetros segundo os quais podemos 
caracterizar e avaliar o espaço público, fazendo um diagnóstico do seu status quo. São eles:

- Identidade: A identidade de um lugar está diretamente ligada à forma como a 
comunidade se relaciona e se apropria do espaço. Devem por isso ser respeitados 
os valores culturais e históricos, bem como os elementos biológicos e físicos, 
promovendo a cultura e o desenvolvimento local. 

- Continuidade, Permeabilidade: A continuidade e a permeabilidade de um lugar 
referem-se à sua integração na cidade, e á forma como este comunica com os 
espaços que o rodeiam, criando uma malha urbana clara e em conformidade com 
o seu todo. Um mau planeamento da integração de um espaço na malha urbana 
pode levar a uma má apropriação deste pelos utilizadores. Por isso é desejável uma 
clara leitura do espaço por parte de quem o utiliza. Uma leitura fácil dos marcos 
de orientação em qualquer altura do dia, e uma clara delimitação entre o espaço 
públicos e privado, ajudam a promover a fluidez do espaço em relação à envolvente.

- Segurança, Conforto, Aprazibilidade: A segurança, o conforto, e a aprazibilidade de 
um lugar referem-se aos sentimentos dos utilizadores ao utilizarem o espaço, onde 
por exemplo, a perceção visual do espaço no seu todo se manifesta importante, 
bem como uma boa relação entre os peões e tráfego. Assim os espaços devem 
dar resposta em várias frentes como a boa acessibilidade dos utilizadores, a 
manutenção dos equipamentos disponíveis, uma boa iluminação, mobiliário urbano 
que esteja de acordo as regras de segurança e ergonomia. A qualidade acústica, 
visual e biológica do espaço deve ser tida em causa. 

124  que el problema es que la libertad nos la ha de dar el espacio público y hoy 
hay temor al espacio público. No es un espacio protector ni protegido.  
125  La continuidad de su uso social, es decir, la presencia de la gente, lo que 
quiere decir que correspondan a trayectos, que sean agradables, que se permita su 
utilización a todo tipo de personas y grupos.  
126  El hecho más relevante para garantizar el uso del espacio público por 
parte de todos es la diversidad; diversidad de funciones y de usuarios.  a diversidad 
favorece la multifuncionalidad y se vuelve un elemento de potencialidade evolutiva. 
Por eso favorecer el espacio público dándole cualidades estéticas, espaciales y 
formales facilita las relaciones y el sentimiento de pertenencia al lugar
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- Mobilidade, Acessibilidade, Permeabilidade: A mobilidade, a acessibilidade, e a 
permeabilidade de um lugar refere-se à forma como este consegue tornar acessível 
o espaço público a todos os seus cidadãos, com as suas especificidades físicas e 
sociais, sem exclusões. Como exemplo, a utilização do espaço por pessoas com 
mobilidade reduzida deve ser equiparada aos demais utilizadores. 

- Inclusão, Coesão Social: A inclusão e a coesão social de um lugar refere-se à forma 
como este conseguem receber a heterogeneidade de cidadãos, independentemente 
da sua etnia, cultura, religião, classe social, profissão, idade, condição física/social/
económica, evitando assim segregações de grupos sociais. O espaço público deve 
ter como característica a facilidade de integração dessas diferenças, promovendo 
uma vivência cordial entre todos os cidadãos.

- Legibilidade: A legibilidade de um lugar refere-se à forma como é possível 
compreender um espaço pelas suas características físicas, formais e funcionais, o 
que leva a que os utilizadores se consigam orientar num dado espaço público. Este 
parâmetro fora já abordado e desenvolvido por Lynch (1960), na obra A Imagem da 
Cidade, que definia a legibilidade como uma das características da imagem urbana.  

- Diversidade, Adaptabilidade: A diversidade e a adaptabilidade de um lugar tem 
como base a mutabilidade da sociedade e a capacidade de um espaço de se 
adaptar a uma diversidade de novos usos. Permitindo a flexibilização do espaço e 
seus equipamentos, previne-se que este espaço caia facilmente em desuso.    

- Resistência, Durabilidade: A resistência e a durabilidade de um lugar têm o seu foco 
nos materiais e nos equipamentos presentes na cidade. Devido ao uso intensivo do 
espaço público urbano, a qualidade dos produtos e a manutenção dos mesmos, 
bem como uma análise cuidada do ciclo de vida permite com que se previna uma 
degradação do espaço. 

- Sustentabilidade: A sustentabilidade de um lugar, está relacionada com as 
responsabilidades de todos os agentes envolvidos na construção, gestão, 
manutenção e utilização do espaço público, em assegurarem um compromisso 
económico, ambiental, social e cultural, através de uma visão global e integrada dos 
problemas. Deve ser tido em conta o impacto de cada opção, através, por exemplo, 
de uma gestão ponderada dos recursos consumidos, gerando valor e otimizando o 
uso do lugar. 

Podemos afirmar que um dos desafios de projetar no contexto do espaço público consiste 
em se o design urbano é sobre fazer espaço público para as pessoas, o desafio está em 
projetar os tipos de espaço que as pessoas vão querer usar e viver127 (Crespi 2011, p. 366).

127  If urban design is about making public places for people, the challenge is to 
design the sorts of spaces that people will want to use and to live in 77
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03.02 Mobiliário urbano

O espaço público, enquanto lugar de utilização intensiva e que possibilita a realização de 
várias ações, necessita de alguns objetos que o equipem e potenciem as atividades que aí 
se realizam. Assim, o mobiliário urbano deve ser entendido como um instrumento criativo 
capaz de intervir e transformar o espaço público, quer seja pela forma, quer seja pela função, 
quer seja pela sua organização espacial. (Cotrim 2005, p. 12) tendo como fim a criação de 
ambientes que potenciem um pleno usufruto por parte dos cidadãos, como se mostra na 
figura 18.

Conforme indicado (Cotrim, 2005), o conceito de mobiliário urbano pode sofrer uma 
bifurcação, existindo duas categorias diferentes: o mobiliário e o equipamento, ambos 
presentes no espaço urbano. Por mobiliário entenda-se o conjunto de elementos móveis que 
ocupam o espaço público e que podemos definir como o conjunto de objetos e artefactos, de 
propriedade pública ou privada, instalados no espaço público e coletivo e vinculados a uma 
função utilitária, simbólica e/ou serviços oferecidos à coletividade (circulação, iluminação, 
conforto, publicidade, etc) (Cotrim, 2005, p. 23).  Por equipamento entenda-se aquilo a que 
Nuno Portas denomina “projeto urbano horizontal”, ou seja, os elementos que definem a 
relação entre as infra-estruturas e o espaço público urbano e que têm o solo como cenário 
(pavimento, interfaces com as redes de serviços e transportes subterrâneos, etc) (Cotrim 
2005, p. 23).  Esta noção de mobiliário urbano abraça não só os artefactos que ornamentam 
o espaço público, mas também os objetos técnicos presentes que permitem a salubridade 
do lugar. 

É possível contabilizar e mencionar os tipos de mobiliário urbano que atualmente predominam 
no espaço público. Este exercício é feito por Brandão (2002, p. 68) enumerando: floreiras, 
bancos, mesas, papeleiras, cinzeiros, bebedouros, elementos de protecção e separação, 
relógios, parquímetros, suportes informativos e publicitários, expositores, corrimãos, 
gradeamentos de protecção, suportes de estacionamento de bicicletas, quiosques, bancas, 
pavilhões, cabines telefónicas, marcos do correio, contentores do lixo, paragens de autocarro, 
armários para instalações (eléctricas, telefones, etc), abrigos, toldos, palas, sanefas, guarda-
ventos, coberturas de terminais, estrados, vitrines, equipamento wc para caninos, sanitários 
amovíveis e outros elementos congéneres, sendo que segundo a perspetiva de Carmona 
(2010, p. 196), os elementos de arte urbana em todas as suas manifestações também 
deveriam ser considerada, pois este afirma que a arte pública em todas as suas formas, é 
também um tipo de mobiliário urbano128. 

128  Public art in all its forms is also a type of street furniture78
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No entanto, para evitar ambiguidades em relação a esta temática, e como as nomenclaturas 
concretas dos objetos circunscrevem a definição de mobiliário urbano, opta-se pela seguinte 
definição abstrata de mobiliário urbano:

Designamos por mobiliário urbano, todos os objetos ou equipamentos de 
pequena escala, instalados ou apoiados no espaço publico que permitem 
um uso, prestam um serviço ou apoiam uma atividade (Cotrim 2006, p. 24).

Assim, conseguimos caracterizar este conjunto de objetos instalados no espaço público 
que tem como objetivo apoiar as necessidades do cidadão a vários níveis como conforto, 
utilidade, informação, circulação, segurança, protecção (Brandão 2002, p. 68). 

Cada peça de mobiliário urbano pode adquirir um papel específico no contexto em que se 
enquadra. Os elementos que apetrecham o ambiente urbano podem ser categorizados 
segundo três objetivos (Remesar 2000, p. 260), ou seja, de Uso, como um banco, de Função 
como uma tampa, ou de Ordenamento como um poste. 

O maior valor do objeto, está ligado ao valor do uso, que deve ser superior a qualquer 
outro valor que leve ao roubo ou à destruição, pois traz mais vantagens para o utilizador 
do momento do que qualquer outra opção. Além disso, a desvantagem de retirá-lo do local 
é maior do que qualquer vantagem que poderia advir noutro contexto129 (Pereira 2003a, p. 
130). Ao contrario dos objetos de consumo, valores como por exemplo a portabilidade e o 
tamanho, devem ser trabalhados segundo uma perspetiva que valorize um uso correto do 
equipamento e do espaço por parte dos cidadãos.

O mobiliário urbano projetado segue na maioria dos casos uma normalização por parte da 
indústria, pois as cidades tem necessidades, há empresas no mercado com capacidade 
de resposta (Brandão e Remesar 2004, p. 32), sendo este produzido em série. Carmona 
(2010, p. 196) afirma que existem vários sistemas para a implementação do mobiliário 
urbano, sendo que, o mais básico são sistemas feitos em série, em que os elementos são 
simplesmente selecionados a partir do catálogo dos fabricantes130. Esta é uma razão para 

129  it brings more advantage to the user of the moment than any other option. 
Moreover, the disadvantage of carrying it out is greater than any advantage that 
would came in another context
130  the most basic are “off-the-peg”  systems, where items are simply selected 
from manufacturers’ catalogues
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a criação de tipologias de mobiliário urbano, o que facilita a comunicação entre os agentes 
do projeto, sendo o catálogo o principal meio de comunicação entre os fabricantes e os 
projectistas do espaço (Pereira 2002, p.75). No entanto existe uma certa ambiguidade, pois 
isto leva-nos a que a paisagem urbana que nos espera é a que as revistas de tendências nos 
mostram: rotundas standard, fontes standard, esculturas standard, etc (Brandão e Remesar 
2004, p. 32), gerando alguns problemas em relação ao caracter identitário do espaço público, 
visto que esta tipificação leva a uma homogeneização dos ambientes urbanos. No entanto, 
(Carmona 2010, p. 196) aponta um caminho alternativo para este problema, admitindo a 
possibilidade de elementos padrão poderem ser personalizados para conferir um carácter de 
identidade local, que poderão ser desenvolvidos futuramente pelo projeto de um conjunto de 
elementos a serem usados apenas para aquele lugar ou localidade131, abrindo espaço para 
a criação de mobiliário urbano projetado para um sitio especifico. 

A produção industrializada do mobiliário urbano (normalmente em série), tem como 
consequência que este seja feito para um espaço público genérico, e não para um sítio 
específico. Esta situação pode funcionar na maioria das situações, mas pode acarretar 
problemas relacionados com a monotonia das funções no espaço público, bem como pode 
desvirtuar ou acentuar a identidade de espaços com características muito vincadas. Assim, 
O mobiliário urbano deve ser introduzido cuidadosamente e a sua localização deve ser 
subtilmente considerada, para reforçar a identidade e o sentimento de pertença local (Cotrim 
2006, p. 39). No entanto o mobiliário urbano pode contribuir para o reforço do uso do espaço 
público, para a sustentabilidade na cidade (uma vez que o artefacto é de uso partilhado), 
contribuindo também para o convívio e socialização dos habitantes de uma determinada 
comunidade.

131  standards items can be customized to give a degree of local identity, which 
could be further developed by the design of a suite of items to be used only in that 
particular place or locality
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03.03 Identidade, simbolismo, significado e apropriação dos 
espaços públicos urbanos

É de extrema importância uma boa relação entre os cidadãos e a cidade. Para isso, é preciso 
que os seus habitantes valorizem os espaços públicos, pois todos temos direito à cidade e 
esse direito inclui a mobilidade e também o reconhecimento dos outros. Todos temos direito 
a sentirmo-nos orgulhosos do local onde vivemos e que os outros reconheçam a dignidade 
da nossa residência132 (Borja e Muxi 2000, p. 37). Este sentimento de orgulho tem um efeito 
reativo, pois a partir dessa relação afetiva com o meio, existe, segundo José António Ferreira, 
uma identificação orgulhosa de pertencer a uma cidade ou simplesmente, com orgulho em 
fazer parte de um todo (Brandão e Remesar 2004, p. 76). 

Para quem projeta, é pertinente a existência de um olhar mais atento e próximo, para  
não quebrar linhas identitárias de um lugar. Marta Lima, Salete Pereira e Susana Soares, 
mencionam que o mapa é um esquema de cidade à escala 1/20000 (zoom out) e o olhar 
humano, a experiência e vivência humana é produzida a uma escala 1/1 (zoom in) (Brandão 
e Remesar 2004, p. 79). Ou seja, para existir um real entendimento do espaço é necessário 
penetrar no ambiente em questão, pois só através da experiência direta é possível perceber 
as características sensíveis e imprescindíveis que fazem de um lugar o que ele é.  Estas 
autoras, exemplificam este olhar incisivo com o seguinte exemplo: mas será suficiente para 
conhecer o Mercado do Bulhão olhar para o edifício? O que o torna ele próprio também 
são as cores, os cheiros, as pessoas, a algazarra, os pregões e os palavrões…. Olhar para 
este espaço implica sentir o que o rodeia, o que o caracteriza, e quem vem de fora tem 
de entender os códigos, as mensagens, a alegria, senão não entende nada (Brandão e 
Remesar 2004, p. 79).

Resta saber como é que é possível reforçar a identidade de um local sem desvirtuar a 
sua estrutura e o seu tecido já pré-existentes. Podemos assim apontar a participação da 
comunidade em processos que a levam a viver e experienciar o meio envolvente, através de 
uma maior responsabilização dos cidadãos em relação ao espaço urbano coletivo. Esta ideia 
é reforçada por Alves (2003, p. 120) ao afirmar que O reforço da identificação dos indivíduos 
com o espaço é tanto mais eficaz quanto maior for a participação de uma comunidade ou 
grupo na manutenção desse espaço. Conduto, o envolvimento na manutenção do espaço 
é apenas um dos caminhos possíveis para que o reforço da identificação dos cidadãos com 
o meio envolvente seja estabelecido. Os processos de co-criação, manifestam-se também 
como processos efetivos, visto que os cidadãos ao colaborarem na criação ou recriação do 
espaço público, imprimem no projeto parte da sua intelectualidade e experiência empírica 
no lugar. 

132  Todos tenemos derecho a la ciudad y este derecho incluye la movilidad 
y también el reconocimiento de los otros. Todos tenemos derecho a sentirnos 
orgullosos del lugar donde vivimos y que los otros reconozcan la dignidad de 
nuestra zona de residência
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É no espaço público urbano que se situam a maioria dos símbolos que fazem parte da 
identidade coletiva de uma comunidade. Pol e Valera (1999 pp. 9-10) definem dois processos 
que estão na originem da simbolização do espaço. Quando uma mudança no espaço 
público é promovida por parte de um órgão administrativo, e tem uma determinada intenção 
exercendo um ato de poder, estamos na perante um simbolismo a priori (como exemplo o 
projeto de uma rua, praça ou bairro). Quando no lugar, através da vivência dos cidadãos, 
e/ou por meio de acontecimentos marcantes, é gerada uma relação simbólica por parte 
dos utilizadores em relação ao espaço, estamos perante um simbolismo à posteriori. No 
entanto, este simbolismo pode não ter o mesmo significado para todos os cidadãos, pois 
está dependente da memória e das experiências individuais e coletivas.

Estes conceitos são importantes de mencionar se tivermos em conta que a transformação 
urbanística pode ser um processo rápido e drástico, dependendo de fatores económicos, 
mas a criação –ou a reconstrução- de uma identidade social que facilite a coesão social e 
a solidariedade, é um processo lento e muitas vezes doloroso para as pessoas que viram 
rompidas as suas redes de suporte informal133 (Pol e Valera 1999, p. 22). Ou seja, uma 
transformação física, que ocupa um curto espaço no tempo e com resultados materiais 
impactantes, pode ter um efeito social reativo, pois a mudança social é muito mais lenta e 
tem custos sobretudo sociais, não meramente económicos (Brandão 2000, p. 126).  Pol e 
Valera, (1999, p. 22), apontam Individualismo, falta de solidariedade, marginalização, desvio 
social ou simplesmente mal estar pessoal e social134 enquanto possíveis resultados da perda 
de símbolos sociais e do espaço público, afetando a identidade social. 

O espaço público enquanto lugar comum aos cidadãos tem como particularidade a capacidade 
de desenvolver o sentido de lugar, ou seja, criar espaços onde a ligação do homem a estes 
adquire valores com correspondência para além dos funcionais. Deste modo, Alves (2003, 
p. 112), apresenta o conceito de Significado como estando dependente de três requisitos: 
legibilidade, relevância e pele.

Por legibilidade entenda-se a capacidade que um lugar tem de ser apreendido com facilidade 
por quem o utiliza, nas suas características físicas formais e funcionais, o que faz com que os 
utilizadores se consigam orientar com facilidade num dado espaço público. Este parâmetro 
fora já abordado e desenvolvido por Lynch (1960) e por Brandão (2002 e 2008). Para Alves 
(2003, p. 112) quando o espaço tem uma comunicação efetiva com os utilizadores e quando 
estas se aproximam do tipo de vida das pessoas e dos padrões de uso com os quais se 
familiarizam, o espaço de partilha de objetivos e das ligações ao lugar acontece e este 
ganha um significado positivo. Se for elevado o nível a que este fenómeno ocorre, então 
encontramo-nos perante um lugar ou espaço evocador em que se enaltecem as memórias, 
os sentimentos e as experiências do individual, do coletivo ou de uma cultura superior. A 
apreensão por parte dos utilizadores da informação transmitida pelo lugar leva a que se 
desenvolvam significados que irão criar ligações emocionais com o espaço

133  la transformación urbanística puede ser un proceso rápido y drástico, 
dependiendo de factores económicos, pero la creación -o la reconstrucción- de una 
identidad social que facilite la cohesión social y la solidaridad, es un proceso lento 
y a menudo doloroso para las personas que han visto rotas sus redes de soporte 
social informal
134  Individualismo, insolidaridad, marginalización, desviación social o 
simplemente malestar personal y social
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A relevância refere-se à adequação do lugar e da mensagem que é comunicada aos 
utilizadores, e se esta é apreendida ou não. Assim este fator irá depender de muitos outros 
como é exemplo a formação cultural e a sensibilidade dos utilizadores. 

A pele reverte para o conjunto de elementos que revestem o espaço público, ou seja, a 
superfície dos elementos presentes no espaço. Este fator influencia a ligação física ao 
espaço pelo poder que este tem em gerar imagem nos utilizadores. O conceito de “pele” 
que aqui Alves define, está ligado ao conceito fora também abordado por Lynch (1960) de 
Imaginabilidade, ou seja, a qualidade de um determinado objeto físico em evocar uma forte 
imagem mental num observador. 

Para Lynch (1960), aquando do desenvolvimento do conceito de imaginabilidade, menciona 
que uma imagem do meio ambiente pode ser percebida e analisada segundo três 
características:

Identidade: entenda-se a identificação de um elemento e o seu reconhecimento 
enquanto entidade separável, única;

Estrutura: entenda-se o reconhecimento da relação espacial do objeto com o 
observador e com os outros objetos;

Significado: entenda-se o significado prático ou emocional que determinada imagem 
urbana gera no observador. 

Alves (2003, p. 114) menciona o conforto e as ligações entre os espaços e os utilizadores 
e entre estes, enquanto qualidades que se mostram importantes para que sejam atribuídos 
significados ao lugar. 

O homem, nas suas mais várias atividades, necessita relacionar-se com o ambiente em que 
habita. Esta ligação é explicada pelo facto de que o homem necessita das suas referências 
estáveis que o ajudam a orientar-se, mas também para preservar a sua identidade para si e 
para os outros135 (Pol 1996, p. 3).  Conceitos como identidade e apropriação, são essenciais 
para compreender a forma como o homem se relaciona com o espaço, através da criação de 
lugares simbólicos, descodificando os seus significados. 

O conceito de apropriação, que é descrido por Korosec (APUD Pol e Valera 1999, p. 4) como 
o sentimento de pertença, de posse e gestão da propriedade legal, por uso regular ou por 
identificação136, o que contrapõe o conceito de alienação, em que determinado espaço não 
faz parte das referências do individuo. A alienação em relação ao espaço público pode ter 
consequências negativas no que respeita aos comportamentos desviantes que ai podem 
ocorrer. É necessário realizar um olhar mais profundo sobre determinados locais, pois, os 
comportamentos desviantes, muitas vezes, resultam de formas de apropriação indevida e 
de afirmação contra o poder, como nos diz Pol (1993, p. 35) ao afirmar que o graffiti como 
forma primária, a banalização, as quebras ou destruição como formas mais violentas ou 
agressivas, são modos de comunicação e expressão para os outros, mas também formas 
de autoafirmação e de apropriação, no sentido mais autêntico do conceito. São o produto 
da própria atividade que devolve a imagem das suas próprias habilidades, capacidades de 
desafio e força, do próprio poder137.

135  Necesita sus referentes estables que le ayuden a orientarse, pero también 
a preservar su identidad ante si y ante los demás
136  El sentimiento de pertenencia, de poseer y gestionar por propiedad legal, 
por uso habitual o por identificación
137  El graffitti como forma primaria, la bandalización, rotura o destrucción como 
formas violentas y agresivas, son modos de comunicación y expresión hacia los 
demás, pero también formas de autoafirmación y de apropiación, en el sentido más 
originario del concepto. Son el producto de la propia actividad que devuelve la imagen 
de las propias habilidades, capacidades de desafío y fuerza, del propio poder.
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Para que exista uma relação entre o ambiente e o seu utilizador, e que este faça parte do 
seu conjunto de referências, é necessário tempo, pois esta relação materializa-se sobretudo 
através da interação. Durante a interação, o lugar passa a desempenhar um papel de 
destaque para os indivíduos, a nível dos processos cognitivos (como por exemplo a orientação 
dos utilizadores do espaço público) e ao nível dos processos afetivos (como por exemplo a 
atração pelo lugar). Esta dinâmica do espaço no mapa de referências do utilizador, faz com 
que este lugar faça parte da sua identidade individual, ou seja, a apropriação contínua e 
dinâmica do espaço dá ao sujeito uma projeção no tempo e garante a estabilidade da sua 
própria identidade138 (Pol 1996, p. 3). O lugar tem, assim, um papel fundamental na constante 
definição da identidade do indivíduo e das comunidades.

Podemos assim concluir que apesar da heterogeneidade social e física do espaço público, 
este deve assegurar a igualdade de apropriação por diferentes grupos sociais e culturais, de 
género e idade139 (Borja e Muxi 2000, p. 11), pois o conceito de espaço público assim o exige.

138  La apropiación continua y dinámica del espacio da al sujeto una 
proyección en el tiempo y garantiza la estabilidad de su propia identidad
139  debe garantizar en términos de igualdad la apropiación por parte de diferentes 
colectivos sociales y culturales, de género y de edad
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04 PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO PROJETO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANO

O conceito de participação adquire, nesta investigação, uma definição ligada à noção de 
cidadão, pois o conceito de cidadania é entendido como um indicador do envolvimento da 
comunidade140 (Camponeschi 2010, p. 66).

É assim importante definir quem deve fazer parte deste grupo de atores, que cooperam no 
projeto urbano. A lista poderia ser interminável141 (Borja 2000, p. 40), no entanto esta questão 
pode ser resumida como participação dos que se manifestem interessados142 (Borja 2000, 
p. 40), o que nos remete para o interesse e ativismo da população em querer fazer parte.

Podemos definir a ideia de participação cidadã no projeto de design urbano como 
normalmente associada à ideia de envolver a comunidade local no desenvolvimento social143 
(Sanoff 2000, p. 1).

Os cidadãos podem envolver-se na sua cidade através da participação em projetos de 
design de urbano, onde o co-design e a co-produção se materializam como plataformas que 
podem permitir uma colaboração entre indivíduos e instituições, construindo comunidades 
criativas e vibrantes que realmente refletem as necessidades e valores locais na origem da 
identidade da cidade144 (Camponeschi 2010, p. 13), utilizando o potencial criativo de todos 
os atores envolvidos. Como se mostra na crítica representada na figura 19, é através de uma 
sociedade ativa e participativa que a comunidade pode beneficiar do seu potencial humano.

Partilhando o poder entre todos atores envolvidos, existe uma consequente divisão de 
autoridade na tomada de decisões, que terá necessariamente de confrontar e questionar 
os sistemas e estruturas estabelecidos (Águas 2012, p. 62). Isto implica uma mudança de 
atitude nos vários intervenientes, em que (Francisco, Pinto e Remesar 2008, p. 8):

- Os decisores: estão dispostos a transferir parte da tomada de decisões para a 
população;

- A sociedade Civil: ganha responsabilidade no processo, e ganha igualmente 
consciência do poder da sua participação, passando a ser co-autora do projeto;

- Os especialistas: têm de colaborar ativamente numa posição igualitária com a 
sociedade civil, incentivando e reforçando as práticas colaborativas. 

140  indicator of involvement in the community
141  La lista podría ser interminable
142  participacíon de quienes se manifiesten como interesados
143  commonly associated with the idea of involving local people in social development  
144  building inventing and vibrant communities that truly reflect the local needs 
and values at the heart of a city’s character

87

140 indicator of 
involvement in the 
community

141 la lista podría ser 
interminable

142 participacíon de 
quienes se manifiesten 
como interesados

143 commonly 
associated with the 
idea of involving 
local people in social 
development 

144 building inventing 
and vibrant 
communities that truly 
reflect the local needs 
and values at the heart 
of a city’s character



O projeto de espaço público, é o resultado de uma solução que será utilizada e apropriada 
pela comunidade, que se materializa num conjunto heterogéneo de pessoas, logo deverão 
construir-se como suporte fundamental para a construção da identidade do lugar, em que a 
noção de apropriação é, por consequência, essencial (Águas 2012, p. 61).

O processo de co-design em espaço público, tem assim influência na construção da ligação 
entre os diversos intervenientes no processo, profissionais e leigos, de modo a permitir uma 
participação e empenho activos, independentemente do meio social, cultural ou profissional 
dos participantes (Águas 2012, p. 63). 

Podemos assim afirmar que este processo para além de ter como um dos outcomes o 
resultado final do projeto, resulta também o fortalecimento das relações interpessoais dos 
cidadãos, pois  os designers, os utilizadores, os investigadores, os promotores e os decisores 
são parceiros para o mesmo fim (Águas 2012, p. 62), existindo o sentimento de equipa 
coesa, pois o o processo tem efeitos reativos nas ligações de afetividade, resultando em 
comunidades mais harmónicas e com fortes laços afetivos. Ou seja, o processo participativo 
contribuiu para o fortalecimento do compromisso dos cidadãos nas decisões e na integração 
dos “excluídos” no processo de decisão, promovendo a igualdade e contribuindo para um 
maior grau de consolidação e menor contestação das decisões (Francisco, Pinto e Remesar 
2008 p. 7).
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figura 19 

Figura 19
Critica à falta de 
distribuição de poder 
em processos 
participativos. 
Cartaz feito por aluno 
francês. 1968
(Arnstein 1969, p.1)
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04.01 Participação cidadã 
e projeto de espaço público em portugal

Em Portugal, é possível agrupar os projetos que atuam no espaço público segundo o 
âmbito nacional, regional ou municipal, sendo que os planos municipais de ordenamento 
do território podem ser divididos em três categorias: - Planos Diretores Municipais; Planos 
de Urbanização; e Planos de Pormenor, o que faz com que “nem todas as escalas de 
planeamento são passiveis de serem acompanhadas por processos participativos que 
promovam o controlo total dos cidadãos da tomada de decisão“ (Pinto 2011, p. 25), pois 
quando a escala do projeto é maior, o número de interessados em participar aumenta assim 
como a extensão do território em foco, gerando processos de participação muito complexos 
e morosos no caso de se pretender chegar a níveis tão elevados da escala de participação 
(Pinto 2011, p. 25).

Alguns atos que levam à participação cidadã estão contempladas em alguns momentos 
da legislação portuguesa, sendo possível mencionarmos a Constituição da República 
Portuguesa, onde são destacados direitos que garantem uma participação efetiva. Estes 
direitos materializam-se no direito à informação145 e no direito à participação146.  

Em Portugal, no projeto de intervenção urbana, a participação cidadã é muitas vezes encarada 
como uma exigência legal, e não como uma mais valia num processo de planeamento 
urbano (Pinto 2011, p. 21). Esta atitude face ao projeto participado, leva a que, tendo em 
conta a escala de Arnstein, e o estudo feito por Ana Júlia Pinto (2011) em relação ao tipo 
de participação exigido pela legislação Portuguesa, não ultrapassa os primeiros níveis de 
Pseudoparticipação (Pinto 2011, p. 31).

145 Consagrado na Constituição da República Portuguesa,  Artigo 268.º: “1. Os cidadãos 
têm o direito de ser informados pela Administração, sempre que o requeiram, sobre o andamento 
de processos em que sejam directamente interessados, bem como o de conhecer as resoluções 
definitivas que sobre forem tomadas. 2 – Os cidadãos têm também direito de acesso aos arquivos e 
registos administrativos (…)”.
146  Consagrado na Constituição da República Portuguesa, Artigo 267.º: 
“1. A Administração será estruturada de modo a (…) assegurar a participação 
dos interessados na sua gestão efectiva, designadamente por intermédio 
de associações públicas, organizações de moradores e outras formas de 
representação democrática. (…) 5. O processamento da actividade administrativa 
será objecto de lei especial, que assegurará (…) a participação dos cidadãos na 
formação das decisões ou deliberações que lhe disserem respeito

145 Consagrado na 
Constituição da 
República Portuguesa,  
Artigo 268.º: “1. Os 
cidadãos têm o direito 
de ser informados pela 
Administração, sempre 
que o requeiram, 
sobre o andamento 
de processos em que 
sejam directamente 
interessados, bem 
como o de conhecer 
as resoluções 
definitivas que sobre 
forem tomadas. 2 – Os 
cidadãos têm também 
direito de acesso aos 
arquivos e registos 
administrativos (…)”.
146 Consagrado na 
Constituição da 
República Portuguesa, 
Artigo 267.º: “1. A 
Administração será 
estruturada de modo 
a (…) assegurar a 
participação dos 
interessados na 
sua gestão efectiva, 
designadamente 
por intermédio de 
associações públicas, 
organizações 
de moradores e 
outras formas de 
representação 
democrática. (…) 5. 
O processamento 
da actividade 
administrativa será 
objecto de lei especial, 
que assegurará (…) 
a participação dos 
cidadãos na formação 



04.02 Vantagens e desvantagens da participação cidadã 
em projetos de espaço público

É possível apontar razões para o sucesso e insucesso dos processos participativos em 
espaço público. Os argumentos contrários a esta abordagem de projeto em espaço público 
podem estar relacionados com o continuo incumprimento das expectativas do cidadão, a 
sobreposição e falta de integração dos diferentes processos participativos, bem como o 
facto de as decisões finais serem tomadas pelos políticos e técnicos sem recurso à opinião 
da população implicada (Pinto 2011, p. 21). Estes casos podem ser evitados caso os 
responsáveis pelo processo colaborativo atuem eticamente, de forma transparente com os 
cidadãos. Camponeschi (2010, p. 17), balança a falta de resultados positivos da participação 
com  a responsabilidade moral da organização do projeto de co-design, realçando que a 
colaboração não está livre de frustrações; sem um processo de design claro e intenções 
transparentes pode ser difícil, lento e ineficaz147.

Como forma de tentar sintetizar as vantagens e desvantagens à implementação de 
processos participativos no planeamento do território, apresenta-se em seguida uma lista de 
argumentos segundo Gallego, (APUD Pinto 2011, p. 34),

Argumentos contrários:

- Implicam uma maior lentidão no processo de tomada de decisões;

 - Supõem um aumento de custos;

- Podem favorecer um excesso de particularismos;

- Só têm em conta o curto prazo;

- Existem numerosas dificuldades operativas para a sua implementação;

- Permitem a obtenção de diagnósticos exaustivos mas com défice de negociação 
politica;

- Favorecem a persistência de conflitos e de problemas de coordenação;

- Podem provocar uma apropriação do processo por parte de coletivos organizados;

- Podem gerar frustração ou descrédito da população face às instituições 
impulsionadoras destes processos;

- Falta de valor acrescentado à decisão final.

147  collaboration is not free of frustrations; without a clear process of design 
and transparent intents, it can be hard, slow and ineffective.
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Vantagens:

- Disponibiliza informação que seria impossível de obter de outra maneira;

- Constitui uma boa estratégia para a antecipação de conflitos, conferindo uma 
maior legitimidade às decisões públicas, uma vez que cria um sentimento de co-
responsabilidade entre os cidadãos e os agentes económicos e sociais e políticos;

- Permite aos cidadãos decidir qual é o problema;

- Permite criar o hábito de participar não só entre os cidadãos, mas também entre 
os técnicos e políticos;

- Possibilita a formalização de canais de comunicação entre os diferentes sectores 
da população;

- Contribui para a resolução mais eficaz dos problemas uma vez que permite 
desenvolver melhores diagnósticos das necessidades;

- Constitui-se como a “chave” para problemas cujas respostas se encontram apenas 
na comunidade;

- Fomenta a integração social, reforçando e estruturando as comunidades;

- Desenvolve o sentimento de pertença e a identificação das pessoas com o meio 
em que se inserem;

- Permite compreender melhor as decisões encontradas;

- Pode facilitar a continuidade das intervenções decididas;

- Permite adoptar soluções e estratégias de longo prazo.

A lista apresentada, ao enumerar um conjunto de qualidades a cerca deste tipo de processos, 
aponta-nos algumas conclusões acerca das práticas de co-design em espaço público. A 
informação obtida no processo, a maioria com origem na experiência empírica por parte da 
comunidade, constitui-se como elementar para a antecipação de alguns problemas futuros. O 
valor acrescentado desta informação está na obtenção de dados que estão apenas na posse 
de quem vive e experiencia o espaço. No entanto os diferentes tipos de atores envolvidos, 
leva à criação de canais de comunicação que antes se encontravam vedados.

Este processo está dependente da aderência da população, o que pode fazer com que o 
processo de torne oneroso devido ao tempo necessário para envolver os participantes. Ao 
partilhar o poder na tomada de decisões, os cidadãos tem responsabilidade nas suas escolhas, 
e o projetista ao ser um facilitador do processo, tem de ser capaz de negociar, orientar, e 
evitar conflitos entre a comunidade e estar atendo a particularismos e à manipulação do 
processo por parte de grupos organizados. É para isso necessário que numa fase inicial de 
organização do projeto se defina com rigor os objetivos, o programa, e quem são os atores 
que serão incluídos no processo e que estes sejam orientados na melhor maneira possível.



 Ao estimular a comunidade a refletir e ao capacita-la para a resolução de problemas, trabalha-
se para que se crie uma comunidade mais coesa e que seja capaz de propor e solucionar por 
si alguns dos problemas que enfrentam. Esta iniciativa tem como resultado imaterial, uma 
maior identificação da comunidade com o território, o que origina uma apropriação positiva 
do espaço público.
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05 ESTUDO DE CASOS

Em seguida serão abordados projetos de requalificação urbana e projetos participativos 
urbanos, que ilustram a vontade de encontrar soluções de revitalização do espaço público, 
fomentando experiências por parte dos cidadãos na sua vivência da cidade, tendo em mente 
que cada projeto pode ser muito mais importante pelo que suscita do que pelo que é em si 
(Brandão 2000, p. 83).
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05.01 Projetos de requalificação urbana

Os seguintes projetos de requalificação - sem a obrigatoriedade de participação cidadã 
- mostraram-se fundamentais para a criação de cenários, elaborados na parte II deste 
trabalho: laboratório de projeto. 

Os projetos apresentam diferentes realidades. Assim, estes serão agrupados enquanto 
tipologia, segundo os seguintes critérios enunciados por Barbara Di Prete, no seu artigo 
The city as an archipelago of relationships (Crespi 2011, pp. 118-121) ao referenciar é ainda 
possível identificar pelo menos cinco recorrentes “estratégias de design”, que são bastante 
úteis para compreender os projetos que atuam no território urbano para o fazer um lugar de 
encontros148 (Crespi 2011, p. 119). Eles são:

Doméstico: Através da recriação do ambiente doméstico no espaço público, 
privilegiando o viver da cidade ao invés do usar a cidade;

Interativo: Que permitem uma interatividade com os objetos que permitem 
transfigurarem-no, através de uma apropriação dos cidadãos pelos mesmos;

Lúdico: Que se refere a um uso divertido, espontâneo, e inesperado da cidade, pois 
através do jogo criam-se relações espontâneas e emocionais;  

Performativo: Que funde as áreas da arte, arquitetura, design e instalação, ao 
estabelecer uma mutação estratégica dos elementos urbanos através de uma 
alteração física ou mental, que altera a forma como o lugar é percebido ou usado;

Programáticos: Que contemplam diferentes ações em vários momentos, 
contemplando diferentes oportunidades de socialização. 

Estas classificações, apesar de definirem um grupo de atuação, não são estanques, podendo 
alguns projetos serem agrupados em mais do que uma área de atuação. 

148  it’s still possible to pinpoint at least five recurrent ‘design strategies’, which 
are quite useful to understand the projects that work on the urban territory to make it 
a meeting place 97
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05.1.1 Telemegaphone Dale

TIPOLOGIA
Doméstico

AUTOR
Unsworn Telecom.  
Principais parcerias: 
Nordic Artist’s Centre

DATA
2008

LOCAL
Dale, Noruega

MOTIVAÇÃO

Trata-se de um projeto experimental artístico. Dale, é uma cidade na Noruega geograficamente 
isolada por montanhas. No entanto existem várias instituições de cariz internacional, o que 
prova que apesar de geograficamente isolado, Dale é uma cidade ligada ao resto do mundo. 

OBJETIVOS

Explorar as potencialidades de um equipamento de comunicação que difundisse para a 
cidade mensagens áudio, enviadas a partir de telefonemas do mundo inteiro. 
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figura 20

Figura 20
Telemegaphone Dale
(Unsworn Industries)



DESCRIÇÃO

Telelegaphone Dale é uma escultura composta por um poste e um conjunto de megafones. 
Este equipamento tem a capacidade de atender chamadas telefónicas e difundir a mensagem 
áudio para cidade.

Foi instalado no topo de uma montanha e direcionado para a vila de Dale, isolada pelos lagos 
e montanhas que a circundam. O Telemegaphone Dale provoca uma ligação com o mundo, 
e permite que o mundo penetre na vila. 

O serviço esteve ativo durante dois meses, no outono de 2008. Findo este período o município 
de Dale, incentivado pela população local, decidiu deixar o objeto no local enquanto símbolo 
da memória coletiva. 

Pessoas de todo o mundo, incluindo os moradores de Dale, ligaram e encontravam os seus 
próprios usos para o serviço.

Apesar de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo poder realizar uma chamada para 
o Telemegaphone, ouvir a mensagem que ecoa entre os montes de Dale, é algo que só pode 
ser experienciado no local. 

Este sistema de comunicação baseia o seu sistema na confiança de um bom uso por parte 
dos cidadãos. Este serviço provocou interesse, polémica e debate pelo mundo inteiro 
trazendo à mesa questões como democracia, comunicação e controle. 

Após o período experimental, a equipa responsável pelo projeto foi ao local perceber o 
impacto que este serviço teve na comunidade, ouvindo alguns comentários sobre o que foi 
emitido. Faz-se em seguida referência a algumas frases emitidas e a alguns comentários 
recolhidos pela equipa de projeto junto da população local149:

Dos habitantes de Dale:

Não quero acordar às 3h da manhã quando tenho de ir trabalhar na manhã seguinte.

Um homem ligou para o Telemegaphone para encorajar os vizinhos a vestirem calções num 
dia particularmente solarengo.

Muitas pessoas em Dale ligaram para cantar os parabéns aos seus amigos e família.150

Do resto do mundo:

Alguém na Noruega pode confirmar se isto é real? 

Uau, isto é um ótimo dispositivo de fé nas pessoas.

A próxima vez que estiver na Noruega decididamente vou a este lugar.151

Pode-se assim concluir, que este “auxiliador” da comunicação, para além de reforçar o 
sentido de comunidade existente no local (pelas mensagens transmitidas entre vizinhos), 
aumentou o potencial turístico da região.

149  Os comentários recolhidos pela equipa do Telemegaphone Dale, 
encontram-se disponíveis em:  http://www.unsworn.org/blog/telecom/2008/10/daily-
life-with-telemegaphone-dale/

150  I don’t want to be woken up at 3AM when I have to go to work the morning 
after.
One man called up the Telemegaphone to encourage his neighbors to put on their 
shorts on a particularly sunny day.
Lot of people in Dale have called to sing «Happy Birthday» to their friends and 
family
151  Can anyone in Norway confirm that this is real? 
Wow, this is such a great display of faith in people.
The next time I’m in Norway I’m totally going to go to this place.
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05.1.2 Urban Play - Sculpt Me Point

TIPOLOGIA
Interactivo

AUTOR
Droog Design,
curadoria de Scott 
Burnham

DATA
2008

LOCAL
Amesterdão, 
Holanda

MOTIVAÇÃO

Urban Play, foi um dos eventos da ExperimentaDesign 2008, em Amesterdão, que tinha como 
premissa transformar a zona ribeirinha da cidade num parque de jogos, onde as pessoas 
pudessem interagir com os objetos, alterando ou reconstruindo uma série de instalações 
presentes no espaço urbano. 

OBJETIVOS

Criar um conjunto de instalações que, ao invés de adotar a perspetiva habitual no design de 
equipamentos urbanos (contra a alteração, modificação e apropriação indevida dos objetos), 
convidasse o público a interagir com as peças e a imprimir-lhes alguma mudança.
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Figura 21
Urban Play – Sculpt 
Me Point 
(Design Boom)



DESCRIÇÃO

O evento desenvolveu-se em 2 partes: a exposição e o evento. 

Exposição:

A exposição oferecia uma visão global de várias intervenções urbanas em todo o mundo 
feitas por 19 criativos. O foco centrava-se em intervenções artísticas na paisagem urbana, 
desafiando as regras entre os cidadãos e as inibições do espaço público. Os projetos 
apresentados pretendiam explorar a charneira entre o vandalismo e o socialmente aceite. 
Demonstra-se a iniciativa subjacente a este tipo de arte urbana de cariz subversivo, ou seja, 
feita sem permissão ou comissões. As intervenções exibidas comunicavam como este tipo 
de ações no espaço urbano podem mudar a linguagem criativa da cidade. 

Roteiro:

No total desenvolveram-se 13 propostas de intervenção para a zona ribeirinha da cidade de 
Amesterdão.

Os objetos estavam implementados na cidade de modo a criar um percurso. Durante este 
percurso, as peças convidam o público à sua interação e apropriação. Através da intervenção 
criativa dos cidadãos nas peças, levantam-se questões sociais e politicas relacionadas com 
a forma como nos envolvemos com o espaço urbano.

Damos destaque à proposta de Marti Guixé, Sculp me Point, que se situou em frente ao 
Hotel Lloyd, consiste num work in progress. Trata-se de um bloco de pedra, com um martelo 
e um bisel incorporados em vários pontos, rodeado por um banco circular. A peça convida o 
público a entrar para dentro do recinto circular onde a cubo está e a dar-lhe forma.

O banco circular que circunscreve a área onde está o cubo convida o público a parar, e a 
observar as atividades que ali decorrem. Pretende-se que o público tenha uma atitude ativa 
e deixe ali a sua marca.

Marti guixé, pretendeu redesenhar a maneira de ver e pensar dos cidadãos, lembrando que 
estes podem ter sempre um papel ativo na sua cidade. O objeto não está ainda desenhado 
e convida o público de Amesterdão a dar-lhe forma, deixando assim esta obra aberta nas 
suas mãos.
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05.1.3 Piazza Risorgimento

TIPOLOGIA
Interactivo

AUTOR
Ma0

DATA
2002

LOCAL
Bari, Itália

MOTIVAÇÃO

Um grupo de cidadãos em Bari, realizou uma campanha pelo fim do trânsito numa praça 
do centro histórico da cidade que era usada essencialmente como estacionamento, para 
ser transformada numa zona pedestre, de convivo e sociabilização dos seus habitantes. 
Realizou-se um concurso público que foi ganho pelo atelier Ma0. Nesta praça, oitocentista, 
está situada, entre outros equipamentos, uma escola recentemente renovada, uma fonte, e 
outros edifícios com fachadas bastante imponentes, remetendo ao passado. 

OBJETIVOS

O atelier Ma0, definiu para este projeto o objetivo de repavimentar o espaço, definir os limites 
entre o transito automóvel e o espaço pedestre e potenciar a habitabilidade do espaço
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Figura 22
Piazza Risorgimento
(Ymag)



DESCRIÇÃO

O projeto teve como estudo de caso os Jardins do Luxemburgo, em Paris, onde as cadeiras 
de metal que compõem o espaço não estão presas ao chão, e os utilizadores podem levar 
a cadeira para debaixo de uma árvore para apanhar sombra, para o centro do jardim para 
apanhar sol, ou por exemplo para servirem de mesa de apoio para os pés.

No entanto, como esta praça se trata de um espaço público não vigiado, foi necessário 
pensar numa solução que evitasse uma apropriação indevida do equipamento urbano. Um 
dos constrangimentos do projeto consistia em que os utilizadores interagissem com os 
objetos com o mínimo de tecnologia, e que estes fossem permeáveis às suas intensões.

A proposta do atelier Ma0 materializa-se no pavimento, na iluminação, e nos assentos. Estes 
últimos são o epicentro do projeto por serem rotativos em torno de um eixo colocado numa 
das extremidades, permitindo manipular o objeto num eixo de 360º. Isto possibilita às pessoas 
se sentem à sombra de uma árvore, virando o banco para a avenida comercial da cidade, 
ou para a escola presente no espaço. Estes podem ser movidos livremente com pouco ou 
nenhum esforço permitindo o encontro de dois bancos, potenciando a sociabilização entre a 
comunidade. O projeto permite com que se criem múltiplas combinações entre o mobiliário 
urbano e os restantes elementos presentes no espaço.

Como no espaço doméstico existe a possibilidade de reorganizar os objetos, quis-se no 
espaço público conferir o mesmo caráter mutável. Quem o utiliza apropria-se do território e 
pode adapta-lo conforme deseja, informalizando o espaço público e promovendo relações 
sociais através da interação com o espaço.
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05.1.4 Play or Rewind

TIPOLOGIA
Lúdico

AUTOR
Gabinete de 
arquitetura 
Cliostraat, 
Parceria: Arsnova 
Academy

DATA
2001

LOCAL
Siena, Itália

MOTIVAÇÃO

O centro histórico de Siena encontrava-se descurado, e a população negligenciava estes 
espaços. 

OBJETIVOS

Ativar o centro histórico de Siena, através de ações temporárias, que permitissem novos 
usos do espaço público.

Pretendia-se provocar a interação entre as pessoas, no ambiente do centro histórico, 
através do jogo, uma abordagem diferente do habitual passeio turístico, e do quotidiano dos 
habitantes de Siena.
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DESCRIÇÃO

Play or Rewing constitui-se numa ação temporária, que ativou as praças do centro histórico 
de Siena, em Itália através de atividades lúdicas. Esta cidade possui uma população jovem 
devido à universidade local. 

Através dos diferentes campos de jogos no espaço público do centro histórico da cidade, o 
ritmo das ruas, becos, edifícios e praças sofreu uma mutação que estimulou novos usos na 
cidade.

Os projetistas planearam para o pavimento linhas orientadoras de um jogo de voleibol, 
de futebol, e uma pista de bowling, em três praças públicas do centro histórico da cidade. 
Estas linhas orientadoras dos jogos, foram apropriadas pela população que ai os pôs em 
prática. Isto levou a diferentes tipos de usos daqueles espaços públicos, e originou a criação 
de regras de jogo próprias. As linhas orientadoras dos campos, para além de estarem no 
pavimento, estavam inscritas nos equipamentos urbanos e nas fachadas dos edifícios, 
criando diferentes campos que foram deformados para se adaptar ao espaço. Este projeto 
propõe um uso alternativo no espaço público, numa fuga ao quotidiano, induzindo à interação 
entre os vários atores urbanos.

Este confronto entre desporto e cidade criou novas interpretações dos jogos. Todas as 
demarcações foram pensadas de forma à fácil apreensão por diversos grupos de pessoas, 
sem a necessidade de explicitar regras ou instruções.

Esta ação de um fim-de-semana, no qual centenas de pessoas que estavam de passagem 
(entre turistas e habitantes de Siena), espontaneamente aderiram aos jogos propostos pela 
intervenção. 

Espaços históricos, podem parecer aparentemente estáticos, no entanto, podem ser 
utilizados para ações temporárias, que contribuem para criar uma cidade dinâmica e ativa. 
O ato descomprometido de “brincar”, em contexto de espaço público, adquire um papel 
fundamental. Devido ao seu carater informal, onde se transgride as normas quotidianas, 
potencia-se a criação de relações entre os cidadãos, e a criação de laços com o local. 

Como afirma Elena Montanari, (Crespi 2011. pp. 130-131) Brincar é uma atividade livre e 
voluntária que possui uma forte capacidade de envolvimento, porque é acompanhada de 
um sentimento de tensão e alegria, e pela consciência de ser diferente do quotidiano152. As 
atividades lúdicas em espaço público afiguram-se como uma excelente oportunidade de 
informalizar a comunicação e estabelecer relações sociais com outros cidadãos. É ainda 
possível estabelecer uma relação entre a comunidade e a arquitetura do espaço. Através 
desta relação constrói-se um conjunto de referências simbólicas importantes para uma 
apropriação positiva do espaço.

Atividades temporárias podem ajudar no desenvolvimento da cidade a desenvolver-se, sem 
a necessidade de criar grandes novas infraestruturas de carater permanente, potenciando 
a versatilidade e a adaptabilidade da cidade à receção de novas iniciativas. Estas podem 
funcionar como projeto piloto (testado no local), revelando o potencial escondido e a 
qualidade dos espaços e dos edifícios, apontando para novas atividades ou oportunidades.

152  Play is a free and voluntary activity that exerts a strong involvement power, 
because it is “accompanied by a sense of tension and joy, and  by the conscience of 
being diverse from ordinary life
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05.1.5 Eichbaumoper

TIPOLOGIA
Performativo

AUTOR
Raumlaborberlin

DATA
2009

LOCAL
Mülheim, Alemanha

MOTIVAÇÃO

Raumborberlin, um coletivo de urbanistas e arquitetos, dedicam-se aos espaços públicos 
que foram abandonados pelo planeamento urbano tradicional. 

A estação de Eichbaum encontra-se entre as cidades de Mülheim e Essen. Construída na 
década de 1970, a linha U18 do metro interurbano, serve a área metropolitana de Ruhr, 
uma antiga zona industrial. Esta estação encontra-se afastada de um tecido urbano já por si 
disperso, e encontra-se num entroncamento entre estradas e uma autoestrada. Na altura da 
sua construção, esta estação representava modernidade e progresso, pois fazia parte de um 
plano ambicioso de mobilidade urbana que não chegou a ser concluído, e atualmente são 
notórias as marcas de vandalismo e insegurança, onde os corredores e tuneis de acesso são 
escuros e inóspitos. 

A empresa responsável pelos transportes realizou já algumas tentativas de aumentar o 
conforto e a segurança da estação, tornando-a mais acolhedora, repintando as paredes, 
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instalando grades e sistemas de vigilância. No entanto nenhuma destas iniciativas teve 
resultados significativos.

OBJETIVOS 

No final de 2006, ao ver que os esforços na reabilitação do espaço não tinham sucedido, 
e a administração local havia negligenciado o problema, o grupo de projetistas teve como 
objetivo tentar converter a estação temporariamente numa sala de espetáculos informal com 
concertos de ópera, envolvendo a comunidade local. 

Uma das razões da degradação e insegurança do local deve-se à fraca densidade 
populacional do território envolvente. O objetivo da intervenção consistia em flexibilizar 
o espaço, despertando sentimentos de afinidade entre os usuários e residentes das 
proximidades, reativando um espaço público perdido na cidade.

DESCRIÇÃO

O nível superior da estação abarcou um pavilhão feito de contentores reutilizados, e 
concebido enquanto objeto arquitetónico, ícone do evento, e símbolo de transformação e 
reativação do local. A este espaço chamou-se Opernbauhütte, que tinha como função receber 
um espaço de trabalho para o projeto, um laboratório experimental onde residentes locais, 
se encontravam com músicos, compositores e técnicos de varias áreas, para expressarem 
os seus desejos, os seus medos e os seus sonhos, originando trabalhos musicais, com o 
fim de serem apresentados na estação. Foram também envolvidos no processo três grupos 
de teatro da região. 

À medida que se ia desenhando o projeto, os usos da Opernbauhütte foram-se multiplicando, 
acontecendo palestras, uma galeria de arte, um café-bar, exibições de filmes, entre outras 
atividades lúdicas.

No verão de 2009, foi construído um anfiteatro temporário entre as linhas ferroviárias, com 
capacidade para 200 pessoas. Durante dois meses, os concertos que aconteceram foram 
realizados incorporando os sons exteriores da autoestrada, dos caminhos-de-ferro, da 
estação, e das histórias das pessoas locais. No final do evento, a construção temporária 
permaneceu como testemunho do lugar onde ocorreu a transformação.

Finalizado o evento, a ópera estará ligada à memória da estação, e da população local. 
Mantiveram-se alguns dos elementos projetados para o evento, que continuam a ser usados 
enquanto espaço de encontro e sociabilização. Trabalhou-se com jovens locais numa nova 
visão para o espaço, com o apoio das autoridades responsáveis, operadoras de transporte 
e população local, que tem interesse em desenvolver ações de transformação da estação. 

A complexidade de atuar sobre problema demonstra que é possível potenciar a utilização de 
um local através da sua oferta. Ou seja, os usos do espaço podem ser intensificados através 
de eventos efémeros, como a temporada de ópera na estação de Eichbaum. O envolvimento 
da comunidade local tem efeitos reativos nos resultados do projeto e na estrutura do tecido 
social.
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05.1.6 Praça de Barking

TIPOLOGIA
Programático

AUTOR
muf architecture

DATA
2009

LOCAL
Londres, Reino 
Unido

MOTIVAÇÃO

A cidade de Barking, situada na periferia de Londres, foi submetida a um projeto de regeneração 
urbana da zona envolvente às margens do rio Tamisa. Este território é caraterizado por fortes 
tensões entre a população recém-chegada e os habitantes de longa data. Após anos de 
negligência este território foi sujeito a uma significativa transformação. A cidade necessitava 
de um novo espaço público, que resgatasse a sua identidade e as suas memórias. 

OBJETIVOS 

Conceber uma praça pública fosse capaz de reforçar a identidade local, potenciando o 
seu uso e a apropriação por parte dos cidadãos. Pretende-se conceber um espaço onde a 
coesão da comunidade fosse possível, tornando-o num epicentro da vida social da cidade 
de Barking.
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DESCRIÇÃO

A praça que anteriormente servia de parque de estacionamento, foi transformada num espaço 
central de 6000m2, que compreende várias áreas interligadas, como uma praça pública 
equipada com bancos e uma área arborizada com 40 árvores adultas, que são animadas 
durante a noite com um desenho de luz que vai variando de acordo com a época do ano. É 
também espaço social e de convergência de 500 novas habitações, cafés e lojas comerciais. 
Para além da Câmara Municipal, a nova praça recebe também uma Biblioteca Municipal, 
um departamento da Universidade de East London, a loja de atendimento aos munícipes 
e um centro de saúde infantil e de cuidados primários. O espaço é ligado à principal rua 
de comércio, através de uma galeria/arcada iluminada por lustres e com mosaico preto e 
branco, remetendo para a arquitetura típica britânica. 

Uma das fachadas é uma muralha decorativa, com 7 metros de altura, construída em 
alvenaria por aprendizes de pedreiros locais, evocando o vermelho das antigas fachadas de 
Barking. Foi também projetado um palco em madeira, com degraus voltados para a câmara 
municipal, funcionando como local informal de reunião ou espetáculos. 

O projeto envolveu vários grupos locais no processo de desenho dos seus detalhes, incluindo 
estudantes da Escola de Teatro, idosos do centro afro-americano, e aprendizes da escola 
local de pedreiros. 

Apesar dos elementos colocados no espaço serem singulares em relação ao seu contexto, 
cortam com a banalidade de uma paisagem urbana que tinha perdido a sua qualidade 
vivencial, concedendo ao espaço a cor e significado, valorizando um lugar para a vida social 
da cidade

Vencedor do prémio European Public Space 2008, e nomeado para o prémio Mies Van der 
Rohe
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05.02 Projetos urbanos participados

Apresenta-se em seguida um núcleo de estudos de caso que assentam em projetos que 
foram  desenvolvidos numa lógica de co-design e que tem o seu campo de atuação no 
espaço público, envolvendo a comunidade local e um conjunto heterogéneo de profissionais. 

O primeiro projeto, Monumento à Multiculturalidade, trata-se de um projeto de arte pública, 
que esteve integrado na requalificação de um parque urbano, e que envolveu a comunidade 
local através de 7 sessões de trabalho. 

O segundo projeto, Cartografias de la Mina, teve lugar entre 2002 e 2006, e envolveu a 
requalificação de um bairro problemático de Barcelona. Apresenta-se a metodologia das 
CPBoxes, decisiva no percurso projetual.

Com estes estudos de caso pretende-se compreender a dinâmica dos projetos, salientando 
as metodologias inerentes, bem como a forma como os cidadãos foram integrados ao longo 
do processo criativo.
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05.2.1 Monumento à Multiculturalidade

AUTOR
Câmara Municipal 
de Almada, através 
da Casa da Cerca, 
e Centro de 
Investigação e de 
Estudos em Belas-
Artes da Faculdade 
de Belas-Artes da 
Universidade de 
Lisboa (CIEBA), e 
associações locais

DATA
de 2011 a  2013

LOCAL
Almada, Portugal

MOTIVAÇÃO

Este projeto nasce integrado no Programa Integrado de Regeneração Urbana designado 
“Almada Poente, cujo objetivo é o de reabilitar uma área circunscrita do antigo Plano Integrado 
de Almada, uma zona socialmente caraterizada por uma grande diversidade social e étnica, 
e de estratos económicos baixos. Este projeto contempla, por exemplo, uma biblioteca, uma 
piscina, e um parque urbano onde será colocado o monumento – Centro Cívico do Fróis. 

OBJETIVOS 

Pretendia-se a qualificação do espaço urbano, através de metodologias de trabalho imersas 
em oficinas de participação e sessões públicas, subjacentes à prática artística e orientadas 
para a formação cívica, artística e comunitária. A prática artística está orientada para 
funcionar como motor de participação pública e cidadã, promovendo o diálogo, a coesão 
social e a capacitação da comunidade. Esta tem como fim material o desenvolvimento de 
uma proposta de arte pública.
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 O enquadramento deste projeto baseia-se no papel da comunidade e no reforço dos valores 
próprios do Poder Local.

DESCRIÇÃO

O contexto onde se desenvolveu o projeto apresenta-se como uma área delicada, que 
reflete algumas dificuldades de integração e coesão social e urbana. O espaço apresenta um 
cariz maioritariamente residencial, ligado a programas de apoio social, e com uma imagem 
estigmatizada fortemente conotada com a segregação social e marginalização.

O espaço público revela falhas ao nível de salubridade, apresentando-se bastante degradado, 
o que contribui para que existam lugares urbanos que continuam excluídos. A urbanização 
maior e mais próxima do parque e que assume um maior protagonismo é conhecida por “Bairro 
do Pica-pau Amarelo”. A comunidade é composta por pessoas de diversas nacionalidades, 
religiões e etnias. Esta heterogeneidade cultural leva a que a diversidade – étnica, etária e 
até mesmo religiosa – funciona como um dos traços sociais mais relevantes deste bairro 
e, simultaneamente, catalisador de inúmeras tensões internas, por outro, a partilha do 
mesmo espaço de vida quotidiana constrange os residentes a participar da mesma imagem 
desvalorizada que o bairro projecta no exterior (Gato, Ramalhete, Vicente e Esteves 2012, 
p. 7). Este programa de intervenção artística nasce assim com o intuído de contrariar esta 
conjetura e de estabelecer um ponto de ligação entre toda a comunidade. 

Os participantes são voluntários, dispostos a envolverem-se numa equipa de trabalho 
multidisciplinar, oriundos de grupos da comunidade educativa e associativa locais, com 
conhecimento empírico do território em foco, tendo envolvido no total cerca de 80 pessoas 
em todo o processo. A assiduidade dos voluntários a participar era inconstante, no entanto 
havia um pequeno núcleo constante.  A equipa a coordenar o projeto era composta por um 
núcleo interdisciplinar composto por atores docentes em Belas-Artes, e outros com formação 
em Antropologia e Psicologia Social. 

As sessões de trabalho, com uma duração de aproximadamente uma a duas horas, tiveram 
como premissa serem dedicadas à exploração da criatividade ao nível do projeto de arte 
pública, organizando-se em torno da preparação, aplicação e avaliação de uma metodologia 
participativa de workshops (Ribeiro e Vicente 2012, p. 50), ou oficinas comunitárias. A 
dimensão social está implícita na obra, pois nasce do trabalho partilhado de quem habita 
o espaço, refletindo a diversidade social expressa através do seu conhecimento empírico. 
Interessava analisar como é que os cidadãos e os técnicos concebem e avaliam aquele 
espaço público.

Utilizam-se ferramentas especificas dos estudos artisticos e das ciências sociais, na 
perspetiva da participação cidadã, envolvendo todos os atores no processo de discussão 
de propostas e na estratégia implementação destas no espaço urbano. Os coordenadores 
que participaram neste processo, tiveram de perceber as características físicas e funcionais 
do espaço, assim como a dinâmica social, através das inquietudes, conflitos e anseios 
dos cidadãos, para que os resultados materiais do projeto fossem os mais representativos 
possíveis. 
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Neste contexto, entenda-se por arte pública, o controlo dos cidadãos sobre a estética do seu 
próprio ambiente (Gato et al. 2012, p. 5). Esta transferência de poder leva à capacitação da 
população, e a criação de oportunidades para a criação de linguagens urbanas diferentes 
das habituais. 

Podem-se definir quatro momentos na planificação das sessões de trabalho, onde a 
comunidade local pode participar:

1º Efetuar um levantamento do território; 

2º Definir conceitos operativos;

3º Articulação de um discurso narrativo;

4º A partir nas narrativas materializar um pensamento plástico. 

Ao longo de um ano foram realizadas sete sessões públicas de trabalho, orientadas para a 
formação cívica, artística e comunicativa, num processo evolutivo, partindo do conhecimento 
empírico dos participantes em relação ao espaço. O espaço foi sendo trabalhado por 
meio do diálogo e da comunicação, bem como a partir do trabalho visual elaborado pelos 
participantes. 

Sessão de lançamento do projeto: (22/07/2011)

Sessão pública de apresentação, com a presença de representantes de várias associações 
locais, alguns membros institucionais, e elementos da equipa coordenadora do projeto.  É 
a partir da comunidade educativa e das associações locais que irá ser feito o contato com 
a comunidade, sendo para isso importante contar com o apoio dos técnicos municipais que 
estão inseridos nestas estruturas e que trabalham diretamente com a população. 

1ª Sessão: (22/10/2011)

Teve como objetivo recolher opiniões, refletir sobre vivências e expectativas coletivas em 
relação ao lugar em análise, bem como a sua envolvente urbana social e cultural. 

Foram formados grupos de trabalho/reflexão de forma aleatória, desafiados a responder 
a questões relacionadas com a caracterização do território, tendo as conclusões sido 
apresentadas aos restantes grupos. Posterior síntese pela equipa coordenadora.

2ªSessão:  (23/11/2011)

Os participantes são adolescentes residentes numa área próxima ao local. Exerceu-se uma 
reflexão conjunta sobre o Monte da Caparica e apresentaram-se os conceitos operativos 
gerados na sessão de trabalho anterior, sendo acrescentados mais conceitos gerados nesta 
sessão.  

Numa fotografia área do espaço, escolheram-se três conceitos e mapeou-se positiva 
ou negativamente através de cores, gerando um mapeamento simbólico, que permitia a 
espacialização das zonas mais e menos valorizadas do parque.
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3ªsessão (26/11/2011)

Formação de quatro grupos aleatoriamente, com o objetivo de definir conceitos orientadores, 
a partir da leitura dos conceitos gerados nas sessões anteriores. Enumerou-se três 
palavras chave por grupo, e elaborou-se um discurso narrativo que pretendia responder a 
determinadas questões relacionadas com o objeto escultórico no espaço e seus significados, 
formulando possíveis soluções. 

4ª Sessão (10/12/2011)

Apresentação do trabalho gerado na sessão anterior. Cada grupo contou com a presença de 
um artista que deu apoio na elaboração de propostas. Foram produzidos 11 modelos, e foi 
feito um resumo das qualidades formais e representativas do conjunto de maquetas. 

5ª sessão (14/12/2011) e 6ª sessão (26/01/2012) 

Com base no trabalho da sessão anterior, executou-se um trabalho de síntese e simplificação 
das propostas anteriores, trabalhando processos de nivelamento e acentuação das peças. 
Refletiu-se sobre materiais e técnicas construtivas.

Apresentação Pública. (de 28/01/2012 a 25/02/2012)

Apresentação do trabalho realizado nas 5 sessões anteriores. 

7ª sessão (02/06/2012)

Elaborou-se uma análise critica das propostas de Monumento elaborada pela equipe de 
artistas plásticos, elaboradas na sequencia das sessões de trabalho e na discussão 
publica dos projetos. Analisaram-se aspetos técnicos como por exemplo materiais, modos 
construtivos, e custos de produção

A integração dos cidadãos no processo participativo levou a que o seu papel fosse decisivo 
na chegada a soluções com significado para a resolução dos problemas do lugar.

O papel da arte, neste processo, serviu como mote para atingir a coesão social da comunidade, 
capacitando-a em termos artísticos e de cidadania. A partilha de experiência e opiniões, 
resulta em resultados oriundos do trabalho em equipa, onde as visões da comunidade se 
fundem com a dos técnicos.
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05.2.1 Cartografias de la Mina

AUTOR
Centro de 
Investigação Polis 
(CRPolis), da 
Universidade de 
Barcelona, em 
colaboração com 
várias entidades 
e plataformas de 
moradores

DATA
2002 a 2006

LOCAL
Barcelona, Espanha

MOTIVAÇÃO:

O bairro de La Mina foi construído entre 1955 e 1975, e destinava-se ao alojamento de 
população oriunda maioritariamente de bairros de barracas, de várias etnias, caracterizando-
se como culturalmente bastante heterogénea.

A imagem do bairro nos anos 80 e 90 era a de um bairro fechado e transformado num 
gueto, com problemas ao nível de policiamento e vigilância, caracterizado pelo tráfico 
de droga, delinquência e falta de civismo. O bairro encontrava-se isolado, e a falta de 
recursos e equipamentos incentivavam os comportamentos desviantes A organização dos 
Jogos Olímpicos vem impulsionar uma data de mudanças na imagem e reconfiguração de 
Barcelona, mas é com o projeto do Forum Universal das Culturas 2004, e com o projeto 
Diagonal Mar, que o Bairro de La Mina, é alvo de um plano de intervenção específico que 
visa a sua melhoria urbana e social. Em 2000 surge o Plano de Transformação de La Mina, 
cujo principal objetivo consistia em intervir contra a marginalidade existente no bairro, 
reconfigurando a imagem urbana. 

116

figura 27

Figura 27
Cartografias de La 
Mina
(Remesar e Vidal 
2003b, p. 1)



OBJETIVOS: 

O projeto tinha como objetivos fazer o levantamento dos vários olhares sobre o bairro, 
através de métodos participativos com a comunidade, que explorassem a realidade física 
do território e a memória coletiva da comunidade. O projeto visava capacitar os cidadãos a 
adquirir ferramentas que lhes permitissem, em pleno exercício da sua cidadania, intervier no 
espaço público com o objetivo de o melhorar.  

Pretendia-se criar um conhecimento pluralista do bairro entre os moradores e técnicos se 
debruçam sobre este território, com fim ao desenvolvimento de propostas de arte pública e 
design de espaço público.

Fortalecer o carácter e a identidade urbana, é um dos princípios que fortalecem a pertinência 
da participação cidadã. Pretendiasse concretizar propostas de design de espaço público e 
arte pública que sejam potenciadoras de identidade e que sejam integradoras dos novos 
cidadãos. 

DESCRIÇÃO:

A expressão Cartografias, tem como significado, a representação gráfica e visual que traduza 
determinadas características do território que pretende analisar.

O projeto tem como base o envolvimento do maior número de cidadãos para em conjunto 
trabalhar a consciencialização do território, desenvolvendo de forma participada propostas 
de intervenção urbana.  A missão da equipa coordenadora consistia em pôr em andamento 
atividades e facilitar processos metodológicos junto dos participantes. 

Este projeto desenvolveu-se segundo a base de Ateliers de Projeto, proposto pelo CrPolis. 
Numa primeira fase, fez-se um levantamento dos problemas. Numa segunda fase, 
trabalhou-se com o objetivo de dar resposta a essas mesmas questões. Seguiu-se uma 
terceira fase, onde as propostas apresentadas anteriormente convergiram com as do Plano 
de Transformação de La Mina, sendo estas propostas materializadas no espaço público. 

A primeira fase, teve lugar entre 2002 e 2004, e teve como base o levantamento do território, 
numa abordagem de aproximação e análise, para perceber quais as lacunas, problemas e 
potencialidades existem no bairro.

Nesta fase, realizaram-se atelieres de duas ou três semanas aplicando o método das 
CPBoxes (Comments and Pattern Boxes)153, ou seja, caixas de apontamentos e tendências, 
desenvolvido também pelo CRPolis. 

Neste contexto, as CPBoxes (imagem acima) funcionam como uma ferramenta 
importantíssima na integração dos cidadãos no processo participativo, permitindo trabalhar 
elementos gráficos trazidos pelos participantes, e que articulam narrativas individuais. Esta 
metodologia foi aplicada com três grupos distintos de participantes: um grupo de alunos no 
ensino secundário; outra com a associação de mulheres As Adrianas, e a terceira com uma 
equipa de técnicos e profissionais do bairro. Esta heterogeneidade, leva a que seja possível 
confrontar várias opiniões acerca do território. Os moradores de um bairro têm uma visão 

153   As CPBOXES, tem como base as caixas de tendências desenvolvidas 
pelos artistas Alabern+Punsola, e por sua vez são inspiradas no trabalho dos 
CoolHunters, profissionais normalmente ligados à moda, que observam e 
interpretam o que veem na paisagem urbana, ao nível de formas, texturas e cores, 
e que compilam essa informação para que se criem coleções de estação. 
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diferente dos que ai atuam ou trabalham. Este confronto de opiniões leva a que seja possível 
ter uma visão plural do território. 

Através de uma questão (como por exemplo, “O que te agrada em La Mina?”) recolhe-se 
e organiza-se informação e geram-se debates abertos em que o organizador toma notas, e 
elabora um relatório que é devolvido aos participantes, para que se gere um produto gráfico. 
Este produto oferece uma visão poliédrica dos problemas. 

As linhas de trabalho tiveram como epicentro questões relacionadas com  o espaço público, 
gestão da vida quotidiana, habitação e identidade social, estabelecendo relações entre os 
anteriores conceitos. Esta ferramenta, pelo seu caracter visual e lúdico, afigura-se, não 
apenas, a ferramenta perfeita para averiguar a percepção e significado que os cidadãos dão 
ao espaço, mas um excelente instrumento de dinamização cultural e educativa (Brandão e 
Remesar 2004, p. 156). 

De forma sintetizada, as fases que compõem este processo são:

Recolha de imagens e opiniões;

Construção de mapas cognitivos, ou seja, cada elemento do grupo faz o seu mapa 
situando os lugares e elementos que considera importantes. Este mapa é feito tendo 
em conta a intensão deste poder ser lido por alguém que desconhece o bairro. No 
final, este mapa é apresentado aos restantes elementos do grupo, justificando as 
suas escolhas;

Elaboração de um mapa de Gulliver, ou seja, em grupo, constrói-se um mapa onde 
se situam os elementos representativos da identidade do bairro;

Construção da caixa de tendências, onde a pergunta inicial pode variar tendo em 
conta o objetivo desejado. O princípio desta atividade consiste em construir um 
contentor que possua objetos, imagens, e tudo o que satisfizer a questão, e dê 
resposta à pergunta estabelecida;

Abertura da caixa de tendências, em que todos os elementos explicam o porquê dos 
elementos que foram introduzidos na caixa. Em seguida escolhe-se quais os objetos 
mais representativos da resposta à questão. Como final desta ação, é importante 
um momento de reflexão conjunta para que se tirem conclusões. 

Todo este processo deve ser acompanhado por um ou dois monitores, que sejam facilitadores 
do processo, moderem debates, evitem conflitos e realizem um relatório no final de cada 
sessão mencionado tudo o que se passa.

Este método, permite refletir coletivamente sobre o espaço público em foco pelos cidadãos, 
e descobrir quais os elementos de relevo e as perceções que os utilizadores desse espaço 
possuem. Através do diálogo, é possível trabalhar conceitos chave e entender os processos 
de apropriação efetuados pela comunidade. Analisando o território, e trabalhando conceitos 
como apropriação e identidade, é possível entender a memória coletiva do espaço, integrar 
os cidadãos no processo, e envolve-los do passado ao presente e ao futuro do espaço 
público urbano.118



Os resultados desta metodologia apontaram vários caminhos que tiveram o seu foco em 
problemas sociais como o tráfico de droga, a sujidade, a insegurança, a pouca diversidade 
de comércio. Sobre o tema do espaço público levantaram-se questões relativas ao mobiliário 
e design urbano ligado aos problemas anteriormente mencionados. 

Nos primeiros meses de 2004 iniciou-se a comunicação do projeto, expondo publicamente as 
linhas de trabalho, durante as 1as. Jornadas sobre o espaço público de La Mina (realizadas 
na biblioteca local), tendo sido expostos todas as reflexões e resultados obtidos em relação 
ás CPBoxes. 

Foram também realizadas visitas guiadas, votações sobre os problemas do bairro, uma 
atividade intitulada de “fotomaton” que teve como objetivo trabalhar o espaço público inserindo 
os participantes no mesmo através de fotografias, e o espaço “eu proponho” onde foi dada 
total liberdade aos visitantes das jornadas para escreverem mensagens à organização. Foi 
igualmente realizada uma atividade chamada “interrogantes sobre o espaço público de La 
Mina”, em que se inseriram perguntas nos vários pendentes dos candeeiros da nova rambla. 

A segunda fase do projeto teve lugar em 2005, e foi composta por sete grupos de trabalho, e 
teve como base onze ateliers, dois dos quais abertos ao público geral no contexto de festas 
ou de atividades que tiveram lugar no espaço público, e debruçaram-se sobre temáticas 
especificas do espaço público urbano. 

Dos ateliers realizados, destacam-se o “Design Urbano do Passeig Camarón”, que teve como 
foco principal o mobiliário urbano, e “La Rambla al Mar”, que teve como mote a conceção de 
um novo espaço no bairro, definindo o seu enquadramento, estrutura e características. De 
mencionar que os atelieres focaram-se em questões especificas como a limpeza, segurança, 
e as questões arquitetónicas. 

Após a conclusão das duas fases do projeto, foi elaborado um documento que sintetiza o 
processo e os resultados intitulado “Compilação dos resultados dos ateliers de participação 
cidadã sobre espaço público”. Este documento foi a base para o documento “Plano de Acções 
do Bairro”. Este último foi usado como ferramenta para orientar os trabalhos na terceira fase 
do projeto, uma vez encerrada a ordem de trabalhos das Cartografias de la Mina.

No final, realizaram-se as 2as Jornadas sobre o espaço público, onde se debateram as 
estratégias de implementação das propostas anteriormente desenvolvidas, em diálogo com 
os moradores, a administração local e o CrPolis. 

Das várias intervenções físicas existentes no espaço público, foram construídos: parques 
infantis e de jogos, ciclovias, um objeto de arte pública, e o desenho do novo pavimento de 
La Rambla.

Todo este processo baseou-se na troca de informação verbal e visual, privilegiando o 
contato direto da população, tendo sido incentivado pelos eventos públicos, e pelos meios 
de informação como a rádio e a internet.  

A sensibilização da comunidade em participar neste processo é de realçar, pois reconhecendo 
os problemas do bairro, a capacidade de dar resposta aos vários desafios propostos pela 
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organização tornou-se efetiva para este processo. No entanto, em relação à materialização 
das soluções, são os organismos administrativos que os concretizam, pelo que a sua 
permeabilidade e flexibilidade para aceitar estas dinâmicas é fundamental (Pereira 2012, 
p. 337). Este caso de estudo demonstra-nos que a cultura participativa está dependente da 
mobilização e aceitação do processo por todos os intervenientes, desde os cidadãos, aos 
técnicos, e à administração local.
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PARTE II

LABORATÓRIO
DE PROJETO





01 OFICINA PARTICIPATIVA NO BAIRRO DO ARMADOR

Com este trabalho de projeto pretende-se dar início a um projeto de design urbano à escala 
do plano de pormenor, que se foque na requalificação de um espaço público, recorrendo à 
participação cidadã e seguindo uma abordagem de co-design.

A equipa de projeto é composta por um grupo representativo de utilizadores do espaço 
público, i.e. cidadãos que aí residem ou atuam. O designer tem como papel principal ser 
o coordenador e facilitador do processo. Pretende-se fazer uso dos níveis mais elevados 
da escala de participação defendida por Arnstein, apresentada no capítulo 02 - parte I. 
Ou seja, pretende-se que a participação seja entendida enquanto “poder cidadão”. Neste 
sentido, serão os utilizadores do espaço público a formar a equipa de co-design que serão 
responsáveis pelo processo de tomada de decisões.

 Com este projeto propõe-se como objetivos:

1 - Fazer uma ou mais propostas de intervenção urbana;

2 - Integrar os cidadãos no projeto de design, estimulando um conjunto de vivências e 
um olhar crítico sobre o espaço público e a sociedade;

3 - Relatar a experiência de organizar e participar num processo de co-design.

A pesquisa do local para a realização do trabalho de projeto obedeceu aos seguintes critérios:

- A existência de associações locais motivadas para acolher o laboratório de projeto;

- A procura de espaços públicos com potencial interesse para a realização de um estudo 
de requalificação.

Após assinalar vários espaços de interesse, e o contacto com várias associações locais, o 
lugar que reuniu as condições mais favoráveis para receber o laboratório de projeto foi a 
Praceta Bento Gonçalves, no Bairro do Armador (antiga zona M de chelas), pertencente à 
freguesia de Marvila.

Em termos físicos, esta praceta de uso exclusivamente pedonal, encontra-se no coração do 
bairro, e é espaço da vida social da comunidade. O projeto participativo de design urbano 
enquadra-se pelo facto de no período em que as sessões de trabalho tiveram lugar, o bairro 
do Armador estava a sofrer algumas alterações com a criação de dois novos espaços comuns 
(uma praça e a requalificação de uma rua em Alameda Pedonal, com espaços verdes e um 125



parque infantil). A Unidade Territorial Oriental (sector da Câmara Municipal de Lisboa), tinha 
vindo a sensibilizar a comunidade para a adoção de novos espaços e para a sua respetiva 
manutenção. No território apresentam-se também vários grupos associativos de importante 
impacto na comunidade, fundamentais para a boa vivência do espaço público e da gestão 
do trabalho de projeto. 

A oficina do Projeto ReMix (projeto integrado na Associação Entremundos), foi a principal 
parceira nesta ação, tendo os encontros decorrido neste espaço, e o coordenador do Projeto 
ReMix feito chegar o convite à participação para este projeto à comunidade e a outras 
associações locais. 

Os participantes envolvidos foram voluntários, e convidados a participar, através das 
associações locais. O grupo foi constituído por moradores (jovens e adultos), bem como 
pela socióloga Elisabete Santa-Bárbara (a exercer funções na Câmara Municipal de Lisboa), 
que desenvolve pontualmente projetos de intervenção comunitária no bairro do Armador. O 
grupo de participantes foi organizado em pequenos núcleos de trabalho e acompanhados 
designers facilitadores do processo, que tinha como objetivo ser dinamizador, agilizando a 
ação, e fomentando a discussão dentro do grupo. A duração das sessões de trabalho não 
excedeu duas horas. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa sobre o local em que o laboratório de projeto iria 
acontecer para melhor conhecer o local e as características da sua população. 

A abordagem utilizada nas sessões de trabalho teve como base o estudo dos métodos de 
participação apresentados no capitulo 02 - parte I. De forma a proceder a uma análise mais 
holística do espaço público, foram usados os indicadores da conceção e da avaliação da 
qualidade do espaço público, propostos por Brandão (2002), e referidos no capitulo 03 - 
parte I. As sessões foram organizadas segundo as três fases que Alaster Fuad-Luke (2009, 
p. 180) defende que o plano de co-design contemple: Explorar; Analisar  e Decidir, por serem 
momentos chave no processo de design. Os métodos de participação utilizados (tabela 3)., 
apresentados no capitulo 02 - parte I,  foram aqueles que se mostraram os mais adequados 
a responder aos objetivos, permitindo realizar os três tipos de atividades propostos por 
Sanders, Brandt e Binder (2010 p. 4) fazer, narrar e representar.

 A oficina de participação (conceito abordado no capitulo 02) foi composta por quatro sessões 
de trabalho, que aconteceram entre 12 de Julho de 2012 e 31 de Julho de 2012. 

No primeiro dia pretendia-se apresentar ao grupo o programa do projeto, e o conjunto de 
atividades que se iriam desenvolvem, apresentando o cronograma. Este convite público à 
participação serviria também para esclarecer dúvidas, e permitir com que toda a equipa de 
trabalho se conhecesse. 

Em seguida pretendia-se iniciar o debate acerca dos usos do espaço público. Esta atividade 
iria dar o mote para que se iniciasse a exploração do espaço, através do levantamento 
visual, e de uma análise qualitativa do mesmo. 
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- Public Forum

- Design Probe 

- Questionário 

- Focus Group

ANALISAREXPLORAR DECIDIR

- Prototipagem

-Focus Group

- Observar

- Picture Mapping

- Análise SWOT

- Cenários

- Focus Group

No segundo dia pretendia-se analisar os materiais recolhidos. Para que o processo fosse 
o mais visual possível, optou-se por mapear as fotografias tiradas na sessão anterior, e 
fomentar o debate para que o mapeamento se desenvolvesse segundo os critérios de uma 
análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades, ameaças). Pretendia-se que o registo 
visual fosse o motor para uma discussão que permitisse posicionar o bairro e, através de 
uma visão estratégica, estabelecer critérios de ação.

No terceiro dia pretendia-se estimular a criatividade dos participantes, bem como promover 
o diálogo através de vários possíveis cenários. Os cenários foram concebidos para serem 
provocadores, o que iria permitir com que se criassem posições concretas em relação às 
propostas de requalificação para a Praceta. Inicia-se em seguida a materialização das ideias, 
onde foi possível que se tomassem algumas decisões.

No quarto dia pretendia-se voltar a olhar para as propostas geradas na sessão anterior e 
que através de um olhar crítico estas passassem por um processo de síntese e depuração, 
questionando a sua pertinência. Para isso foi necessário tomar decisões. Em seguida, 
foi proposto que se realizasse um modelo tridimensional das soluções, onde o modelo 
demonstrasse a solução apontada por cada grupo de trabalho. 

Apenas a primeira e quarta sessão foi composta, para além de participantes adultos, por 
participantes jovens. O trabalho com os jovens teve o seu início através de uma discussão e 
demonstração dos usos que fazem do espaço público. Em seguida, iniciou-se outro debate 
sobre quais as necessidades sentidas por estes. Através do desenho e da observação foi 
possível encontrar algumas soluções, que foram materializadas num modelo tridimensional.
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02 CONTEXTUALIZAÇÃO DO LOCAL

Para conseguir fazer uma melhor gestão dos métodos de participação que levem a uma 
abordagem de co-design, revelou-se fundamental realizar um estudo sobre o local em que o 
laboratório de projeto iria acontecer.

Para isso, realizou-se uma pesquisa que permitisse contextualizar o local, fornecendo dados 
relativos ao seu enquadramento histórico, à sua população e às suas características sociais, 
ambientais e económicas.

Começamos por abordar o desenvolvimento urbanístico de Chelas, passando em seguida 
para a análise social do Bairro do Armador. No sentido de aglutinar a análise do local nas 
características da Praceta Bento Gonçalves, abordaremos o espaço público do bairro, assim 
como o mobiliário urbano que o equipa. 
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02.01 Chelas: Resumo histórico e urbanistico

Atualmente, a zona de Chelas tem uma área de aproximadamente 510 hectares e situa-se 
na zona oriental da cidade de Lisboa, abrangendo cerca de 80% do território da Freguesia 
de Marvila. Esta freguesia, de grande dimensão, apresenta um território e uma comunidade 
que é pouco conhecida pela restante população da cidade. 

Desde o final do séc. XIX,  que se foram instalando várias industrias na zona ribeirinha 
da freguesia, atraindo uma franja da população em busca de trabalho. Os trabalhadores 
fixaram-se em habitações, onde os antigos assentos de lavoura, arrendados ou alienados 
pelos proprietários, foram dando lugar a núcleos de habitação de grande precariedade, a 
pequenas instalações industriais ou armazéns (Heitor 2001, p. 95). Isto demonstra que este 
território foi-se desenvolvendo à imagem de uma grande precariedade. 

Este território, que já foi composto por conventos, palácios e quintas, manifestava-se antes 
dos anos 60 bastante díspar do resto da cidade, pelo seu difícil acesso e pela até então 
existência de outros eixos prioritários para o desenvolvimento da cidade (Heitor 2001, p. 95). 
As barreiras físicas e naturais do território, marcado pela área acidentada (cortada por vales 
perpendiculares ao rio) e pelas barreiras construídas (como exemplo a linha de cintura), 
demarcavam o afastamento de Chelas do resto da cidade. Marvila é um desses lugares que 
carregam o peso de serem periferia dentro da cidade (Extramurus 2002, p. 23 )

Nos finais da década de 50, é realizando um estudo de três zonas Olivais Norte, Olivais 
Sul, e Chelas, que iria sustentar a urgência do Plano de Urbanização de Chelas (PUC)154, 
elaborado pelo Gabinete Técnico da Habitação (figura 28). 

Este plano foi uma operação que nasceu da intenção de criar um planeamento integrado 
para a cidade de Lisboa, submetendo cerca de 80% da freguesia de Marvila a uma 
transformação profunda. Os objetivos deste plano ambicioso comtemplava como prioritário 
o desenvolvimento de uma estrutura urbana plurifuncional e socialmente diversificada, 
integrada no conjunto da cidade (Brandão e Remesar 2004, p. 151). Através da promoção 
da habitação social, inscrevendo-se nas conceções político-sociais do Estado Novo, este 
diploma estabeleceu as bases estruturantes das novas unidades urbanas de Lisboa, visando 
principalmente a construção de habitações de rendas acessíveis aos agregados familiares 
de mais fracos recursos (Heitor 2001, p. 100).

154   O PUC, baseou-se e teve como antecedentes: 
- O Plano de Gröer (1948), que considerava duas áreas, a da habitação e da industria, 
separadas por uma zona verde
- Plano Diretor do gabinete de Estudos de Urbanização (1958), que retomava a estrutura 
viária anterior ao plano de Gröer, aumentava a área habitacional e as densidades de 
ocupação, reduzindo a área industrial, e deslocando a área verde para perto do aeroporto.
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A estrutura do plano pretendia a construção de uma malha urbana continua e coerente, 
integrada com o resto da cidade, e contemplava a criação de cinco zonas habitacionais 
destinadas ao realojamento de população com origem em habitações de cariz precário na 
zona de Lisboa. O território organizava-se segundo as seguintes zonas: zona I, zona J, 
zona L, zona M, zona N, que se desenvolviam ao longo de dois eixos paralelos ao vale 
central de Chelas. A zona O, era designada por “núcleo central”, e continha o conjunto de 
equipamentos de interesse público comum, sendo colocada numa posição estratégica no 
centro da malha (figura 29).

Mais tarde, a toponímia dos bairros alterou-se para o nome das quintas cujos territórios 
deram lugar, com o propósito de retirar o estigma associado a estes bairros de cariz social. 
Assim nasceram o Bairro das Amendoeiras (Ex-Zona I); Bairro do Armador (Ex-Zona M); 
Bairro do Condado (Ex-Zona J); Bairro da Flamenga (Ex-Zona N1) e Bairro dos Lóios (Ex-
Zona N2).

O espaço de tempo em que o projeto ocorreu, foi prolífero em mutações políticas, passando 
pelo regime do estado novo, o período pós 25 de Abril, indo até à entrada de Portugal na 
União Europeia. Assim, as várias alterações ocorridas em termos políticos, referentes ao 
período em que o plano se encontrava em curso, colocaram-no numa posição vulnerável e 
comprometeram a estratégia e execução do mesmo, segundo os parâmetros inicialmente 
preconizados. 

Entre as razões apontadas para o lapso no tempo desde a elaboração do plano até à sua 
execução salienta-se o abandono de uma operação global em detrimento de uma intervenção 
faseada, bem como o não-cumprimento na totalidade dos seus programas comprometeram 
fortemente a eficácia da proposta apresentada, no que se refere à articulação com as áreas 
envolventes e à continuidade da massa edificada (Heitor 2001, p. 152). 

Segundo o arquiteto Francisco Silva Dias, em Chelas havia uma entidade que obsessivamente 
construía habitação, […] um parente pobre responsável pela construção das escolas, […] um 
outro parente ainda mais pobre que tratava do equipamento social, e por fim, um parente 
paupérrimo que tratava dos arranjos exteriores (Heitor 2001, p. 115). Podemos assim dizer 
que houve uma décalage entre a arquitetura dos edifícios e o projeto de espaço público, 
existindo casos, em que, a comunidade já habitava os edifícios, sem haver uma qualificação 
dos espaços exteriores.

Em 1990, o Departamento de Construção e Habitação, inicia o projeto de revisão e adaptações 
do PUC ao contexto social da altura, inserindo as propostas no Plano Estratégico e no 
Plano Diretor Municipal, sendo definido como objetivos principais a eliminação do carácter 
monoclassista da população residente, a redução da estrutura monofuncional, a qualificação 
do tecido urbano e a preservação da riqueza paisagística da zona (Heitor 2001, p. 118). Para 
suster o projeto foi feito um levantamento da população existente que vivia em condições 
precárias com o objetivo de a realojar.  

Atualmente o território apresenta-se polarizado e espacialmente fracionado, em que os polos 
se apresentam autónomos mas sem uma legibilidade no seu conjunto. Apresentando grandes 
lacunas, assimetrias e anacronismos, contribuindo para isso as opções em termos de eixos 
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Figura 28
Planta de Lisboa com 
área de intervenção do 
Plano de Urbanização 
de Chelas.
(Heitor, p. 1)

Figura 29
Organização do 
território por zonas.
(C.M.L. 1965, 
pp. 35-36)
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figura 28

figura 29



viários, originando uma separação ainda maior dos polos habitacionais. A composição social 
do território de chelas é bastante heterogénea e multicultural, apresentando-se desqualificada 
em termos sociais e ambientais. O território possui um cariz fortemente residencial e o 
nível socioeconómico da população baixo ou medio baixo. Existe uma elevada diversidade 
étnico-cultural e um forte associativismo. Aos grandes conjuntos edificados, contrapõem-
se extensas zonas de barracas, núcleos de habitações precárias localizados no interior de 
algumas quintas que ainda sobrevivem, embora abandonadas e em adiantado estado de 
degradação, pequenas hortas de subsistência, e terrenos expectantes (Heitor 2001, p. 113).
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02.01 Bairro do Armador: breve caracterização social

O Bairro do Armador (antiga zona M de chelas), possui atualmente uma área de 17 hectares 
em terreno de declive acentuado e localiza-se na Freguesia de Marvila, em Lisboa. É limitado 
a norte pelo Bairro das Flamengas, a nascente pela Via Central de Chelas, a sul pelo Bairro 
de São Pedro dos Peixes, e a poente pelo Parque da Bela Vista (figura 30).

Espa região é fruto de um programa urbanístico ambicioso iniciado nos anos sessenta com a 
elaboração do Plano Urbanístico de Chelas (PUC), justificado pela necessidade em realojar 
uma franja da população que vivia na cidade de Lisboa em habitações de cariz precário. 
O projeto dos espaços exteriores do bairro teve como objetivos dotar o bairro das infra-
estruturas exteriores necessárias e atenuar a perceção das extensas cérceas edificadas, 
através da criação de um universo cénico e formal que proporcione um enquadramento 
coerente e equilibrado (C.M.L. 1991, p. 20).

Nos censos 2001, o bairro contava com 4392 habitantes, e 94 lotes de edificado, 87 da 
Câmara Municipal de Lisboa, e 7 de Cooperativas (C.M.L. 2008, p. 110), demonstrando 
assim a sua forte densidade populacional. Este documento aponta também alguns dados 
relevantes para a caracterização da população, como a faixa etária jovem, baixos níveis de 
escolaridade, baixos salários e a precariedade face ao emprego. 

Os principais promotores deste bairro são as cooperativas e a CML, que no âmbito do 
PIMP155 (plano de intervenção a médio prazo), construiu 1300 fogos em 68 edifícios, tendo o 
período de construção do bairro decorrido entre 1992 e 1998. Existe também um condomínio 
privado, de iniciativa da Fundação Oriente (C.M.L. 2008, p. 111).  

155   Em resposta ao problema da habitação, com foque na erradicação de barracas, 
a Câmara Municipal de Lisboa, de início em 1987, ao Programa de Intervenção a Médio 
Prazo (P.I.M.P.), com o objetivo de construir 9.689 fogos distribuídos em várias zonas da 
cidade de Lisboa.
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figura 30
155 Em resposta 
ao problema da 
habitação, com foque 
na erradicação de 
barracas, a Câmara 
Municipal de Lisboa, 
de início em 1987, 
ao Programa de 
Intervenção a Médio 
Prazo (P.I.M.P.), 
com o objetivo de 
construir 9.689 fogos 
distribuídos em várias 
zonas da cidade de 
Lisboa.

Figura 30
Vista aérea do Bairro 
do Armador 
(C.M.L. 1997b, p. 20)



A população começou a habitar o bairro em 1995, realojando população pertencente a 
bairros de casas pré-fabricadas e abarracadas de núcleos como Quinta das Flamengas e 
da Rosa, Malapios e Marapinhas, Quinta da Montanha, a da Bela Vista e da Azinhaga das 
Teresinhas, do Bairro do Chinês, do Bairro do Relógio, da Quinta do Lévi, da Quinta da 
Holandesa, do Passarinho e da Noiva, da Quinta dos Cravos e da Quinta do Monte Coxo. No 
mesmo bairro coabitam famílias de várias origens e etnias. Antes de habitar o edificado, a 
população era submetida a uma ação de formação composta por vários módulos, orientada 
por varias instituições, com o objetivo de educar a comunidade para a cidadania. 

Neste bairro foram-se sediando várias instituições e Serviços de apoio à população, entre 
elas AFA – Associação Futuro Autónomo, que se dedica à ocupação dos tempos livros dos 
jovens do bairro; PISCOJA – Projeto de Inclusão Social de Crianças e Jovens do Armador 
(integrado no Programa Escolhas), Teatro KAOS, GEBALIS – Gabinete do Bairro do Armador, 
responsável pela gestão dos bairros municipais de Lisboa. Entre estas associações existem 
também outras que, apesar de não estarem sediadas no bairro, focam a sua intervenção 
nesta comunidade.
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 02.3 Bairro do Armador: Espaço público e mobiliário urbano

O espaço público do bairro, com uma área aproximada de 63500m2, apresenta-se desafogado 
e composto por uma rede viária e pedonal simples e com limites bem demarcados (figura 
31). O terreno apresenta um declive acentuado, o que permite uma vista desafogada, no 
entanto foi necessário a construção de mosquetões para que fosse possível criar áreas 
planas com utilidade. 

O espaço público do Bairro do Armador procura criar zonas aprazíveis, com vários tipos 
de funcionamento, tendo o bairro como espaços de lazer por excelência o corredor de 
uso pedonal entre edifícios (Praceta Bento Gonçalves), e a Alameda Pedonal. Criaram-se 
várias referências ao longo do espaço, através das espécies arbóreas e dos equipamentos 
presentes.

As referências que tiveram em mesa na conceção do projeto de espaço público, segundo os 
seus projetistas, foram os jardins da Fundação Gulbenkian em Lisboa, por se constituírem 
como tudo aquilo que um parque deve ter… é versátil, é comodo, tem vários tipos de 
equipamentos, tudo muito simples, os materiais são duráveis (anexo 1), os novos espaços 
públicos de Barcelona nascidos em resposta aos jogos Olímpicos de 92, e os novos materiais 
que surgiram com o projeto da Expo98 em Lisboa. 

A demarcação dos eixos viários e pedonal contribui para a humanização do território 
através da promoção da vivência social dos espaços exteriores, sendo dada prioridade à 
humanização do local, quer privilegiando o peão em detrimento do automóvel, quer dotando 
o espaço de referências, através da especificidade das arquiteturas exteriores, dos efeitos 
de luz e sombra, da textura dos materiais (C.M.L. 1997b, p. 21)
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figura 31

Figura 31
Espaço Público do 
Bairro do Armador
(C.M.L. 1997a, p. 28) 



O bairro é predominantemente residencial, e é constituído por edifícios que variam entre os 
6 e os 14 pisos, que se localizam ao longo das vias principais. Esta implantação define uma 
malha estruturante, dando espaço a eixos de circulação viária e pedonal. Existem também 
passagens entre as galerias dos edifícios que permitem uma menor estanquicidade dos 
espaços.

É de destacar a presença de um pinheiro centenário de grande porte, entre dois lotes, que 
se afigura como um marco do lugar, remetendo para a memória da Quinta do Armador, que 
existia antigamente. 

Em termos de acessos e eixos viários, o relatório do Programa de Reabilitação e 
Desenvolvimento Integrado de Marvila, salienta o fato de não existir continuidade direta a 
partir das vias internas do bairro leva a que só ai entre quem realmente tem essa intenção, 
ninguém o atravessa (C.M.L. 2008, p. 120). Os acessos ao bairro através de transportes 
públicos podem ser feitos através da rede de transportes públicos – estação de metro da 
Bela Vista, e vários autocarros da Carris.

O comércio local, atualmente, concentra-se essencialmente na Avenida Virgílio Ferreira. No 
entanto já se verificou maior dinamismo no bairro. Antes da abertura do Centro Comercial 
da Bela Vista, na zona central de chelas (zona O), a Praceta Bento Gonçalves era o 
espaço que possuía um cariz comercial mais forte, com uma oferta diversificada, que atraía 
a população para a vivência do espaço público.

O mobiliário urbano existente no bairro materializa-se sob a forma de bancos, papeleiras 
e pilaretes, existindo vários “muretes-banco”. O mobiliário urbano presente no espaço foi 
maioritariamente desenhado pelos projetistas do projeto dos espaços exteriores do bairro do 
Armador (anexo 1).

O bairro do Armador não possui qualquer tipo de equipamento infantil, apesar de ai já terem 
sido construídos três, os quais foram num curto período de tempo vandalizados. Apesar 
de se tratar de um bairro recentemente criado, o vandalismo é muito marcante e apenas 
os materiais mais resistentes (ou pouco atrativos) se mantem intatos. Contribui para esta 
situação o facto de o bairro apresentar um caracter “periférico”, com uma população 
desintegrada que não sente o bairro como seu (C.M.L. 2008, p. 125).

O programa que contemplou o projeto do bairro, tinha como intensão trabalhar o espaço 
criando uma linguagem comum entre os vários equipamentos e salientando a nobreza dos 
materiais. Era igualmente premissa que o bairro fosse o mais integrado possível com o resto 
da cidade, retirando-lhe a conotação de bairro social. Como exemplo, salienta-se os lugares 
de estacionamento em cubos de granito, uma opção mais onerosa, mas que é um fator 
integrador por ser uma situação semelhante ao resto da cidade, a utilização de calçada ao 
invés de lajetas de betão, e os lancis em calcário.

Atualmente o espaço público do bairro encontra-se em mutação, devido à conclusão de dois 
espaços públicos que estiveram expectantes durante cerca de 20 anos. Um deles, a Alameda 
Pedonal, e outro a Praça do Armador que se encontra contigua à Praceta Bento Gonçalves. 
Esta praça, cujo projeto tem um cariz cenográfico, possui uma escadaria monumental e uma 
pérgula, que marca a conclusão do espaço pedonal.138



 02.4 Nota sobre a Praceta Bento Gonçalves

Afigura-se como um espaço pedonal por excelência, em forma de corredor entre as bandas 
de edifícios, e com uma orientação norte-sul. Ao longo do corredor existe uma galeria 
comercial, situada no piso térreo dos edifícios.

A multifuncionalidade desta área resulta da necessidade de corresponder 
às diferentes exigências de uma população residente bastante heterogénea 
(C.M.L. 1997a, p. 32).

O espaço apresenta-se amplo e fluido, com áreas verdes, e com percursos definidos pelo 
alinhamento das árvores e pelo mobiliário urbano presente. Devido á sua dimensão e cariz 
exclusivamente pedonal, afigura-se como um centro de vida social do bairro (figura 32).
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figura 32

Figura 32
Praceta 
Bento Gonçalves





03 LABORATÓRIO DE PROJETO
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03.1.1 Public Forum
03.1.2 Design Probe
03.1.3 Questionário e Focus Group

figura 33 - Explorar

03.1 Explorar

Nesta fase:



Public Forum
Design Probe
Questionário e 
Focus Group

Observar e Focus 
Group
Picture Mapping   
e Análise SWOT
Cenários               
e Focus Group

Focus Group
Gerar Ideias
Prototipar

PUBLIC FORUM03.1.1

A sessão iniciou-se com a apresentação d o programa que iria decorrer nas quatro sessões 
de trabalho, seguida da apresentação de todos os participantes presentes na sessão.

Iniciou-se a discussão com um momento de reflexão sobre quais os usos e atividades 
que se praticam no espaço público do bairro, em espacial na Praceta Bento Gonçalves. 
Estes usos do espaço público foram registados e contribuíram para iniciar o processo de 
consciencialização do território em análise

Foi destacado:

- As atividades lúdicas e recreativas praticadas pelos jovens como andar de bicicleta, 
saltar à corda, jogar à bola, brincar às escondidas.
- Alguns comportamentos transgressivos como exemplo o facto de alguns jovens 
subirem e se pendurarem nos candeeiros,
- A prática de festas em espaço público. 

OBJETIVOS:
Refletir sobre os 
usos efetuados no 
espaço público

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES:
20 Jovens e adultos

figura 34 - Public Forum
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Public Forum
Design Probe
Questionário e 
Focus Group

Observar e Focus 
Group
Picture Mapping   
e Análise SWOT
Cenários               
e Focus Group

Focus Group
Gerar Ideias
Prototipar

DESIGN PROBE 03.1.2

OBJETIVOS:
Fazer um 
levantamento visual 
do espaço

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES:
20 Jovens e adultos

MATERIAIS:
Máquinas 
fotográficas 
descartáveis

O grupo foi dividido em dois (o grupo das crianças e o grupo dos adultos), com a intensão de 
fazer um levantamento visual do território. Para materializar o registo do espaço público e do 
mobiliário urbano, foram distribuídas pelos participantes máquinas fotográficas descartáveis. 
Ambos os grupos fizeram um percurso pelo eixo norte da Praceta Bento Gonçalves, com o 
objetivo de dar corpo, através da fotografia, a algumas palavras-chave referentes a usos, 
características e funções do espaço público urbano. Durante a maratona fotográfica, cada 
palavra-chave foi discutida em grupo, e após a aceitação por todos do motivo a fotografar, o 
registo era efetuado pelos elementos do grupo.

Essas palavras-chave foram:
sentar; andar; abrigar; iluminar; para colocar o lixo; para informar; espaços verdes; 
espaços de suporte a atividades recreativas.

Nesta lista, foram também incluídas algumas palavras-chave referentes a uma avaliação 
subjetiva e empírica do espaço pelos cidadãos. 

figura 35 - Desing Probe

145



Essas palavras-chave foram:
o que se encontra de mais feio na praceta; o sítio preferido da praceta; algo que 
passe despercebido na praceta 

Durante esta atividade, o grupo foi atacado com o lançamento de ovos vindos dos prédios 
circundantes. Esta situação hostil foi encarada com banalidade por parte dos moradores do 
bairro. O momento experienciado in loco pelo grupo de projeto contribuiu para a perceção 
da fragilidade do local e constitui-se como um problema a abordar nas seguintes sessões 
de trabalho.

Os seguintes mosaicos de imagens foram o resultado da maratona fotográfica realizada no 
local.

Grupo Adultos:

figura 36 - Design Probe - resultados (adultos)
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Grupo jovens:

figura 37 - Design Probe - resultados (jovens)
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Public Forum
Design Probe
Questionário e 
Focus Group

Observar e Focus 
Group
Picture Mapping   
e Análise SWOT
Cenários               
e Focus Group

Focus Group
Gerar Ideias
Prototipar

QUESTIONÁRIO E FOCUS GROUP03.1.3

OBJETIVOS:
Fazer uma análise 
qualitativa do espaço 
público

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES:
10 adultos

MATERIAIS:
Cartões com 
questionário; 
riscadores

Foi feita uma análise qualitativa do espaço, com um olhar geral para o bairro e um olhar 
particular para o espaço-objeto de estudo em questão. 

Constituíram-se dois grupos de trabalho.

Esta análise teve como fundamentos parâmetros relativos à identidade; continuidade/
permeabilidade; segurança, conforto, aprazibilidade; mobilidade, acessibilidade, 
permeabilidade; inclusão, coesão social; legibilidade; diversidade, adaptabilidade; resistência, 
durabilidade; sustentabilidade, referidos no capítulo 03 - parte I. Para isso realizaram-se 
cartões com cada um dos tópicos mencionados como se mostra na figura 39:

figura 38 - Questionário e Focus group
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figura 39 - Questionário e Focus group - resultados
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Este momento revelou-se valioso para realizar uma leitura do território através da experiência 
empírica da comunidade. 

Enquanto pontos positivos salienta-se:

 - A boa localização do bairro face ao resto da cidade, destacado pelos bons acessos;

- A multiculturalidade do bairro, e o espirito próximo e acolhedor da comunidade;

- A ótima iluminação;

- A presença de rampas que auxiliam os percursos.

Enquanto pontos negativos salienta-se:

- A falta de equipamentos urbanos, em relação ao número de habitantes do bairro, 
bem como os comportamentos transgressivos em relação aos mesmos;

- Falta de manutenção do espaço;

- Falta de sinalética.

Durante esta conversa foi interessante constatar a ligação afetiva da comunidade ao bairro, 
demonstrada em pormenores, quando pedido para dar uma avaliação de 1 a 5 do espaço. O 
grupo, por vezes, apesar dos vários pontos fracos em determinados parâmetros, atribuíam 
uma nota positiva, justificando esta opção com “…mas o bairro é lindo!”. A ligação afetiva 
para com o território demonstrou-se de grande relevância. Os grupos foram compostos por 
moradores e por pessoas que ai trabalham ou atuam, que completaram as suas visões, 
gerando um olhar holístico sobre o território. 
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figura 40 - Analisar

03.2.1 Observação e Focus Group
03.2.2 Picture Mapping e Análise SWOT
03.2.3 Cenários e Focus Group

03.2 Analisar

Nesta fase:



Public Forum
Design Probe
Questionário e 
Focus Group

Observar e Focus 
Group
Picture Mapping   
e Análise SWOT
Cenários               
e Focus Group

Focus Group
Gerar Ideias
Prototipar

OBSERVAÇÃO E FOCUS GROUP03.2.1

OBJETIVOS:
Debater sobre as 
condições que o 
espaço público 
oferece aos jovens 
para que estes 
realizem as suas 
atividades lúdicas

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES:
10 Jovens

O grupo dos jovens realizou uma conversa informal sobre quais as atividades praticadas 
naquela praceta, bem como quais os jogos aí praticados. 

Alguns dos jogos, foram inventados pelos próprios, possuindo regras por eles definidas, em 
que os objetos de mobiliário urbano contribuem para a sua materialização. De salientar que, 
alguns dos jogos já passam, não de geração em geração, mas de irmão mais velho para 
irmão mais novo. 

Após os jovens terem explicado os seus usos do espaço público, estes decidiram organizar 
uma demonstração dos jogos que aí praticam, sendo possível observar estas atividades.

Das outras atividades praticadas destacam-se as de cariz performativo, como a dança, 
canto, e o teatro. Estas atividades são maioritariamente promovidas pela associação local 
dedicada aos tempos livres dos jovens. 

figura 41 - Observação e Focus Group
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Seguida a demonstração realizou-se um debate onde foram abordadas as seguintes 
questões:

- Quais os pontos fortes da praceta;

- Quais os pontos fracos da praceta;

- Como podemos melhorar o espaço;

- O que faz falta no espaço. 

Do debate salientou-se a existência de várias zonas diferentes dentro da praceta, o que faz 
com que existam espaços que estão por eles designados para determinados exercícios e foi 
unânime a falta de equipamentos que suportem as suas atividades
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Public Forum
Design Probe
Questionário e 
Focus Group

Observar e Focus 
Group
Picture Mapping   
e Análise SWOT
Cenários               
e Focus Group

Focus Group
Gerar Ideias
Prototipar

PICTURE MAPPING E ANÁLISE SWOT03.2.2

OBJETIVOS:
Mapear as imagens 
geradas na atividade 
Design Probe e 
Realizar uma análise 
SWOT

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES:
5 Adultos

MATERIAIS:
riscadores, 
autocolantes 
coloridos, post-its, 
fotografias tirada 
pelos participantes 
na atividade design 
probe, planta da 
Praceta Bento 
Gonçalves Reuniu-se o grupo de participantes à volta de uma mesa, com o objetivo de organizar as 

fotografias tiradas no Design Probe, e mapeá-las sobre a imagem da planta da Praceta 
Bento Gonçalves e da envolvente, em formato A1.  À medida que este mapeamento decorria, 
discutia-se qualitativamente o bairro segundo os critérios de uma Análise SWOT. Assim, a 
par do mapeamento, as imagens foram identificadas com autocolantes segundo seguindo os 
critérios de Força (verde), Oportunidade (amarelo), Fraqueza (laranja) e Ameaça (vermelho). 

 Inserindo as imagens no mapa, e utilizando autocolantes representativos, foi possivel criar 
um registo visual, e através da sua construção realizar uma leitura objetiva e direcionada 
sobre o território. 
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figura 42 - Picture Mapping e Análise SWOT



figura 43 - Picture Mapping e Análise SWOT - resultados



A importância desta sessão pode ser medida no olhar crítico sobre o bairro, ganhando 
consciência sobre quais os possíveis caminhos projetais a seguir. 

Enquanto forças podemos salientar:

- Espaço amplo;

- Ótimos acessos;

- Excelente iluminação;

- Presença de espaços verdes;

- Praceta Bento Gonçalves de uso 
exclusivamente pedonal.

Enquanto fraquezas podemos salientar:

- Espaços devolutos;

- Degradação de alguns 
equipamentos (iluminação pública, 
pavimento);

- Inexistência de parques infantis;

- Poucos equipamentos que 
suportam atividades de lazer (ex: 
mesas);

- Falta de equipamento para 
depósito do lixo.

Enquanto oportunidade podemos salientar:

-Existência de elementos chave na 
comunidade;

- Alguns cidadãos fazem a 
manutenção do espaço público (ex: 
limpeza dos espaços verdes);

- Grande respeito pela arte pública 
(ex: grafitis);

- Existência de grupos associativos 
no bairro, dinamizadores da 
comunidade.

Enquanto ameaças podemos salientar:

- Diferentes etnias pouco abertas 
para o exterior e entre si;

-Vandalismo;

- Apropriação indevida do espaço 
por algumas comunidades;

- Medo por parte de alguns 
cidadãos em habitar o espaço 
público. 

tabela 4 - análise SWOT
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Public Forum
Design Probe
Questionário e 
Focus Group

Observar e Focus 
Group
Picture Mapping   
e Análise SWOT
Cenários               
e Focus Group

Gerar ideias          
e Focus Group
Prototipar

CENÁRIOS E FOCUS GROUP 03.2.3

OBJETIVOS:
Estimular a 
discussão através da 
análise de projetos 
de requalificação 
de espaço público 
e discutir a sua 
viabilidade na 
Praceta Bento 
Gonçalves

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES:
10 Adultos

MATERIAIS:
post-its, riscadores 
fotomontagens dos 
projetos referencia 
com fotografias 
tiradas pelo grupo 
em design probe

Reuniu-se o grupo de participantes à volta de uma mesa, com o objetivo de questionar 
a aplicabilidade, na Praceta Bento Gonçalves, dos projetos de regeneração urbana 
mencionados no capítulo 05 - parte I, tendo para isso sido utilizadas fotomontagens desses 
mesmos projetos com as imagens capturadas no Design Probe. O debate foi assim orientado 
para que se explorassem novas formas de uso do espaço, contribuindo para a geração e 
avaliação de ideias.  

Em todos os projetos, a discussão sobre outras possíveis soluções para a Praceta Bento 
Gonçalves foi posta em hipótese.

figura 44 - Cenários e Focus Group
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- Telemegaphone Dale, Unsworn Telecom, Dale, (2008), por se tratar de um projeto que se 
foca na comunicação entre cidadãos no espaço público.

A discussão em torno de um projeto que difundisse mensagens de voz pela Praceta, revelou 
que a comunicação entre a comunidade é bastante efetiva, sendo em alguns casos feita à 
janela das próprias habitações. Esta conversa revelou também alguma população oprimida, 
por viver com receio de comunicar em determinados contextos, com medo de ser alvo de 
represálias, pela restante população.
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figura 45 - Cenário Telemegaphone Dale



- Urban Play - Sculpt me Point, Marti Guixé, Amesterdão, (2008), por se tratar de um 
projeto de intervenção artística participada em espaço público.

Inicialmente este projeto foi confundido com um ponto de água, tendo sido dito que a água 
seria aproveitada pela comunidade para a rega nas hortas de subsistência que existem nas 
proximidades do bairro. 

Após percecionar o conceito do projeto, este foi tido como de potencial interesse pelo fato de 
poder ser personalizado. No entanto, devido ao projeto incentivar a sua apropriação através 
da alteração da sua forma, mencionou-se que funcionaria por antítese e a população não iria 
realizar nenhuma alteração no mesmo.
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figura 46 - Cenário Urban Play – Sculpt me Point



- Piazza Risorgimento, Ma0, Bari, (2002), por se tratar de um projeto de reabilitação 
urbana utilizando mobiliário urbano interativo. 

Este projeto revelou-se útil para discutir o tipo de mobiliário urbano que poderia vir a ser 
colocado no bairro. De início os participantes excluíram a madeira e o metal como opção de 
materiais, devido ao vandalismo. Os comportamentos transgressivos em relação ao mobiliário 
urbano e espaço público foram tidos em consideração, salientando-se que mais do que 
equipamentos resistentes, seria necessário intervir a um nível mais profundo que modelasse 
as atitudes e mentalidades da população. Foi igualmente salientada a necessidade de mesas
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figura 47 - Cenário Piazza Risorgimento



- Play or Rewind, Cliostraat, Siena (2001), por se tratar de um projeto de intervenção 
urbana, efémero, que aborda as questões lúdicas do espaço público. 

Neste projeto foram levantadas questões relativas ao barulho, e ao facto de que ao legitimar 
determinados jogos com bola poderia colocar em risco as lojas e habitações. No entanto, a 
inexistência de um parque infantil é notada. O fato deste projeto referência utilizar marcas 
no pavimento, ao invés de mobiliário urbano, foi visto de forma positiva, pois exclui a 
possibilidade dos equipamentos virem a ser vandalizados e destruídos. 
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figura 48 - Cenário Play or Rewind



- Eichbaumoper, Raumlaborberlin, Berlin (2009), por se tratar da reabilitação de um 
espaço público, através de um evento efémero.

O debate acerca deste projeto centrou-se no sítio onde o projeto foi colocado na fotomontagem. 
A conversa revelou que este espaço trata-se de um lugar inóspito, referindo-se a comunidade 
ao mesmo como “o gueto”, sendo formalmente composto por um desnível de cota em relação 
ao resto da praceta, em configuração de anfiteatro. Durante esta discussão foi referido o 
facto de não haver nenhum espaço de convívio para os idosos, tendo este sítio, após uma 
requalificação, sido recomendado como tal. 
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figura 49 - Cenário Eichbaumoper



-  Praça de Barking, muf architecture, Londres, (2009), por se tratar de um projeto de 
reabilitação urbana que disponibiliza novos serviços e equipamentos num espaço público 
(como por exemplo comércio, uma biblioteca municipal e um pequeno parque), atraindo 
pessoas de fora da comunidade ao bairro. 

Neste projeto foi salientada a questão de que, se existissem serviços que atraíssem até 
ao bairro pessoas exteriores a ele, seria positivo para o comércio local, aumentando a 
segurança no bairro. Abordou-se a questão de que o bairro não se constitui como um local 
de passagem, sendo apenas penetrado por pessoas que tem a intensão de la ir. O fato de 
na Zona O de Chelas (a menos de 1km de distancia da Praceta Bento Gonçalves) existir um 
centro comercial, contribui para o desinteresse em que este seja atravessado por pessoas 
exteriores ao bairro. 
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figura 50 - Cenário Praça de Barking





Nesta fase:
03.3.1 Focus Group  
           Encontrar soluções (adultos)
03.3.2 Focus Group  
           Encontrar soluções (jovens)
03.3.3 Prototipar (jovens)
03.3.4 Prototipar (adultos)

figura 51 - Decidir

03.3 Decidir



Public Forum
Design Probe
Questionário e 
Focus Group

Observar e Focus 
Group
Picture Mapping   
e Análise SWOT
Cenários               
e Focus Group

Focus Group
Gerar Ideias
Prototipar

FOCUS GROUP - ENCONTRAR SOLUÇÕES (Adultos)03.3.1

OBJETIVOS:
Encontrar soluções 
de projeto para o 
local

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES:
5 Adultos 

MATERIAIS: 
riscadores, papel 
vegetal, fotografias 
tiradas pelo grupo 
em design probe

Com as fotografias tiradas no Design Probe e sobre folhas de papel vegetal, os participantes 
desenharam e escreverem as suas próprias ideias e propostas de intervenção no espaço 
público.

Finda esta atividade, cada um apresentou as suas propostas ao grupo e foi discutida a sua 
aplicabilidade, prós e contras, numa perspetiva construtiva.

figura 52 - Focus Group – Encontrar soluções (adultos)
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- criar espaços de convívio com bancos e mesas, e circuitos próprios para bicicletas/skates;

Estas consistiram em:

figura 53 - Focus Group – Encontrar soluções (adultos) #1
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- criar um projeto de arte pública para as galerias dos edifícios no sentido de as 
humanizar, sendo características da identidade do bairro;

- criar uma plataforma de comunicação entre a comunidade;
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figura 54 - Focus Group – Encontrar soluções (adultos) #2

figura 55 - Focus Group – Encontrar soluções (adultos) #3



- criar espaços que destaquem as atividades feitas pelas crianças, jovens e idosos;
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figura 56 - Focus Group – Encontrar soluções (adultos) #4



Public Forum
Design Probe
Questionário e 
Focus Group

Observar e Focus 
Group
Picture Mapping   
e Análise SWOT
Cenários               
e Focus Group

Focus Group
Gerar Ideias
Prototipar

FOCUS GROUP - ENCONTRAR SOLUÇÕES (Jovens)03.3.2

OBJETIVOS:
Encontrar soluções 
de projeto para o 
local

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES:
10 Jovens

MATERIAIS: 
riscadores, papel 
vegetal, fotografias 
tiradas pelo grupo 
em design probe

Após debater se para os jogos inventados pelos jovens seria necessário equipamento próprio, 
estes privilegiaram a criação de um palco, onde pudessem apresentar os seus espetáculos. 
Os primeiros esboços feitos pelos jovens seguirem o arquétipo de palco, foram levantados 
pontos relativos à multifuncionalidade do mesmo. Durante todo este processo foram feitas 
várias experiências tridimensionais

figura 57 - Focus Group – Encontrar soluções (jovens)

172



Public Forum
Design Probe
Questionário e 
Focus Group

Observar e Focus 
Group
Picture Mapping   
e Análise SWOT
Cenários               
e Focus Group

Focus Group
Gerar Ideias
Prototipar

PROTOTIPAR (Jovens) 03.3.3

O grupo dos jovens, após realizar várias experimentações através do desenho e de materiais, 
sugeriram a construção de uma plataforma elevada em relação ao resto do pavimento. Este 
equipamento deveria ser utilizado nos percursos de bicicleta e skate, e também enquanto 
palco ligado à representação dos seus espetáculos. Este objeto funcionaria como ponto de 
reunião da comunidade e deveria ser colocada em frente à associação dos tempos livres 
dos jovens. No final, após discussão em torno da forma, foi feito um modelo tridimensional

OBJETIVOS: 
Criar modelos 
de algumas das 
propostas de 
intervenção

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES: 
15 Jovens

MATERIAIS: 
riscadores, papel 
vegetal, piónes, 
fotografias tiradas 
pelo grupo, vários 
tipos de cola, vários 
tipos de papel 
e cartão, k-line, 
cortiça, esponja, 
balsa. figura 58 - Prototipar (jovens)
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Public Forum
Design Probe
Questionário e 
Focus Group

Observar e Focus 
Group
Picture Mapping   
e Análise SWOT
Cenários               
e Focus Group

Focus Group
Gerar Ideias
Prototipar

PROTOTIPAR (Adultos)03.3.4

Ao grupo dos adultos foi pedido que voltassem a olhar para os esboços da sessão anterior, 
e que discutissem as propostas, as analisassem e tomassem escolhas que permitissem 
sintetizar e depurar as suas ideias. Após esta discussão, foi pedido que realizassem uma 
maquete de pelo menos uma das ideias. 

A proposta escolhida contemplava a criação de um murete-banco em semicírculo para 
promover a coesão social, através um núcleo agradável para todas as gerações, equipado 
com mesas de estar, e um monumento que fosse representativo da comunidade.

A necessidade de um objeto urbano que representasse a comunidade revelou-se de especial 
interesse, pois, anteriormente questionado em relação a qual a identidade do Bairro do 
Armador, o grupo de participantes respondeu que a multiculturalidade do bairro seria a sua 
maior identidade. 

OBJETIVOS: 
Criar modelos 
de algumas das 
propostas de 
intervenção

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES: 
5 Adultos

MATERIAIS: 
riscadores, papel 
vegetal, piónes, 
fotografias tiradas 
pelo grupo, vários 
tipos de cola, vários 
tipos de papel 
e cartão, k-line, 
cortiça, esponja, 
balsa. figura 59 - Prototipar (adultos)
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03.4.1 Entrega do projeto (jovens)
03.4.2 Entrega do projeto (adultos)
03.4.3 Celebrar

03.4 Resultados

figura 60 - Resultados
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ENTREGA DO PROJETO (Jovens)03.4.1
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figura 61 - Entrega do projeto (jovens)
Plataforma multifuncional, com rampas de acesso.
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Focus Group
Gerar Ideias
Prototipar

ENTREGA DO PROJETO (Adultos) 03.4.2
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figura 62 - Entrega do projeto (adultos)
Objeto de arte pública, que reflita o carácter identitário da comunidade. Murete-banco em 
semi-circulo, para promover a coesão da comunidade. Mesas de apoio para atividades de 
lazer.



Celebrar03.3.3

No final, foi importante celebrar com a comunidade os resultados e o esforço alcançados. 

Assim, realizou-se simbolicamente um lanche, e um momento de convívio entre toda a 
equipa de codesign. 

Public Forum
Design Probe
Questionário e 
Focus Group

Observar e Focus 
Group
Picture Mapping   
e Análise SWOT
Cenários               
e Focus Group

Focus Group
Gerar Ideias
Prototipar
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figura 63 - Celebrar







CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente dissertação tem como objetivo explorar a relação entre os métodos de participação 
e o desenho dos espaços públicos, investigando a natureza dos impactos a nível material e 
social no processo de requalificação de um dado território.

Neste sentido foi estudada a perspetiva do design em relação às práticas de co-design que 
têm como princípio o facto de o design poder contribuir para os processos de inovação 
social. Para isso é necessário questionar o mundo atual e reposicionar o ato de projeto, 
pois todos podemos intervir no panorama social. Vários são os atores que aí intervêm e 
desenvolvem soluções fazendo uso dos seus conhecimentos e da sua experiência. Como 
analisámos, existem soluções que surgiram e se desenvolveram, procurando corresponder 
melhor às necessidades da população. É essencial debruçarmo-nos sobre o efeito reativo 
destas soluções na forma como a sociedade se rege. 

O design pode ter um papel preponderante em modelar o panorama social intervindo nos 
processos de inovação social. Uma das formas do designer poder contribuir para a inovação 
social, será fazendo-se emergir na comunidade como um par e assumir o papel de técnico 
ao serviço da população, podendo capacitar a comunidade. Quer isto dizer que potenciará 
a energia criativa da comunidade. O designer pode contribuir com o seu pensamento 
sistémico face aos factos, pela sua capacidade de gerir a informação tornando-a o mais 
visível possível, permitindo uma leitura mais acessível e por ser uma disciplina de ação, 
conseguindo impulsionar e agilizar processos que levem à experimentação e materialização.

A referência à abordagem transformation design torna-se relevante pelos fundamentos de 
capacitação, participação, colaboração, e a abordagem de post design que segue estes 
princípios mas que se torna de especial valor por salientar a informação visual e o trabalho 
sobre a imagem, o que diminui os filtros que moldam e adulteram a comunicação escrita 
verbal. 

O User Centered Design é uma abordagem que enquadra os utilizadores, no entanto não 
existe uma partilha de poder na tomada de decisões. O co-design, implica um nível horizontal 
de comunicação e poder entre todos os atores envolvidos, fazendo uso dos métodos e 
ferramentas de participação. Esta abordagem posiciona os utilizadores no epicentro do 
processo de design e dá-lhes voz e responsabilidades nos processos de tomada de decisão. 
No entanto, isto não significa dar livre-arbítrio à comunidade e executar as suas propostas 
sem qualquer critério. Significa saber escutar, interpretar, para depois discutir fazendo uso 
do poder da comunicação. 183



Deste modo, o designer altera o seu ponto de referência e para além de orientar a comunidade, 
este é um dos responsáveis pela organização e definição dos métodos e ferramentas. Desta 
forma, é possível controlar o processo e obter resultados mais incisivos. O uso e criação de 
ferramentas de participação permitem o envolvimento de vários tipos de atores, podendo 
estes exprimir-se de forma adequada. 

Em virtude deste posicionamento, é necessário que nos debrucemos sobre quais as 
ferramentas e quais os métodos de participação a utilizar, para que se integrem os 
utilizadores e cidadãos no processo de co-design. Estas dependem do nível de participação, 
dos objetivos do projeto, e das características da equipa de co-design. Todo o processo 
deve ser composto por várias fases que permitam um envolvimento a vários níveis. Nas 
fases de explorar, analisar e decidir devem existir atividades que permitam produzir, narrar e 
representar coisas e ações, o que permite uma multiplicidade de expressões. 

A participação é contextual. No entanto, o conceito de participação tem uma grande 
elasticidade na sua interpretação. Existem vários níveis de participação que devem ser 
levados em consideração ao longo do projeto e que devem incluir um vasto núcleo de atores, 
incluindo utilizadores.

Na procura de uma contextualização do processo de co-design em projeto de requalificação 
do espaço público urbano, torna-se fundamental compreender as várias camadas que 
compõem a cidade atual, definindo o espaço público urbano.

As cidades estão em constante mutação e a sua função social é aquela que mais impactos 
sofre. No entanto, a dimensão que possibilita que o espaço público seja lugar de troca de 
informação e lugar de encontros, é de extrema importância para o bom funcionamento das 
cidades, e vários têm sido os esforços para reposicionar esta função. 

As cidades são espaços de diversidade que devem refletir a sociedade que nela vive, sendo 
o espaço público, pelo seu acesso livre, propriedade pública e de uso coletivo, o palco para 
o exercício da cidadania. 

O mobiliário urbano, ao equipar o espaço público com os equipamentos necessários ao seu 
bom uso, pode contribuir decisivamente para impulsionar a sociabilidade e o bom uso da 
cidade.

Para o bom funcionamento do espaço público é necessário que os cidadãos se identifiquem 
com os espaços que habitam. A participação da comunidade na criação, gestão e manutenção 
do espaço público pode contribuir para a sua apropriação positiva. A experiência de participar 
em atividades que se debrucem sobre o espaço público, pode gerar um conjunto de símbolos 
cujo significado remete para o lugar. No entanto, esses mesmos símbolos, ao serem lidos, 
têm um significado que não é unidirecional para todas as pessoas, o que pode contribuir para 
uma visão mais global do território.

São várias as disciplinas que atuam no espaço público. Podemos fazer referência à 
arquitetura, urbanismo, engenharia, e sociologia. Podemos depreender que o espaço urbano 
é também o espaço da interdisciplinaridade. O foco do desenho ligado à esfera urbana, está 
nos cidadãos, utilizadores heterogéneos, a quem o espaço público tem de servir. Assim, 184



torna-se essencial para além da interdisciplinaridade da equipa de projeto, se integrem 
cidadãos, utilizadores do espaço, para que com o seu conhecimento participem no processo 
criativo. 

As práticas de co-design permitem, para além do envolvimento das pessoas no processo 
criativo, criar sinergias que contribuam para a capacitação da comunidade de forma a 
encontrar soluções que melhor se adequem e trabalhar as relações interpessoais, tornando 
deste modo as comunidades mais coesas. Isto, aplicado ao projeto de espaço público, 
contribui para que se melhore a autonomia das cidades na sua relação com o poder local. As 
comunidades tornam-se mais independentes e preocupam-se com a gestão e manutenção 
do espaço público.

Em Portugal, as políticas de intervenção urbana dividem-se segundo a sua escala de 
intervenção, ou seja, projetos ao nível nacional, regional ou municipal. No âmbito municipal, 
os planos diretores municipais, os planos de urbanização e os planos de pormenor são 
igualmente ordenados tendo em conta a sua amplitude de intervenção. Podemos afirmar 
que quanto maior for a área de intervenção do projeto, maior será o número de pessoas 
afetadas, sendo por isso mais difícil realizar uma participação plena com a comunidade, 
como é o exemplo de uma intervenção à escala nacional. No entanto, numa escala de plano 
de pormenor, onde o número de pessoas afetadas pelo projeto é menor, é possível trabalhar 
com a comunidade a um nível mais direto, chegando a níveis de partilha de poder.

O trabalho a ser feito com fim à sensibilização sobre os benefícios na participação é ainda 
longo. É necessário sensibilizar os decisores, a sociedade civil e os especialistas no 
entendimento das várias dimensões do conceito de participação. Apenas através do conjunto 
de atores informados é possível estabelecer um correto uso da participação e integração dos 
cidadãos.

A oficina de participação que teve lugar no bairro do armador permitiu-nos confrontar os 
pressupostos mencionados na primeira parte deste trabalho.  

Salienta-se uma inicial dificuldade em encontrar associações locais com interesse em 
acolher o projeto sob a forma de parceria, e em servir de ponte para com os cidadãos. 
Após identificar lugares com potencial interesse para a realização do laboratório de projeto, 
assistiram-se a várias assembleias de freguesia, e realizaram-se várias reuniões com 
presidentes de junta de freguesia. Infelizmente, junto das instituições públicas, não se sentiu 
a motivação necessária para acolher o laboratório de projeto. Assim, através da experiência 
empírica, as associações que não estão diretamente ligadas ao poder local, mas que 
apoiam a comunidade, revelaram-se a melhor opção pois são aquelas em que os cidadãos 
pareceram depositar maior confiança.

O plano de participação teve como objetivo dar início a um projeto de co-design que tivesse 
como mote a requalificação de um espaço público do bairro. Os métodos e ferramentas 
aplicadas tiveram como base a bibliografia consultada e serviram para criar uma narrativa de 
projeto que servisse os objetivos. Pretendia-se dar início a uma viagem projetual. 
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Para além da comunidade, verificou-se pertinente convidar colegas designers com interesse 
nestas temáticas para colaborar e participar nas reuniões de trabalho a devir. Este apoio foi 
fundamental, para fazer convergir várias visões e para que a comunidade se sentisse mais 
confiante nos momentos de tomada de decisão. No entanto, apesar do design ser uma área 
multidisciplinar, este consegue ser um bom articulador das outras disciplinas. Assim, assume-
se que a equipa de apoio ao projeto deveria ter sido composta por diversos profissionais 
oriundos de várias disciplinas que dessem o seu contributo (exemplo: psicólogos, artistas 
plásticos, sociólogos), criando assim uma equipa interdisciplinar.

O convite à comunidade para fazer parte da equipa de co-design foi feito por associações 
locais, por serem entidades em que as pessoas depositam confiança. As reuniões de 
trabalho foram organizadas de modo a valorizar o contacto pessoal e a que essas pessoas 
despendessem a menor quantidade de tempo possível. Na primeira reunião de trabalho, 
talvez devido à curiosidade, o número de participantes mostrou-se significativo. No entanto, 
à medida que o projeto foi avançando, o número de participantes foi inconstante, reduzindo. 
Os elementos da equipa que mais demonstraram interesse nas atividades, e em integrar 
a equipa de co-design, foram elementos chave da comunidade, já envolvidos em várias 
iniciativas locais. Para que a adesão tivesse sido maior, teria sido importante, antes de mais, 
sensibilizar a comunidade para a importância da sua participação, incutindo o poder que 
cada um tem em fazer a diferença.

O trabalho de projeto permitiu que os resultados se baseassem em esboços de propostas de 
intervenção. As propostas geradas materializam intensões, desejos, e necessidades. Estas 
devem ser lidas de forma a captar o seu significado abstrato, e não uma leitura formal direta 
dos resultados apresentados. Ao analisar as propostas desenvolvidas parece-nos óbvio que 
elas representam não um ponto de chegada mas sim um ponto de partida. 

A perspetiva futura para este projeto é que este avance segundo a mesma abordagem de 
co-design utilizando métodos de participação, mas integrando no grupo de projeto, para 
além da comunidade, um conjunto de profissionais de várias origens, estabelecendo uma 
equipa multidisciplinar, e que consiga avançar com o projeto segundo as linhas orientadoras 
estabelecidas no pré-projecto. Por exemplo, sugere-se que para o projeto de arte pública 
seja reunida uma equipa de projeto composta por artistas plásticos, que cooperem com os 
cidadãos na procura de um elemento artístico que seja representativo da comunidade. 

O design pode assim contribuir para a regeneração material e social dos lugares, pois o 
processo de co-design estimula um conjunto de experiências que são importantes para que 
se crie um olhar crítico para com o território e a sociedade. Os resultados obtidos, mostram-
nos que o olhar crítico de quem vive o dia-a-dia de um determinado local, que era impossível 
obter de outra forma, deve ser impulsionador de mudanças significativas. Para além do 
conjunto de resultados materiais gerar um impacto na reconfiguração da cidade, estimulando 
sinais identitários da comunidade, gera também uma modelação de comportamentos. Ou 
seja, origina um conjunto de resultados imateriais positivos como a apropriação do espaço e 
reconhecimento do seu valor patrimonial e emocional.
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ANEXO 1

TRANSCRIÇÃO ADAPTADA 
DA CONVERSA REALIZADA NO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA C.M.L. 
24 ‐ 09 – 2012 (15h) 
PEDRO MENESES 
ELISABETE SANTA‐BARBARA – SOCIOLOGA 
INÊS POLIDO – ARQUITETA PAISAGISTA 
PAULO GONÇALVES – ARQUITECTO 

Na sequência do trabalho de investigação, surgiu a oportunidade de reunir alguns dos atores 
que contribuíram e contribuem para a materialização física e social do bairro. 

Elisabete Santa Barbara, socióloga a exercer funções na Câmara Municipal de Lisboa, 
para além de ter acompanhado a parte prática do exercício de investigação, desenvolveu 
pontualmente projetos de intervenção comunitária no Bairro do Armador nos últimos 11 anos.

Paulo Gonçalves e Inês Polido, exercem funções de projetistas na Câmara Municipal de 
Lisboa, tendo sido os responsáveis pelo projeto do espaço exterior do Bairro do Armador. 

As questões que alimentaram esta conversa, centraram-se no processo projetual realizado 
para este território, bem como questões relacionadas com o mobiliário urbano, a comunidade 
que habita o espaço, e o presente que é marcado pela breve inauguração de dois novos 
espaços. 

PM – Antes de nos focarmos sobre o projeto do Bairro, queria colocar a questão do 
porquê do espaço da Praceta Bento Gonçalves não ter um nome oficial? 

PG – Só existe toponímia oficial para os arruamentos. Aquele espaço é apenas um logradouro 
linear, com acesso de emergência para veículos, algum comércio e números de lote. Como 
tal, começaram a chamar aquele espaço “Praceta Bento Gonçalves”, em distinção à rua 
Bento Gonçalves. 

PM ‐Como é que o projeto nasceu, e qual a metodologia usada para dar origem a estes 
espaços de uma forma global? 
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PG – Quando começou a ser notório que a cidade de Lisboa se estava a expandir com 
novas gerações que vinham à procura de trabalho, foi natural a escolha da zona oriental 
como um local que investisse em bairros com novas tipologias, e que fossem de certa forma 
integradores de vários tipos de população. 

Chelas, que assim como os Olivais também foi projetada nos anos 60, sofreu algumas 
vicissitudes, porque havia uma certa emergência em construir depressa, e não houve nem o 
tempo nem o dinheiro necessário para construir os equipamentos. 

IP- Julgo até que foi feito um levantamento em 1993 da população que ainda existia para 
realojar, e estes programas vieram responder às necessidades de acabar com bairros de 
barracas problemáticos, como o “bairro do relógio”, e o “bairro chinês”. 

Esta foi a justificação para, em função do PUC (Plano De Urbanização de Chelas - 1963), 
ter-se intensificado mais a densidade habitacional no projeto dos novos bairros de Chelas. 
Ou seja, em função das necessidades, os edifícios tiveram de subir uns pisos, por exemplo. 

PG – Isto desequilibrou a relação entre a população e os equipamentos, dando como 
exemplo o número de lugares de estacionamento originalmente pensados para o bairro. 

Eu tenho uma ideia própria de como as cidades crescem. As pessoas faziam as casas segundo 
as suas necessidades e segundo a empena do vizinho. Apenas quando havia grandes 
desastres ou grandes catástrofes, ou um forte poder politico, é que havia necessidade de 
uma intervenção urbana mais forte. No Plano de Urbanização de Chelas, esperou-se muito 
tempo desde o início do PUC até à execução, e neste caso, ainda não sabíamos como ia 
ser o edifício da parte de baixo, mas já sabíamos como seria o edifício da parte de cima, e 
tínhamos de já deixar preparada a construção da parte de baixo. Por exemplo, na alameda 
pedonal, ainda não se sabia como seria a parte debaixo, por pertencer a cooperativas, e 
tivemos de optar pelo plano de desconhecer o que viria ser feito no futuro. Tivemos de optar 
pelo plano B, que era desconhecer o que iria ser o plano C. 

IP – Havia um plano inicial para o bairro, dos anos 60, mas os projetos dos edifícios só foram 
desenvolvidos nos anos 80. 

Se reparar, o terreno é orientado a sul com um declive acentuado, e as diferenças de nível 
fazem com que os edifícios não estejam ao mesmo nível. Teve-se de criar plataformas 
sucessivas, para dar lugar a espaços úteis, que se pudessem equipar e onde as pessoas 
pudessem ter atividades ao ar livre. E nesse aspeto tentámos salvaguardar ao máximo 
esses espaços. 

Um dos problemas de haver uma décalage entre a arquitetura dos edifícios e o resto do 
espaço, foi o facto dos projetistas iniciais se dedicarem aos arruamentos, sem preocupações 
de “coser” umas coisas com as outras. 

PG – Há 30 anos atrás, os espaços exteriores eram um parente pobre da arquitetura… 

IP – Houve bairros, como por exemplo no “bairro dos Loios”, onde pertencem os edifícios dos 
dedos, que viveram 20 anos sem espaços exteriores qualificados… 

ESB – Alguns moradores tomaram conta desses mesmos espaços... 202



IP – Foi apenas um aparte por causa desta questão de haver um desfasamento da arquitetura 
do edificado e o espaço público. 

Tirando este espaço que foi o primeiro espaço público do bairro a ser construído, no plano 
do bairro já existem muitos edifícios construídos e o exterior zero. A verdade é que houve um 
desfasamento no tempo. 

As pessoas já lá estavam a morar e ainda nem havia espaço público. 

É importante realçar também a questão da alternância que existiu desde o princípio entre a 
circulação viária e o espaço pedonal. 

PG – Era algo que estava no plano inicial, queriam criar duas malhas, a malha dos 
automóveis e a malha dos peões, e elas cruzavam-se pontualmente, e em determinada 
altura, quando ainda havia muitos comerciantes, estes achavam que deveriam ter lugares 
de estacionamento à porta. As rampas foram construídas na sequência das reuniões que 
antecipámos, resolvendo assim o problema das cargas e descargas. 

IP – Houve um momento em que o vereador esteve prestes a ceder aos comerciantes , mas 
conseguimos. Neste momento apenas existiria estrada. 

PM – Quando fizeram o projeto dos espaços exteriores sabiam quem iria habitar o 
bairro? 

PG – Sabíamos que era para realojamento, e também cooperativas. Mas não conhecíamos 
a composição da população, nem trabalhamos em conjunto com a população nem com as 
assistentes sociais. 

ESB – Que estiveram nesse levantamento em 1993/1994… 

PG – Talvez os projetistas do edificado trabalharam, no entanto muitos destes projetos 
são projetos tipo… ou seja, este é igual a este, que é igual a este... Há aqui uma serie de 
tipologias, que realojaram várias etnias diferentes nas mesmas tipologias de casa. 

ESB – Agora já não consigo precisar, mas há uns anos atrás havia a concentração de várias 
etnias. No início dos realojamentos haviam várias disputas entre as etnias e a convivência 
não era fácil. No entanto foram-se conseguindo algumas complementaridades. 

PG – O planeamento feito nos anos 60, demorou muitos anos a ser implementado, entretanto 
acontecerem algumas convolações, o que atrasou toda a execução do projeto e deu origem 
a um plano que ao fim de 20 anos já não reúna as premissas que lhe deram origem. Os 
censos entretanto mostraram que a população já era constituída por outros níveis etários 
e já tinha outras necessidades, relacionando-se de maneira diferente com a cidade. Neste 
sentido foram feitas pequenas alterações sucessivas que de certa forma divergiram do plano 
inicial, como por exemplo a zona O, onde estão atualmente as torres e o centro comercial. 
Inicialmente esta área seria o polo dinamizador. Seria comercial, de diversas atividades, 
de escritórios, de serviços. Entretanto inverteram-se as coisas e transformou-se num polo 
principalmente comercial que aniquilou as ruas comerciais dos bairros, ruas de vivência para 
atrair as populações e as agarrar ao bairro. Ao haver uma grande superfície comercial que 
faz concorrência, este pequeno comércio desapareceu. 203



ESB – E o espaço da Praceta Bento Gonçalves era o espaço mais comercial do Bairro do 
Armador. Quando comecei a trabalhar o Bairro do Armador, no departamento da higiene 
urbana, iniciamos um projeto chamado o Eco Comerciante, e na Praceta Bento Gonçalves 
havia um número considerável de comerciantes, bem como na Rua Virgílio Ferreira. 

IP – Nestas fotografias não é muito notório, mas já houve uma padaria, um cabeleireiro, 
uma peixaria, um talho, uma loja de tapetes, um minimercado, e muitos outros. O piso térreo 
dos lotes tinha todo comércio, e houve uma altura em que chegou a funcionar todo em 
simultâneo, e a vida do bairro era completamente diferente. 

IP – Há outra questão relevante para as premissas do projeto que se prende com a própria 
topografia e com as opções tomadas em termos de eixos viários. 

PG – Em Chelas as células são muito afastadas umas das outras, e os transportes, antes do 
aparecimento do metro, eram mais restritos. Estas células foram pensadas com a sensação 
de que para se circular teria de haver primeiro veículos. 

PM – E em relação ao mobiliário urbano, qual foi o percurso projetual? 

PG – Como este é um bairro com muitos declives, tivemos de gastar muito do orçamento em 
mosquetão, porque era a única maneira de criar áreas planas com alguma utilidade, porque 
taludes só permitem que se desça de skate, por exemplo. Portanto, esses muros de betão 
acabaram por encarecer e esgotaram o plafond. 

Nos anos 90 Barcelona deu um grande salto no design de mobiliário urbano por causa 
dos jogos olímpicos, e nos ainda fizemos algumas tentativas de inserir algumas peças que 
considerávamos interessantes. 

PM – O mobiliário foi encomendado ou desenhado de raiz? 

PG – O mobiliário foi maioritariamente desenhado de raiz. A partir de determinada altura 
passámos a desenhar até as grelhas, porque considerámos que o que havia no mercado 
não satisfazia as necessidades em termos de resistência, por exemplo. E de facto, aqueles 
bancos apesar de formalmente não serem os mais apelativos, acabaram por resistir mais de 
20 anos, e os típicos bancos de madeira desapareceram completamente. 

IP – Nos até usamos alguns modelos de papeleira, por exemplo, mas que por vandalismo 
começaram a ser destruídos. 

Em termos de iluminação pública ou em de questões relacionadas com a higiene urbana, não 
há uma total liberdade na escolha dos modelos porque a câmara tem de fazer essa gestão, e 
os serviços respetivos impõe determinadas regras. Se bem que neste projeto conseguimos 
manter uma boa relação. 

PG – O nosso objetivo era que houvesse alguma compatibilidade estética entre cada um 
dos elementos, ou seja, que não falassem várias linguagens. Quisemos que as pessoas se 
sentissem bem no bairro e que não houvesse o estigma do bairro social. 

IP –Se reparar, em grande parte do bairro, o estacionamento automóvel é feito em espaços 
próprios em cubos de granito, à semelhança do que acontece na maioria dos bairros do 
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resto da cidade. Foi algo que sempre fizemos questão, por exemplo, há alguns arruamentos 
que atravessam zonas pedonais e nós pugnámos para que não fossem em betuminoso. A 
ideia era que um carro quando entrasse ali percebesse que estava a entrar numa zona que 
é essencialmente pedonal. 

Há aqui algumas questões relacionadas com a qualidade e a nobreza dos materiais que se 
utilizam no espaço público, que quisemos salientar. 

PG – Tentámos que houvesse uma unidade formal no bairro e houvesse elementos que pela 
sua utilização e repetição constante, servissem de identidade da própria estrutura. Nesse 
aspeto conseguimos uma unidade. 

IP – Tentámos também que no bairro existisse calçada, porque seria um fator de integração e 
porque existe o preconceito de que o bairro social só tem lajetas de betão. E os pormenores, 
por exemplo, do estacionamento ser em cubos de granito, os lancis em calcário, são fatores 
que contribuem para retirar o estigma do bairro social. 

PM – Que referências tiveram na conceção do Bairro do Armador. 

PG – Na altura também havia modelos de projetos que funcionavam, como por exemplo os 
jardins da Fundação Gulbenkian, enquanto projeto de mobiliário exterior, representa tudo 
aquilo que um parque deve ter…é versátil, é comodo, tem vários equipamentos, tudo muito 
simples, os materiais são duráveis... 

No Bairro do Armador, quisemos que as coisas não fossem efémeras ou que seguissem as 
tendências da arquitetura/design para não terem um caráter datado, por isso optámos por 
soluções muito simples e que fossem facilmente apreendidas pelos utilizadores, e que não 
levantassem muitas questões de índole formal. 

IP – Na altura havia muito a referência de Barcelona, mas entretanto com a expo98, 
apareceram novos materiais e novas soluções. 

PG – Nos anos 90, aconteceu tudo… O museu de arte moderna da Fundação Gulbenkian 
foi inaugurado no fim dos anos 80, transfigurando parte do jardim… Ainda hoje passamos no 
jardim e os elementos marcantes continuam os mesmos. E isso juntamente com Barcelona. 
As revistas publicitavam os novos espaços públicos de Barcelona, e mostravam uma nova 
atitude sobre o espaço público, que já não é só passeios, estacionamentos, e jardins. 

O bairro tradicional, como Campo de Ourique, tem passeio, estacionamento, faixa de 
rodagem, e jardim central. E aqui tentámos, porque a estrutura urbanística assim o permitia, 
que essa subdivisão não fosse tão limitada. 

IP- Tentámos partir dessa questão inicial da circulação viária e pedonal, aproveitando os 
espaços que não são jardins, mas que também são espaços de vivência social. 

PG – Sobre a forma de corredor, um espaço que se vai percorrendo onde se diz “aqui esta 
o pinheiro”, “aqui está uma escadaria monumental”… criando vários momentos com uma 
leitura clara do que é o espaço, criando referências. 

IP – Tentou-se que as pessoas não se perdessem…, em termos de espécies arbóreas por 
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exemplo, na entrada, com a presença da palmeira, foi colocada num ponto-chave numa das 
entradas do bairro. As oliveiras também foram transportadas do Bairro da Liberdade quando 
estava a ser demolido, e no outro extremo, à palmeira plantou-se um cedro, que é uma 
árvore que quando cresce bastante cria uma referência. Já havia um pinheiro centenário, e 
tentaram-se criar outras referências, conferindo a este espaço não só várias funções como 
o estar, o sentar, o andar, o brincar, e agora com a praça que vai ser completa brevemente, 
criar uma afinidade entre os espaços. 

PM – Foi colocada a hipótese da manutenção do espaço público, ser em alguma 
medida, feita com a participação da comunidade? 

IP – Agora há mais contato com as pessoas mas na altura ainda não estavam muito 
sensibilizadas para essas questões. 

ESB – Aliás, foram feitas sessões de realojamento para esta população. As pessoas recebiam 
as chaves depois de passarem por vários módulos de uma ação de formação, onde eram 
abordadas questões como organizar a contabilidade doméstica, o que é o espaço público, 
que comportamentos ter… E isto foi feito por técnicos da GEBALIS, e com técnicos da ação 
social e da higiene urbana. 

O Bairro do Armador, do ponto de vista da sensibilização da higiene urbana, foi trabalhado 
desde cerca de 1998 até 2004 ou 2005. Na fase inicial, o Departamento de Higiene Urbana, 
em conjunto com a GEBALIS, dinamizou um peddypaper dirigido às crianças e jovens 
do bairro, com o objetivo de promover os comportamentos mais adequados ao nível da 
manutenção da limpeza do espaço público. A partir de então as instituições locais e a Camara 
Municipal de Lisboa têm desenvolvido um trabalho de desenvolvimento comunitário notável. 

O projeto Prédio Mais é mais um exemplo de projetos realizados em parceria entre as 
entidades locais, com vista a uma melhor apropriação do bairro. Havia um júri composto 
por representantes de várias instituições, que quinzenalmente e em conjunto com jovens 
do bairro, faziam uma avaliação aos lotes com os aspetos a melhorar nesse edifício/piso, 
informando sobre as vantagens associadas a essa alteração. Depois dessa avaliação, o 
Departamento de Higiene Urbana fazia uma carta personalizada para cada lote. Este projeto 
dava resultados e houve prédios que mudaram muito. 

EU – Que alterações houve no espaço público desde o projeto até aos dias de hoje 

IP – Como se pode ver em algumas imagens das publicações onde o projeto vem referenciado, 
o projeto inicial já não está assim, o que mudou foi essencialmente a supressão de zonas 
que eram relvadas para zonas pavimentadas. 

PG – E fizemos mais um acesso… 

IP – Verificou-se, após a utilização do espaço, que algumas soluções eram difíceis de manter, 
e havia outras necessidades… 

PG – Basta haver uma loja que haja alguma dinâmica, que os percursos alteram-se… 

IP – As alterações, nasceram a partir das negociações com os comerciantes, em que, dando 
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a contrapartida de os carros não entrarem na zona exclusivamente pedonal, projetámos 
algumas rampas de acesso. Na altura em termos de cargas e descargas, as rampas faziam 
sentido. 

PG – Se tivéssemos de pegar no bairro de novo, sem dúvida que fazíamos outro projeto, 
porque as necessidades mudaram, há novos materiais, há novas perspetivas sobre as 
coisas. Apesar do bairro já estar consolidado. 

PM – Vimos aqui alguns aspetos do espaço público que ficaram consolidados segundo 
os aspetos de projeto, mas ficaram dois espaços muito importantes em aberto, durante 
20 anos. Ou seja, havia um plano, fez‐se a obra, ficou um interregno, e agora sim, vão 
concluir esses espaços. Um deles é a alameda pedonal, que não está muito perto do 
espaço de intervenção, mas outro é a Praça do Armador, que está contigua. Podiam 
falar um pouco desta nova praça? 

PG – Eu acho que do ponto de vista formal, é o remato deste tal corredor– A Praceta Bento 
Gonçalves, porque a área de uso pedonal norte devia dar continuidade para sul, e ser um 
espaço pedonal por excelência, contínuo, onde não há carros, e os miúdos podem brincar à 
vontade e as pessoas estão livres dos perigos do trânsito. 

Nesta geometria… o pinheiro estava onde estava, os edifícios estavam onde estavam, houve 
necessidade de pôr estes elementos todos a dialogar, e criar aquilo que se pudesse sentir, 
sem precisar de ter uma placa, que é o coração do bairro. E o pinheiro só por si já é um corte 
significativo que se destaca logo neste eixo. Mas acentuámos ainda mais isso ao fazer um 
contraponto desta escadaria, mas depois achámos que tinha de ser uma coisa monumental, 
porque um filme tem de acabar de alguma maneira, e se o final não é impactante as pessoas 
não se identificam com o percurso que fizeram. As pessoas têm de fazer este percurso e 
sentir que chegaram a algo, e ao mesmo tempo ter alguma versatilidade para acontecimentos 
de rua. Existem as festas populares, há imensas manifestações espontâneas, há artes que 
se podem manifestar num espaço mais amplo, etc. 

IP – Foi a tentativa do espaço poder potenciar tudo isso… 

PG – … sem ser um espaço demasiado hermético e sem impedir percursos. Porque quisemos 
que as pessoas possam passar aqui no seu dia-a-dia, mas nos dias festivos pode acontecer 
qualquer coisa neste espaço. 

IP – Criar a dupla função de praça, em que se unem todos os percursos, mas simultaneamente 
não ser apenas um local de passagem mas onde estão e podem acontecer certos eventos. 

PG – Esta escadaria também pode funcionar como anfiteatro, a rampa é apenas um 
facilitador de percursos… 

IP – Depois houve também a questão de como fazer a transição deste espaço central para os 
outros espaços, mas daqui para lá já estava feito através do pinheiro, houve aqui depois este 
remate, criando uma plataforma/varandim sobre o espaço, aproveitando as diferenças de 
cota e fazendo o remate desse lado. E aqui foi ao contrário, um espaço que funciona como 
uma espécie de pomar, que faz a transição deste espaço que é mais aberto, para este que já 
é mais afeto aos lotes, e criou-se um outro espaço um bocadinho mais intimista porque tem 
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aqui aquele banco/muro e cria uma certa privacidade. 

PG – E procurámos que fosse um espaço que não existisse em mais lado nenhum. 

IP- Aqui não está representado, mas o próprio pavimento delimita e diferencia o que é o 
próprio espaço da praça. Vai ter um pavimento escuro o que não é muito comum nos nossos 
espaços públicos. 

PG – A panóplia dos materiais não se alterou. 

IP – A pérgula veio ocupar o espaço de um aqueduto, porque originalmente foi pensado 
como um conjunto de elementos de água ornamentais. 

PG – A pérgula vem criar uma zona de sombra, com vegetação. 

IP – A intenção era haver um elemento mais vertical… 

PG – E alguma sombra…. 

IP – Porque este espaço em termos de luz solar, altera-se muito conforme as épocas do ano. 
No inverno é ensombrado, mas no verão, acaba por ter muitas horas de exposição solar.
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