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Resumo 

No contexto global da crise estrutural que assistimos, o tema das Intervenções Cirúrgicas para a 

Revitalização Urbana das Cidades Contemporâneas formula a hipótese do desenvolvimento urbano, 

focado nos actores e na criação de oportunidades para a transformação do ambiente construído e a 

mitigação das alterações climáticas, numa possível leitura acerca dos processos globais, baseada na 

aproximação às formas de vida quotidiana e compreensão dos fenómenos urbanos que ela gera. 

Baseado nos casos dos países desenvolvidos e na análise crítica do ambiente construído, o objectivo 

principal é o de reforçar o papel da Intervenção Cirúrgica nas cidades já feitas e introduzir o desafio 

desta forma de intervir para o caso das cidades com níveis de urbanidade menos desenvolvidos. O 

caso de estudo da Achada de Santo António, na cidade da Praia em Cabo Verde, está associado a um 

sistema político fragilizado, apresenta níveis consideráveis de informalidade social, física e 

económica, e foi alvo de uma acção cirúrgica, integrada nas estratégias do município para combater 

a segregação social e melhorar a qualidade de vida da população residente. 

A partir da hipótese de que o desenvolvimento urbano se relaciona tanto com as componentes 

físicas e sociais do processo de transformação, como com as estratégias e acções de iniciativa 

bottom-up ou top-down, públicas ou privadas, introduzimos a Intervenção Cirúrgica como catalisador 

urbano, num duplo papel de estimular e intermediar o desenvolvimento físico e social, com 

propensão para desbloquear a prosperidade económica local. Pela leitura atenta das novas formas 

de vida informais, as Intervenções Cirúrgicas estimulam o processo colectivo de transformação do 

ambiente construído, nos diferentes domínios da vida pública que extravasam as escalas e níveis da 

própria intervenção, potenciando a integração urbana dos bairros nas dinâmicas das cidades e a 

integração à escala global dos países com diferentes níveis de desenvolvimento humano. 

A revitalização urbana tende, assim, a ser uma questão de conteúdo da vida urbana, pela valorização 

do ambiente construído, integrando estratégias globais de sustentabilidade e tácticas operativas de 

revitalização, numa relação com maiores impactos sobre a dinâmica da cidade e prosperidade do 

contexto urbano. Nesse pressuposto as Intervenções Cirúrgicas representam uma resposta criativa à 

crise global dos valores económicos e sociais, com o desafio de transformar as cidades para as 

pessoas e adaptar a condição urbana às novas formas contemporâneas de viver. 

 

Palavras-chave: Intervenção Cirúrgica, Catalisador Urbano, Escala Intermediária, 

Revitalização Urbana, Cabo Verde. 
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Abstract  

Surgical Interventions and Urban Revitalization in Contemporary Cities reflect an enigma on the 

critical crisis of the global environment focused on the way urban actors catalyse important 

achievements to the resilience of cities and the mitigation to climate changes by rethinking the global 

and particularly local concerns on urban matters.  

Based on developed countries and a critical analysis on the built environment, the main goal is to 

strengthen the role of Surgical Interventions in contemporary cities introducing the challenge of 

urban revitalization in less developed countries, under vulnerable conditions of urbanity. The 

neighbourhood’s case study in Achada de Santo António, city of Praia in Cape Verde, is associated to 

a fragile political system and high levels of social, physical and economic informality, and was the 

focus of a surgical action that took place as one of the municipality strategies to reduce social 

segregation and improve the residents’ quality of life.  

Urban development, in the context of global structural crisis, is thought to be related with both fiscal, 

social, bottom-up and top-down strategies and forms of participation, public and private, to spark 

both physical and social development and stimulate a much prosperous economic situation and 

integrate countries in different stages of human development. By increasing local connectivity and 

stimulating public participation in the process of local revitalization, Surgical Interventions are 

considered to be one of the urban catalysts capable to stimulate and intermediate physic, social, 

internal and external components by carefully integrating the new informal ways of life and 

potentiating transformation process of the built environment and society regarding collective 

contexts for the domains of public life on a broader scale or level instigated on the Surgical 

Intervention.  

Urban revitalization tend thus to be a matter of content of the built environment, associated to 

particular ways of relating global strategies and local interventions with larger impacts on the urban 

dynamics and city context transformation. Surgical Interventions reflect a creative response to the 

global crisis of economic and social values, with the challenge to transform cities for people and 

rediscover the urban condition on the contemporary new ways of living. 

 

Keywords: Surgical Intervention, Urban Catalyst, Intermediate Scale, Urban Revitalization, 

Cape Verde. 
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 1 

INTRODUÇÃO 

Objecto do trabalho, Enquadramento e Justificação do Tema 

A revitalização urbana, no contexto em que as sociedades se encontram de constante mudança e 

onde a gestão do território pode influenciar as relações sociais e a democracia, reclama novas formas 

de intervir, catalisadoras do desenvolvimento urbano, indispensável sempre que acontece uma 

mudança de paradigma (Figura 1).  

 

Figura 1: Pontos de Partida para a Mudança de Paradigma. Fonte: adaptado de Chambers (1994) 

 

A reflexão acerca da cidade global do século XXI, e o desafio de nos relacionarmos com as condições 

de urbanidade que gerou, posicionam-nos num impasse de reflexão acerca dos desafios que temos 

que ultrapassar para adaptar o ambiente construído às novas dinâmicas da sociedade. Desse 

conhecimento da cidade e das condições de urbanidade geradas, surge a especificidade da escala da 

intervenção de revitalização e a originalidade da sua abordagem metodológica e operativa.  

O tema proposto das Intervenções Cirúrgicas enquadra-se nas estratégias de revitalização e é 

justificado pelo momento de crise do sistema urbano, que ao longo da história se tem feito 

acompanhar de importantes inovações científicas e tecnológicas em geral, e em particular das 

políticas urbanas. Numa procura de acrescentar valor aos lugares desvitalizados que fragmentam as 

cidades, esta forma aberta e flexível de intervir, com diferentes níveis de participação, pode 

potenciar os diferentes contextos do processo urbano. Isto é, adequando os actores e a distribuição 

das responsabilidades, a Intervenção Cirúrgica oferece aos países com diferentes níveis de 

desenvolvimento socioeconómico, a capacidade de adaptarem as suas estratégias aos recursos de 
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que dispõem, a uma escala que permita estimular a comunicação entre os diferentes factores de 

desenvolvimento e produzir efeitos para além do ponto crítico ou do contexto intervencionado. 

O que propomos com a presente dissertação é uma reflexão acerca das potencialidades que esta 

estratégia oferece para a transformação física e social das cidades, independentemente do seu nível 

de desenvolvimento.  

O factor de incerteza, próprio das mudanças de paradigma, incute-nos um papel importante de 

interrogação dos modelos antigos de intervenção urbana e de elaboração de novos enigmas que 

resolvam as fragilidades dos centros urbanos de hoje. Com recurso às Intervenções Cirúrgicas, a 

metodologia que apresentamos para a transformação das cidades contemporâneas foca-se no 

reconhecimento do ambiente construído e na identificação das principais componentes a ter em 

conta para as estratégias de revitalização urbana.  

No âmbito da dissertação, a delimitação das expectativas e do sucesso da revitalização urbana 

prenderam-se com a formulação de hipóteses, tais como: 

- Como encarar a mudança do paradigma e lidar com o factor de incerteza que carrega com ela? 

- Os recursos disponíveis determinam o sucesso das operações? Ou pelo contrário o sucesso 

depende do que podemos fazer com eles? 

- Quais as escalas mais propícias à transformação dos lugares? 

- Que factores potenciam o desenvolvimento urbano? O que significa hoje o desenvolvimento 

urbano?  

- Quais os actores principais envolvidos no processo de transformação? Podemos falar de actores 

principais? 

Estas questões levam-nos à definição da metodologia proposta de revitalização urbana, orientada 

para os valores da democracia e da governança, essenciais à tão esperada prosperidade física e 

social, desencadeadora do desenvolvimento económico e da melhoria das condições de vida 

quotidianas (Figura 2). 
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Figura 2: Esquema do Objecto do trabalho, enquadramento e justificação do tema 

 

Objectivos do Trabalho e Metodologia Proposta 

De forma de reforçar a flexibilidade da questão operativa e as vantagens desta forma estratégica de 

intervir, o caso de estudo foi escolhido tendo em conta vários critérios que consideramos ajudar na 

validação das hipóteses acima enunciadas, entre os quais: 

- Apresentar dificuldades de adequação das práticas do sistema de planeamento e gestão do 

território; 

- Estar localizado num país de fracos recursos políticos, económicos e ambientais; 

- Ser um bairro desvitalizado, integrado numa cidade com redes de acessibilidade debilitadas; 

- Ser um lugar com fraca conectividade e socialmente segregado (entraves ao desenvolvimento 

urbano); 

- Ter sido alvo de uma Intervenção Cirúrgica (definição dos actores, papeis e responsabilidades). 

De acordo com os critérios colocados, que reforçam o papel das Intervenções Cirúrgicas e os seus 

modos de operar no território, apoiámo-nos no caso de estudo da Achada de Santo António, situado 

na realidade de assentamento informal da cidade da Praia em Cabo Verde. A escolha do caso esteve 

intimamente ligada às relações, na prática profissional, estabelecidas em várias situações de 
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intervenção em espaços públicos e habitação de interesse social em Cabo Verde, tendo por isso sido 

crescente a consciência do que significa pensar a cidade em contextos de países com fracos recursos 

económicos e ambientais. 

 

Delimitação e Limitações 

Espera-se que a aproximação teórica ao tema e a definição de parâmetros, capazes de validar e 

sustentar as questões das Intervenções Cirúrgicas como instrumento de revitalização urbana, possam 

ser aplicados na análise e monitorização do caso de estudo e ser integrados no processo de 

transformação e valorização do bairro que ainda se encontra em aberto e que por isso legitima e 

reforça a pertinência do estudo que nos propomos apresentar. 

Dado esse passo para a análise do caso de estudo, focamo-nos na sua fundamentação desde a fase 

da ideia à implementação da proposta: apresentação e análise dos elementos da intervenção através 

de peças escritas e desenhadas; análises urbanísticas da estratégia que previa o reforço das ligações 

do território intervencionado com a envolvente; e finalmente o acompanhamento da obra e 

feedback da comunidade local, através da comunicação social e aproximações in loco da situação 

criada pela intervenção urbana. O processo de intervenção, com o registo das transformações 

ocorridas, captadas em imagens aéreas, fotografias do ambiente urbano e vídeo do seu 

atravessamento pedonal, será o ponto de partida para a demonstração dos seus impactos ou, dada a 

proximidade temporal da operação no território e constante alteração dos fenómenos urbanos, do 

seu potencial enquanto estratégia de revitalização urbana.  

Uma das limitações do estudo prende-se com a gestão das expectativas quanto à eficácia destas 

intervenções de revitalização urbana. O impacto no tecido urbano e na criação de activos para a 

revitalização pode manifestar-se num limite espácio-temporal que é muito variável, podendo ser 

necessário algum tempo até que se repercutam mudanças visíveis no ambiente construído. Esta 

questão é, em si, um subtema da dissertação ao encararmos a produção do espaço como um 

processo iterativo ou seja, que permite correcções e se adapta através de recuos e avanços de 

acordo com as necessidades sentidas ao longo do tempo. 

Outra limitação é a dificuldade de deslocação ao local que compromete a questão da observação in 

loco, ultrapassada com a disponibilização do material considerado necessário pela parte do atelier 

FFCB Arquitectos, da Câmara Municipal da Praia e pela arquitecta Paula Barros, coordenadora do 

projecto da intervenção em Cabo Verde, que de forma generosa colocaram esforços num contributo 
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que se revelou essencial, pelo facto dos temas do desenvolvimento urbano recente e a génese dos 

assentamentos informais em Cabo Verde ainda não estarem muito desenvolvidos. O reconhecimento 

e o sucesso das intervenções neste tipo de assentamento, documentado nalgumas hipóteses 

lançadas pela comunidade académica, cabo-verdiana e internacional, e apenas com algum suporte 

histórico disperso, baseado em levantamentos incompletos ou empíricos, dependem, e/ou 

beneficiam, do levantamento cadastral rigoroso, num registo da realidade e do espaço urbano, aliás 

traçado como uma prioridade pelo governo de Cabo Verde, numa aproximação à cultura e às raízes 

da sociedade cabo-verdiana. 

 

Organização do Documento Escrito 

A dissertação estrutura-se em duas partes centrais de enquadramento teórico e discussão do caso de 

estudo.  

A primeira parte, focada por um lado no reconhecimento do ambiente construído e das condições de 

urbanidade, e por outro, na operacionalização desses conceitos no espaço e no tempo, introduz-nos 

a ideia de que as estratégias de revitalização dependem tanto do potencial na cidade como da 

escolha das próprias intervenções. A primeira parte divide-se por isso em dois pontos com focos 

distintos da conceptualização e da operacionalização no território: 1) onde discutimos o conceito da 

condição urbana e do direito à cidade, relacionados com a complexidade e a transformação do 

ambiente construído, e 2) onde introduzimos as Intervenções Cirúrgicas numa reflexão acerca do 

carácter intermediário das acções no espaço público como estratégia de valorização dos lugares. 

A segunda parte baseia-se na aplicação e validação dos conceitos e metodologias abordados na 

primeira parte, debatendo a questão das Intervenções Cirúrgicas em Cabo Verde, com foco em 

diferentes escalas no território: 3) nacional e municipal, do enquadramento de Cabo Verde e da 

Cidade da Praia, e 4) local, da apresentação do caso de estudo propriamente dito na Achada de Santo 

António. Resultado desta análise, propomos uma visão para o futuro desta zona da cidade, cujo 

potencial se revê nas considerações finais da discussão teórica apresentada. 

Em anexo apresentamos uma breve resenha histórica, bem como cartografia de apoio e fontes 

relevantes, complementares às apresentadas no documento principal, que nos apoiam nalgumas 

considerações ao longo da apresentação do caso de estudo. 
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PARTE I - INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E REVITALIZAÇÃO URBANA 

A cidade no espaço e no tempo, encarada como um processo, introduz-nos a disciplina do urbanismo 

como um instrumento do desenvolvimento que, entendido como um projecto urbano (Solà Morales 

1999), se relaciona necessariamente com outras disciplinas que estudam as várias dimensões da 

cidade como a geografia, a sociologia, a economia e a política (Healey 1997). O domínio do espaço 

físico e social e as estratégias encontradas para controlar esse processo dependem por isso do 

conhecimento crítico que os vários actores urbanos têm acerca do contexto social, político e 

económico nos desafios da cidade onde intervêm (Solà Morales 1997). Nessa dimensão cultural a 

intervenção urbana valoriza o projecto da cidade pelo reconhecimento da história (Mumford 1961) e 

relaciona a geografia do lugar com as formas de vida (Geddes 1915, Lefebvre 1968, Harvey 2013). Por 

outras palavras, o método para a intervenção que estudamos baseia-se na leitura da cidade pelas 

relações da geografia com o tecido urbano ou seja, pelo reconhecimento crítico do ambiente 

construído. Desse conhecimento surge a especificidade da escala da intervenção de revitalização, sua 

abordagem metodológica e operativa (Solà Morales 2008). 

O estudo das Intervenções Cirúrgicas no território é proposto por um lado com a reflexão acerca da 

cidade global do século XXI e por outro, com o desafio de nos relacionarmos com as condições de 

urbanidade que gerou. A metodologia para as Intervenções Cirúrgicas enquadra-se assim no estudo 

das condições de urbanidade e dos desafios para a revitalização da cidade como entidade física, 

social e simbólica do século XXI. Compreender esta forma de interagir com a cidade e demonstrar os 

impactos no tecido urbano, a coerência no contexto das sociedades contemporâneas, os seus 

actores e os limites da sua eficácia, pressupõe um factor de risco e de imprevisibilidade próprios da 

evolução da cidade e da sociedade, parte integrante do processo social. O estudo das Intervenções 

Cirúrgicas é por isso, e também, um estudo acerca das possibilidades da própria intervenção urbana. 

A abordagem teórica ao tema baseia-se na pesquisa bibliográfica da realidade e dos processos que 

este tipo de intervenção pressupõe, nomeadamente a discussão acerca do ambiente construído, do 

conceito de urbanidade, do papel do urbanismo nas cidades globais e sua relação com os conceitos 

do direito à cidade, do momento participativo e da importância da aproximação local. Pela discussão 

desses conceitos definimos o que é hoje a revitalização das cidades, o seu foco e a base sobre a qual 

opera. Sempre que necessário são apresentados exemplos de referência, com base em recuos e 

avanços cronológicos, que ilustram o tema da intervenção urbana em geral e em particular 
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intervenções de revitalização urbana nos vários níveis e escalas de actuação, contextos urbanos 

diferenciados mais ou menos consolidados,  intervenções reguladas pela administração central (top-

down)  ou intervenções bottom-up, considerando casos em que estas intervenções sejam de carácter 

mais ou menos permanentes, delimitadas temporalmente ou não. Os casos dos modos de intervir na 

cidade ao longo dos tempos, apresentam-nos a evolução do foco para a regeneração urbana e 

enquadram a importância da Intervenção Cirúrgica assente numa postura menos económica e mais 

social, mais orientada para o potencial de desenvolvimento urbano na transição para uma nova 

cidade na formação da sociedade urbana contemporânea. 

A prosperidade que procuramos para as cidades de hoje, surge então associada a uma visão comum 

política e social. A esperança de a alcançar é reforçada pela força colectiva e por isso a gestão das 

expectativas é essencial para manter o foco da sociedade convergente nessa realidade, a da 

“prosperidade sustentável” (Jackson 2013).  

O tema apresentado incide assim sobre uma das modalidades de revitalização urbana da cidade – a 

Intervenção Cirúrgica – onde as pessoas prevalecem e a participação é um momento valorizado. 

Propomos uma leitura articulada dessa forma de intervenção, procurando compreender o seu papel 

como catalisador urbano, as suas repercussões e os limites da sua eficácia na resposta às cidades 

actuais. 

Tomando como ponto de partida a reflexão sobre intervenções nos países desenvolvidos, acerca dos 

quais se tem desenvolvido um conhecimento mais aprofundado, o desafio será analisar a forma 

como são implementadas nos países em desenvolvimento, nomeadamente em contexto africano, 

onde o investimento económico é normalmente menor e as organizações político-sociais se revelam 

ainda de carácter totalitário, ou em formação/transição, como acontece com o caso de estudo da 

Achada de Santo António situado na cidade da Praia, capital de Cabo Verde. A transversalidade dos 

avanços científicos e tecnológicos faz-nos crer que, à semelhança dos países desenvolvidos onde o 

planeamento ainda assim adquiriu uma consciência e implementação mais efectiva, a urgência de 

novas posturas, caracterizada por fenómenos urbanos necessariamente diferentes, é nos países em 

desenvolvimento igualmente reclamada.  

Reforçamos a este ponto que, segundo Moura et al. (2006), integrado no Relatório das Políticas 

Públicas de Revitalização de 2005, quando nos referimos à necessidade de revitalização das cidades, 

falamos de operações de promoção urbana e territorial que incluem: a requalificação - naturalmente 

de sítios e locais outrora qualificados, distintos nesse contexto do grande desafio urbano das 

“cidades favela”; a reconstrução/renovação - onde a aposta das Intervenções Cirúrgicas pode ser 
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uma discussão pertinente, pelos estímulos que pode gerar nos conjuntos desqualificados com formas 

de vida próprias, pela integração nas redes do conjunto urbano onde se inserem, evitando a 

destruição de comunidades inteiras já formadas ou; a reabilitação - que adapta os espaços 

desvitalizados às novas exigências sociais, culturais e económicas da sociedade.  

Embora seja caracterizado como um conjunto de assentamento de carácter informal, o caso de 

estudo escolhido na cidade da Praia não se enquadra no tema das “cidades favela”, normalmente 

associado aos países em desenvolvimento. A intervenção que sofreu foi motivada pela qualificação 

do espaço e pela aposta na reabilitação do ambiente urbano colectivo através da sua integração no 

sistema urbano, definido pelas novas centralidades existentes mais próximas, potenciando a sua 

conectividade, mobilidade e segurança urbanas. 

O tema da revitalização urbana nestes países é importante principalmente porque apesar do avanço 

das ciências e das tecnologias ser transversal à multiculturalidade, incluindo os países em 

desenvolvimento, essa realidade parece não acompanhar a prática do planeamento que continua 

pouco integrada e fundamentada, quer como já referimos pela instabilidade governativa e pela falta 

de investimento e suporte financeiro, quer pela falta de técnicos especializados para o fazer. Esta 

ideia, que aprofundamos na segunda parte da dissertação, faz-nos crer que nestes casos, a estrutura 

urbana pode estar em risco mas que simultaneamente, pelas experiências no terreno, países como 

Cabo Verde estão muito receptivos a inputs externos que estimulem o desenvolvimento urbano 

sustentável e integrado de forma a conseguirem alcançar essa tão “esperada modernidade” (Solà 

Morales 2010). 

O ordenamento do território e as intervenções no meio ambiente têm sido uma das preocupações 

das sociedades mais desenvolvidas. A forma, função e princípios sobre os quais assentam, tornaram-

se no entanto cada vez mais contestadas (Healey 1997, Frampton 2003, Solà Morales 2008). Por um 

lado pela crescente preocupação com as condições globais e locais do ambiente urbano e por outro 

pelo facto de a maioria dos sistemas de planeamento terem sido originalmente pensados para a 

expansão urbana de cidades e economias auto-suficientes que não se enquadram mais no paradigma 

actual que caracteriza a maioria das localidades como cidades globais, de relações abertas e 

diversificadas (Healey 1997): 

“O fenómeno urbano do século XXI pode ser diferente dos séculos anteriores, mas o que é 

realmente novo é a nossa percepção do ambiente construído e a forma como nos 

relacionamos com ele.” (Busquets 2013: 11). Tradução do autor. 
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Segundo Frampton (2003), o caminho percorrido no último século (século XX), em comparação com 

o século anterior (século XIX), foi menos consciente da dimensão cultural do tecido urbano. Dada a 

extensão e desfragmentação que as “regiões tecnológicas urbanizadas” alcançaram, o papel do 

urbanismo hoje é mais de revitalização e menos de desenho da forma urbana. A discussão acerca das 

Intervenções Cirúrgicas não é por isso “apenas uma questão de forma, é principalmente uma questão 

de conteúdo” (2003: 76) do tecido urbano, é uma leitura possível para a cidade do século XXI, tal 

como nos chegou na história, e uma resposta suscitada pelas oportunidades que se criaram, numa 

leitura do potencial da cidade existente como estratégia de revitalização.  

Segundo Solà Morales (2008), a transformação das cidades e a adequação das formas de intervenção 

exigem por um lado o reconhecimento desse potencial na cidade e por outro a escolha das próprias 

intervenções. Esta sistematização de ideias vem comprometer positivamente a interacção do homem 

com os lugares na procura de melhores condições de vida e o reencontro da condição de urbanidade 

na cidade do século XXI. 

Segundo Portas (1968), “vivemos em cidades, ou não cidades, cada vez mais feias, que nem por isso 

funcionam melhor; muitos técnicos se têm proposto a salvá-las, em muitos casos à custa de 

lacerações no seu tecido”, o que nos vem reforçar que, ao contrário do que nos propõe Solà Morales 

(1997, 2008), ou o reconhecimento do potencial não está a ser bem compreendido ou por outro a 

escolha das intervenções não tem sido a mais acertada. 

A percepção em relação ao ambiente construído e forma como podemos interferir no seu 

desenvolvimento é o foco do capítulo que iniciamos, com suporte no espaço físico e material do 

quotidiano como espaço privilegiado de urbanidade. O capítulo 1, focado no potencial das cidades e 

das suas sociedades, apresenta-nos os conceitos do direito à cidade e da condição urbana que 

dificilmente se definem de forma isolada e, como iremos ver, estabelecem uma relação de 

reciprocidade no processo de transformação do ambiente construído. Por necessidade de 

estruturação da defesa do tema e por questões de maior legibilidade dos conceitos, são 

apresentados num capítulo destacado, que apesar de tudo é indissociável do potencial estratégico 

das intervenções apresentado no capítulo 2. Os dois capítulos desta primeira parte da dissertação 

não são por isso estanques e estruturam a nossa proposta para o conhecimento do potencial do 

ambiente construído e do potencial das intervenções com o objectivo comum da revitalização 

urbana das cidades de hoje (Figura 3). O facto da sistematização dos conceitos ser estabelecida com 

esta lógica, organizada por temas, levou-nos a uma apresentação anacrónica de casos de referência, 

que pela adequação aos vários conceitos, nos vários momentos da história, foram sendo 
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apresentados como apoio à compreensão do tema principal em estudo das Intervenções Cirúrgicas 

como estratégia de revitalização. 

 

Figura 3: Esquema da Estruturação da PARTE I da dissertação 

 

Acrescentamos ainda que o foco principal do enquadramento teórico não foi a recolha de casos de 

Intervenção Cirúrgica, mas de casos que ilustrem a metodologia das mesmas quanto à escala ou nível 

de intervenção ou que por uma razão ou outra apresentem problemas urbanos que sirvam de apoio 

à discussão do caso de estudo em Cabo Verde.  

Assim, depois do estudo atento dos princípios e da metodologia, a definição do papel e dos 

processos que a intervenção implica, pela reflexão acerca do potencial catalisador dos vários 

momentos envolvidos na Intervenção Cirúrgica como forma de revitalização urbana, do desenho da 

estratégia, da estratégia de implementação, acompanhamento e monitorização, a segunda parte, 

essa sim ocupa-se da apresentação do tema através do caso de estudo e reflecte os conceitos aqui 

estudados, apresentando uma estrutura que reflecte as considerações resultantes deste capítulo que 

iniciamos. 
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1 Ambiente Construído: Potencial da Cidade 

“A cidade contemporânea não é cada vez mais feia, é cada vez mais rica (…) Cada vez tem 

mais lugares (…) mais contactos (…) mais actividades, usos, construções, áreas e imagens 

urbanas.” (Solà Morales 2008: 26). Tradução do autor. 

O ambiente construído, ao mesmo tempo complexo e poético (Bachelard 1957; Alexander 1965; 

Venturi 1966; Tuan 1974; Habraken 2013), manifesta-se na realidade do nosso quotidiano, resultado 

do processo de desenvolvimento urbano (Mumford 1961; Madanipour 1996 e 1999, Fainstein 2010; 

Harvey 2012). A forma como lemos o ambiente que nos rodeia permite-nos transformar a enorme 

quantidade dos fenómenos urbanos na complexidade dos territórios metropolitanos: o ambiente 

construído. Se encararmos a cidade e as sociedades numa perspectiva histórica, elas evoluem e 

transformam-se numa cidade diferente, que não é mais a cidade antiga, com novas expectativas para 

a sociedade, onde foram incutidos novos ritmos de vida que distinguem e caracterizam cada nação 

(Figura 4). No contexto em que se encontram, de constante mudança e incerteza económica, o factor 

tempo é por isso determinante para os programas de desenvolvimento urbano como a revitalização 

urbana (Lefebvre 1968; Ascher 2001).  

 

Figura 4: Diferentes formas de viver segundo perspectivas de tempo. Fonte: adaptado de Zimbardo (2008) 

 

 

 

Figura 5: 1) Janus, Moeda de bronze romana c.217 aC., British Museum – Deus Romano da mudança e transição 
normalmente representado com duas caras, uma que olha para o passado e outra que pela mudança recebe o futuro; 2) 
Etimologia de palavras relevantes para o tema em estudo. Fonte: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 
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É como iremos ver, o reconhecimento de um tempo de mudança e transição (Figura 5-1) que ainda 

não se fez acompanhar de posturas inovadoras que o encarem como tal para o estímulo da 

prosperidade da sociedade e do desenvolvimento urbano (Healey 1997; Ascher 2001; Fainstein 

2010). As dificuldades analíticas e de implementação com que se deparam os actores do 

desenvolvimento urbano, as novas exigências colectivas das cidades e as condições económicas em 

que a revitalização urbana acontece, têm conduzido a uma necessidade de demonstrar a eficácia das 

acções e de transformar em números os seus impactos na economia, na saúde e na sociedade para 

justificar os meios - hoje mais valorizados - e atrair novos parceiros e novos investimentos - cada vez 

mais necessários - internos ou externos. Essa avaliação dos impactos pode no entanto pôr em risco 

os programas de desenvolvimento urbano quando por um lado tentamos medir o sucesso e o 

retorno das medidas a curto prazo ou por outro quando esquecemos as suas componentes sócio-

espaciais (Harvey 1997; Sassen 2009). 

A etimologia das palavras (Figura 5-2) pode ser um bom começo para o desenvolvimento da questão 

da acupunctura urbana como forma de Intervenção Cirúrgica no território, capaz de catalisar o 

desenvolvimento sustentável e desbloquear a entropia urbana na cidade contemporânea. A 

intervenção, em si (intermédio), carrega informações sobre as pré-existências e as relações que 

geram. Iremos focar para quem, como e os princípios sobre os quais assenta a revitalização das 

cidades, de tal forma que, como já referimos, não se altere o “ambiente urbano identitário” (Goitia 

1982) de cada uma delas.  

Segundo Solà Morales (2008), a condição urbana, resultante da articulação das pessoas com o 

espaço, não pode ser avaliada parcialmente. Ao medir a eficácia da intervenção como um fim 

corremos o risco de entender o processo de forma linear, rígido e descontextualizado 

historicamente, que vê a cidade como uma entidade finita e acabada. A crescente procura da 

quantificação do lugar, apoiada num “cientifismo” e na relação de números capazes de objectivar o 

valor do espaço urbano, está associada à insegurança social, política e económica que fundamenta os 

juízos de valor e desconfiança.  

Segundo Madanipour (1999), o potencial das intervenções, mais do que a eficácia, é essencial para o 

reconhecimento da prática do urbanismo quer pela parte dos governos, quer pela parte da 

sociedade civil, parceiros activos para o desenvolvimento das cidades. Segundo o autor, para 

garantirmos a eficácia das intervenções como processos sócio-espaciais, onde temos de nos focar em 

primeiro lugar é na definição dessa prática nos vários níveis e escalas com os quais se relaciona. 

Apesar da importância do estabelecimento das prioridades nos objectivos da revitalização, o que 
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precisamos em primeiro lugar é então da definição do processo operativo propriamente dito para 

que se conheçam os meios de que dispomos e em seguida direccionar a intervenção, optimizar os 

recursos e conseguir (ou não) medir a sua eficácia no alcance dos objectivos. Madanipour (1996), 

focado precisamente na complexidade técnica e formal com que o processo de desenho urbano 

(“Urban Design Process”) se depara, ocupa-se da sua clarificação, capaz de reduzir a ambiguidade em 

relação ao lugar que o processo da intervenção urbana ocupa e definir o papel que desempenha no 

desenvolvimento urbano. Do ponto de vista da disciplina do urbanismo e na procura de situações 

ideais para as relações que se estabelecem entre os mecanismos e actores da produção e regulação 

urbanas, o autor explora em primeiro lugar os aspectos económicos, políticos e simbólicos do 

processo de desenvolvimento urbano que se resumem em 7 áreas de ambiguidade, ilustradas a 

seguir, demonstrando não a falta de clareza dos processos mas antes a sua complexidade: 

 

Figura 6: Definição de desenho urbano. Fonte: adaptado de Madanipour (1996: 93-117). Tradução do autor. 

 

A interdisciplinaridade entre os actores, o âmbito e o foco das matérias urbanas, levam o autor a 

concluir que a definição do processo de intervenção urbana se encontra numa atitude abrangente e 

flexível na adequação e/ou conjugação das posturas acima descritas para os desafios ambientais e 

sociais, que devem ser encarados no seu todo e de forma integrada.  

A capacidade de adaptação das cidades e o papel das intervenções em potenciar o desenvolvimento 

sustentável dependem então da forma como olhamos para a realidade urbana, nas diferentes 

escalas e subsistemas que a compõem (Sassen 2009). Madanipour (1996), sublinha que o 

conhecimento da realidade urbana e das condições em que se afirma, colocam o desenho urbano, 

visto como um processo e como um produto (#4 da Figura 6), como uma oportunidade precisamente 

pela capacidade que as intervenções apresentam de aumentar os impactos nessas transições entre 

as escalas, através dos múltiplos níveis do ambiente urbano em que se manifestam, e que 

aprofundaremos mais à frente. 
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Vistas como processo e produto com alcance para além da escala ou nível intervencionado, estas 

questões ajudam-nos a definir o papel das Intervenções Cirúrgicas por um lado como projecto 

urbano com impactos no processo de transformação do ambiente construído e por outro, no 

conhecimento dos diferentes domínios em que pode ser útil para a cidade. Isto é, conhecendo essas 

potencialidades, da cidade e das intervenções, podemos adequar o foco e a escala da intervenção 

urbana de forma mais eficiente às questões prioritárias das cidades, apoiadas numa leitura crítica em 

relação aos desafios que se colocam para a mudança do paradigma actual. 

 

Leitura crítica dos desafios do paradigma actual 

Segundo Hall (2009), o desafio actual onde as intervenções urbanas podem ter um papel mais activo 

prende-se com a questão das alterações climáticas e do aquecimento global, resultantes da forma de 

consumo geográfico que, nas múltiplas escalas, ameaçam a ecologia urbana. Segundo o autor, a 

capacitação dos diferentes actores pela descentralização e desburocratização do planeamento são 

uma resposta necessária ao reajuste das formas de consumo geográfico.  

Segundo Castells (2010), a questão da descentralização do planeamento urbano e a sensibilização em 

relação a um processo mais flexível que permitam a criatividade e espontaneidade exigidas para 

resolver os desafios contemporâneos exigem compromissos de confiança e transparência, que como 

vimos, não têm vindo a ser estabelecidos. 

“A não ser que se mude o seu curso e gradualmente se introduzam novas formas de vida 

(modos de vida urbana da maioria dos habitantes do planeta) a crise vai agravar-se em cada 

dimensão e na relação entre elas.” (2010: 14’50’’). Tradução do autor. 

Segundo Castells (2010), vivemos à escala global, uma crise multidimensional caracterizada por uma 

crise financeira despoletada pela crise da habitação, por uma crise social agravada pelo declínio do 

espaço público e finalmente por uma crise de governança onde inclui a crise na governança local. Tal 

como Fainstein (2010) sugere, também o autor se afasta das soluções para o futuro das cidades 

apoiadas em utopias que rompem, num “discurso de retórica”, com os ideais e modelos de ocupação 

urbanos em transformação. Consciente dos constrangimentos dos tempos de crise que estuda, 

Castells (2010) prevê várias questões chave do paradigma urbano do terceiro milénio, cristalizado 

nas relações de poder entre diferentes instituições políticas e financeiras que controlam a sociedade, 

nomeadamente: nas questões da identidade, dos valores sociais e princípios económicos da 

sociedade global. Estas questões têm potenciado a desigualdade, a pobreza e segregação social que 
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efectivamente são os desafios do nosso caso de estudo em Cabo Verde. Como tal focamo-nos na 

primeira questão da identidade, relacionada com as actuais políticas de habitação e de gestão 

territorial, que se prende com a necessidade de acrescentar valor aos lugares hoje descaracterizados.  

Segundo Harvey (2012), para uma articulação entre políticas de habitação e regulação da distribuição 

dos lucros e das oportunidades decorrentes, são então necessárias leituras focadas na cultura e no 

ambiente local das comunidades. O tempo que isso implica e o valor especulativo do investimento 

que a sociedade contemporânea lhe tem associado (virado para especulação imobiliária e a 

dependência ao crédito financeiro) têm levado à uniformização dos modelos de habitar, com vista 

substancialmente ao retorno financeiro a curto prazo. Por outras palavras, o risco e o desafio de hoje 

está relacionado com quem tem o poder de transformar ou interferir na formação da qualidade de 

vida do quotidiano das cidades.  

Segundo Chambres (1994), no caso dos países menos desenvolvidos, onde a participação da 

sociedade está pouco enraizada, a transformação das cidades fica dependente dos valores e dos 

interesses de uma minoria de actores que pode não ser sensível às necessidades das classes mais 

desfavorecidas, por isso segregadas do processo e sem que as suas aspirações façam parte da 

transformação do ambiente construído.  

Segundo Castells (2010), as oportunidades que uma crise pode gerar, representam nestas 

circunstâncias, um momento decisivo para a criatividade das intervenções urbanas, no desempenho 

do seu papel de promover a sustentabilidade espacial, ambiental, social e consequentemente 

financeira, que potenciem a transformação da cidade numa base de prosperidade, confiança e 

transparência, onde as pessoas sejam a prioridade. O processo de democratização das políticas 

urbanas, como o orçamento participativo, é um importante avanço no sentido em que efectivamente 

o comum cidadão é ouvido e uma parte do orçamento municipal é atribuído às suas aspirações e 

necessidades directas.  

Gehl (2010), tal como Castells (2010) que acredita no poder das ideias, apresenta-nos uma forma 

criativa de orientar as cidades para as pessoas através do poder da comunicação. Segundo Gehl 

(2010), esta forma de poder desempenha um papel decisivo naquilo que chama o poder das ideias 

para a transformação das cidades, que depende antes de mais, da transformação das mentalidades. 

Neste sentido, o autor alerta para os países em desenvolvimento, regulados muitos deles por 

governos fragilizados de transição para a democracia pós-colonial e outros, por regimes políticos ou 

religiosos autoritários, onde as mentalidades são difíceis de alcançar. 
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É nesse contexto de transformação das cidades e das formas de pensar que as Intervenções 

Cirúrgicas, como uma resposta criativa ao momento particular da transição de paradigma das 

sociedades urbanas, a par de importantes inovações baseadas no conhecimento científico e 

tecnológico em geral e em particular das políticas urbanas (Ascher 2001), nos servem de 

intermediárias entre o governo e as comunidades locais, numa relação que é valorizada pela 

consciencialização e sensibilização da Condição Urbana alcançada pelo do Direito à Cidade, 

inseparáveis do desafio da gestão das Escalas de Intervenção no Espaço Público para a Valorização 

dos Lugares. 

 

1.1 O Direito à Cidade e a Condição Urbana 

Hoje a questão da luta pelo direito à cidade voltou a estar no centro do discurso urbano.  

David Harvey (2012), fala-nos da veemência com que os académicos tendem a explorar as ideias 

teóricas dos seus antecessores e a forma como frequentemente o domínio teórico dos fenómenos 

urbanos subestima o papel das diferentes manifestações urbanas que ocorrem no quotidiano das 

cidades para o conhecimento da realidade urbana. Segundo o autor, o que realmente devemos focar, 

além do importante legado deixado por exemplo por Lefebvre em relação às qualidades da vida 

urbana, são os movimentos sociais que acontecem nas ruas, no espaço físico urbano. É no quotidiano 

das cidades que a sociedade reivindica os seus direitos e contesta as decisões políticas que 

interferem directa ou indirectamente nas suas vidas. Ao contrário do que o autor defende, a visão de 

base estritamente economicista do desenvolvimento da sociedade capitalista actual, tende para a 

desvalorização destes focos de agitação e descontentamento social.  

Assim, para estudar este modo de intervir que coincide com o possível ponto de viragem do 

paradigma urbano na forma de entender o planeamento das cidades actuais, hoje mais focado na 

gestão como estratégia para o desenvolvimento urbano (Ascher 2001), propomos uma cronologia 

ilustrada, com uma breve contextualização no domínio da história e das artes, que serve uma melhor 

compreensão da questão central das intervenções urbanas, sobre o processo de produção do espaço 

e da realidade social e política, que segundo Lefebvre (1968), transforma e suporta a sociedade 

urbana e a cidade de hoje. A cronologia, ilustra uma selecção de acontecimentos que representam 

historicamente a consciência humana, como evidentes chamadas de atenção, e apoia a tese que nos 

propomos defender de que, enquanto manifestações revolucionárias em relação ao que existe, 

enriquecem os conceitos e as práticas urbanas aqui estudados. Os acontecimentos invocam, de 
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diferentes formas e através de suportes variados, a urgência de valorizarmos o ambiente quotidiano, 

criando imaginários críticos em relação ao futuro das cidades, ideais ou distópicos, questionando os 

valores capitalistas das cidades industrializadas, e todos eles com a preocupação intrínseca do 

destino da sociedade que participamos e intervimos e que formam as cidades de hoje, território para 

a terceira modernidade enunciada por Ascher (2001). 

A linha geral sobre a qual se estabelece esta cronologia baseia-se no que Ascher (2001) designou 

como revoluções do paradigma urbano e que analisa como sendo um processo de modernização 

alcançado pela conjugação da individualização, a racionalização e a diferenciação social. Pelo facto 

do tema proposto para a dissertação estar relacionado com a mudança do paradigma urbano actual, 

interessa-nos aprofundar as questões urbanas que estiveram envolvidas nos momentos de crise dos 

paradigmas urbanos ao longo da história das sociedades. A Intervenção Cirúrgica em análise 

pressupõe uma abordagem nova em relação às hierarquias políticas, sociais e económicas 

actualmente estabelecidas entre o poder central de decisão, o mercado e a sociedade, e por isso 

torna-se igualmente relevante aprofundar o processo de modernização que as relaciona.  

Segundo Ascher (2001), o próprio processo de modernização envolveu, nas duas primeiras fases, 

alterações nos critérios de eficácia, nos actores dominantes, nas concepções de poder e 

consequentemente “distintos princípios e modos de concepção e de organização do território” (2001: 

26). Com efeito, a cidade medieval ao sair das muralhas na primeira revolução urbana, dá origem à 

cidade clássica da renascença, que evidencia a existência do público que se separa do privado, 

dotados de funções. Segundo o autor “esta primeira cidade é moderna porque ela é concebida 

racionalmente para indivíduos diferenciados (…) e porque ela é projecto; ela cristaliza a ambição de 

definir o futuro, de o controlar, de ser a concretização espacial de uma nova sociedade (…)” (2001: 

27). As circunstâncias em que o processo se desenrolou, desde o fim da Idade Média e o início da 

industrialização, levaram ao nascimento do Estado-Nação e ao desenvolvimento do capitalismo 

industrial que paralelamente à revolução agrícola despoletou mais tarde a constituição dos Estados-

Providência numa nova concepção de poder, alcançando a segunda modernidade, declarada pela 

revolução industrial. 

As figuras seguintes ilustram essas fases com base na cidade de Lisboa onde vivemos e que “chega 

assim ao Terramoto de 1755, como uma cidade em que se encavalitavam as diferentes épocas 

históricas, se misturavam as funções, dominavam comportamentos sociais obsoletos - desde o 

sanitário ao religioso - era difícil a renovação. O Terramoto, para lá do cataclismo que fez estremecer 

os espíritos da Europa, é, assim, uma grande oportunidade de actualização para a Cidade e, por essa 
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via, para o próprio País” (Gaspar 1994: 18). Dá-se aí a primeira modernidade, com implantação 

através de plano, do que é hoje a zona da Baixa Pombalina (Figura 7) e que funciona como o centro 

da cidade praticamente até às décadas de 40-50 do século XX (Moita 1994), altura em que o Plano de 

Urbanização de Lisboa lhe deu uma estrutura e funcionalidade novas que influenciaram o tecido e a 

sua imagem até aos dias de hoje. O Plano combinou na época importantes fases de expansão 

planeada, a segunda modernidade, associada a necessidades habitacionais como foi o caso do Bairro 

de Alvalade (Moita 1994). O Plano de Urbanização da Zona Sul da Avenida Alferes Malheiro (Figura 8) 

a cargo da Câmara Municipal de Lisboa nos anos 40 do século XX ficou inicialmente associado às 

Habitações Económicas que actuavam já na altura em favor de uma promoção da habitação urbana. 

Segundo Costa (2013), o que hoje é o bairro de Alvalade, foi resultado de um longo período de 

implementação desse plano que, nos 25 anos que decorreram entre a aprovação e a conclusão das 

construções, permitiu adaptações que contornaram a “acção centralizadora do Estado que não 

respondia às necessidades habitacionais” (2013: 125) que se foram verificando e que foram, em 

alguns casos, colmatadas com o recurso ao financiamento e à construção privada com base num 

quadro regulamentar novo. Fruto desse período temporal e da abertura do processo de 

implementação do plano, surgiram variações urbanas que “conferiram ao bairro uma dimensão de 

diversidade e riqueza de desenho (…)” que se valorizam na “escala urbana de pormenor” (2013: 125). 

  

Figura 7: Planta da Reconstrução de Lisboa, Eugénio dos Santos e Carlos Mardel, 1758. Fonte: Vieira da Silva (1950) 

Figura 8: Alvalade, Planta de 1945. Fonte: Moita (1994: 519) 

Figura 9: Planta Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa, Etienne de Groer, 1948. Fonte: CML (2013) 

Figura 10: Plano da Alta de Lisboa, 1998. Fonte: Alta de Lisboa (2013) 

 

Em relação à estrutura e funcionalidade da cidade acima referidas, marcadas pelo Plano de 

Urbanização de Lisboa de 1948 (Figura 9), acrescentamos o facto de terem surgido, desde a Expo 98, 

novas áreas de expansão planeada da cidade de Lisboa, a Oriente regida por vários planos de 

urbanização e de pormenor, e a norte com a Alta de Lisboa (Figura 10) que teve o seu plano 

publicado no Diário da República em 27/10/1998. Ainda de forma pouco conclusiva, dada a 
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proximidade temporal que delas falamos, estas novas centralidades, reflectindo as preocupações de 

sustentabilidade e de integração das acessibilidades, estão relacionadas com o que se acredita ser a 

passagem para uma nova modernidade. 

Assim enquadradas sumariamente as três fases de modernização de François Ascher na cidade de 

Lisboa, apresentamos a cronologia ilustrada, com início no período entre as duas grandes guerras, 

com a alusão aos constrangimentos que marcaram historicamente a individualidade e o livre arbítrio 

para acabarmos nos dias de hoje, quase um século depois de tentativas de urbanização, num dilema 

de direitos e condições humanas, foco do presente capítulo, reclamados por uma “geração à rasca” 

(Figura 28). 

 

1.1.1 Cronologia Ilustrada das Reivindicações do Direito à Cidade 

A repressão exercida pela ilusão de um homem que se quer como um ser programado para a 

previsibilidade e monotonia retratado no romance We (Figura 11), escrito pelo russo Yevgeny 

Zamyatin em 1921 e publicado em 1924, é então o ponto de partida para a cronologia dos 

acontecimentos, que procura enquadrar a conjuntura para o surgimento da acupunctura urbana. 

Neste romance as pessoas eram marcadas com um código numérico, diferente para homens e 

mulheres, matematicamente programadas para a produção de eficiência máxima, e viviam num 

mundo feito de vidro para que pudessem ser vigiados e controlados. Foi um dos primeiros romances 

literários do género distópico da ficção científica satírica e surge no contexto da Revolução 

Bolchevique que lutou contra o poder absolutista de uma sociedade recém-industrializada e 

oprimida pelo governo autocrata da altura (Zamyatin 1924). Paralelamente, pelo facto de não ter 

participado na Primeira Guerra, a Suíça assistiu à formação do Cabaret Voltaire em Zurique, pela mão 

dos refugiados intelectuais da Guerra que viram neste clube nocturno um ponto de encontro para a 

expressão política e artística que deu origem ao Dadaísmo. Era acessível a todos através da 

organização das matinées ou soirées dada, representadas no poster publicitário da Figura 12, e 

promovidas pelo movimento na tentativa de levar o “Cabaret Voltaire” (entendam-se a força da 

liberdade de expressão e do olhar crítico) a uma escala maior e afirmar o sentimento de revolta 

contra a guerra travada por motivações capitalistas e a anti-arte pela destruição dos valores da arte 

tradicional (Ades 2006). Com uma passagem pelo cinema mudo (Figura 13), a manifestação britânica 

de Charlie Chaplin em relação aos efeitos na sociedade da produção em massa, representada na 

época da grande depressão que precedeu a Segunda Grande Guerra, faz uma sátira à cidade 
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moderna industrial onde a dificuldade em encontrar lugar para as pessoas é evidente. Já em 1948, 

inspirado no romance We, outro romance inglês intitulado Nineteen Eighty-Four de George Orwell 

apresenta-se como uma profecia do colapso da civilização, numa visão do futuro totalitarista em 

estado de guerra interminável em que um membro rebelde do “ministério da verdade” tem a 

aspiração de lutar contra o controlo do big brother para recuperar a sua existência como indivíduo. 

Esta ideia reforça que falar em educar ou estimular a liberdade de expressão é uma questão “non 

sense” porque ao agirmos estamos inevitavelmente a expressar-nos (Habraken 2013). O que trata a 

obra de George Orwell na crítica às regras totalitaristas é da uniformização do colectivo que anula a 

condição sociopolítica nas sociedades e consequentemente a sua acção. A este ponto da cronologia a 

crise é generalizada e o crescimento espacial e empobrecimento da população afectada pelo 

culminar da Guerra levam ao surgimento de novas leituras da cidade com formas urbanas que 

diferem consoante a sua geografia mas que reúnem paralelamente as aspirações de adaptar a cidade 

à nova cidade industrial. O filme Mon Oncle de 1958, onde a racionalidade extrema é representada 

numa comédia da sociedade de consumo emergente do pós-guerra, é uma crítica de Jacques Tati 

que satiriza a arquitectura moderna e o exagero da eficiência mecânica. Hannah Arendt, no centro 

dos acontecimentos mundiais do século vinte que acredita estarem a destruir o suporte para a vida 

política, tema que aprofundamos mais à frente, discute a importância da esfera pública para a 

liberdade da experiência humana que apresenta no seu livro The Human Condition publicado em 

1958 (Figura 16). A ideia do happening explorada pelo movimento Fluxos no Happening Yard de Allan 

Kaprow em 1961 (Figura 17) é um exemplo de como as vontades próprias de cada um podem alterar 

o ambiente que nos rodeia fazendo parte dele (Fluxos Portal 2006). Numa crítica aos museus 

estáticos e a sua atmosfera shshsh - don´t touch (Harrison 2003: 718), o happening assume uma 

postura teatral sem trama, pré-definida, onde o artista e o público se aproximam no papel da 

criação, ultrapassando os limites tradicionais da arte que acreditavam estar a afastá-la da sociedade. 

Em paralelo com o que defendemos ao longo da dissertação o happening, no campo das artes, foi 

uma resposta aos impactos sociais da cultura dominante dos anos 50 e 60 e reivindica para o acto da 

criação a participação do espectador, que passa por isso a ter um papel no processo artístico que, 

segundo acreditam, se define no ambiente quotidiano por estes acontecimentos efémeros (os 

happenings) e cujo suporte passa a ser imaterial (Harrison 2003). Nesse seguimento de ideias em 

relação à produção de massas e à separação entre a sociedade e a realidade, a “alienação do 

espectador em proveito do objecto contemplado (que é o resultado da sua própria actividade 

inconsciente) exprime-se assim: quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita 

reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos compreende a sua própria existência 

e o seu próprio desejo” (Debord 2012: 18 |1967|). Guy Debord, membro da Internacional 
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Situacionista, introduz conceitos como a deriva, referida mais à frente no contexto da cartografia de 

representação da realidade quotidiana, e o espectáculo (Figura 18), conceito referido anteriormente 

na citação do seu livro La Société du Spectacle publicado pela primeira vez em 1967, numa 

abordagem à sociedade que se pretendia revolucionária e que teve o seu ponto alto no Maio de 68 

(Harrison 2003). As manifestações da contracultura entre meados dos anos sessenta e setenta foram 

o resultado de um período de revolta que lhes antecedeu, e que criou as condições para a 

organização dos grandes festivais e o aparecimento de grupos musicais como The Doors cujo nome 

deriva do livro de Aldous Huxley, The Doors of Perception (Simmonds 2008) com uma postura poética 

do espaço, admirada por um público que se revê nos seus comportamentos avant garde. Exemplo 

disso foi o álbum Strange Days (Figura 19) que deixou para trás uma moda musical de ilustrar a capa 

dos álbuns com fotografias dos músicos e se foi inspirar no filme La Strada (1954) de Fellini para a 

composição da fotografia de capa que reúne um grupo de performers em actividades circenses numa 

rua hoje de acesso privado em Nova Iorque (Thorgerson 1999). A população agora mais organizada 

usou os meios de comunicação social para a expressão da liberdade de expressão na luta pelos 

direitos humanos. O Maio de 68 (Figura 20), movimento com implicações políticas na reivindicação 

de uma cultura a favor do povo, reuniu a classe estudantil e a classe trabalhadora em protestos que 

abriram o caminho a uma postura crítica da cultura tecnocrata e das políticas vigentes, apontadas 

também numa leitura do escritor Anthony Burgess da Inglaterra dominada pela delinquência juvenil, 

A Clockwork Orange publicado em 1962, mais tarde adaptado para o cinema. Uma cena do filme 

realizado em 1971 (Figura 22) passa-se num túnel onde um homem é espancado por um grupo de 

jovens, dominados por um mundo que afirma ser desprovido de lei e ordem. Esse mundo assiste a 

outros protestos contra a violência da guerra e no campo das artes, os encontros pacifistas Bed-Ins 

(Figura 21) realizados em favor da paz no Vietnam pelo músico Jonh Lenon e Yoko Ono, artista 

experimentalista representante do já referido Fluxos. Este movimento anti-arte do Fluxos influenciou 

igualmente o artista alemão Joseph Beuys, num happening sobre o conflito do estabelecimento da 

América pela perseguição aos índios americanos. Nesse happening realizado em Nova Iorque a que o 

artista chamou, Coyote: I love America and America loves me (Figura 23), assistimos à relação do 

artista (cultura) com um coiote nativo americano (natureza), que durante três dias se relacionam 

numa sala fechada. O cobertor que servia para proteger o artista do coiote ficou desfeito ao fim dos 

três dias e a relação entre os dois foi-se construindo até se ter estabelecido sem a existência de 

barreiras à sua coexistência num ambiente proposto pelo autor capaz de favorecer as relações entre 

as dinâmicas da natureza e da cultura como forma de alcançar a sustentabilidade ecológica sobre a 

qual nos iremos focar ao longo da dissertação. No testemunho de Beuys (1973) traduzido para inglês 

no catálogo da exposição Art into Society, Society into Art podemos ler a sua visão da arte como a 
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única com poder “evolucionário-revolutionário” através do qual “seremos capazes de desmantelar os 

efeitos repressivos de um sistema social senil que cambaleia para a sua morte: desmantelar a fim de 

se constituir UM ORGANISMO SOCIAL COMO UMA OBRA DE ARTE” (Tisdall 1974: 47, tradução do 

autor, as letras caps vêm do original). A sua concepção de democracia baseia-se no facto de que o 

“potencial criativo é universal” (Harrison 2003: 904). ”O Povo unido jamais será vencido” (Figura 24) 

foi uma das palavras de ordem da Revolução Portuguesa a favor da democracia do 25 de Abril de 

1974 organizada por grupos de militares que lutaram na Guerra do Ultramar da qual Cabo Verde não 

fez parte. Ainda em relação ao suporte dos media anteriormente referido, usado subtilmente para a 

difusão da revolta, no 25 de Abril os sinais para a mobilização da população foram emitidos via rádio 

e simbolizaram a queda do governo ditatorial do Estado Novo com as canções E Depois do Adeus de 

Paulo de Carvalho que dava o alerta para a tomada de posições para o golpe que rebentou ao som da 

Grândola Vila Morena de José Afonso. É depois da revolução pela liberdade que se dá início à 

descolonização da colónia portuguesa de Cabo Verde aqui estudada com a qual nos ocuparemos na 

segunda parte da dissertação mas que importa situar aqui na cronologia dos acontecimentos que 

precederam a terceira modernidade de Ascher (2001). Nos dias de hoje, tentamos dominar essa 

modernização alcançada a par com o avanço das ciências e da tecnologia e que se foi desenvolvendo 

em tempos diferentes consoante os países ou continentes foram “colocando no centro da sua 

dinâmica de funcionamento a mudança, o progresso, o projecto” (Ascher 2001: 23). Nesta terceira 

modernização da sociedade instauram-se tipos de ligações sociais diferentes dos anteriores, agora 

assentes numa sociedade que se torna cada vez mais racional, individualista e diferenciada. Sobre 

essa sociedade, no livro The Fall of Public Man (Figura 25) publicado em 1977, Richard Sennett faz 

uma chamada de atenção para a perda das relações sociais com o próximo, fora do círculo da família 

ou dos amigos, alertando que esse desprendimento social entre estranhos é necessário para 

desenvolvermos a nossa personalidade. Sennett (1977) mostra-nos como hoje o estranho é 

considerado uma ameaça e que numa sociedade de estranhos dificilmente tiramos prazer da vida 

cosmopolita que passámos a experimentar pelo medo e pela observação em silêncio, formas que 

estão a privar o desenvolvimento da nossa personalidade, assim desprovida de vontade e espírito de 

jogo. Segundo o autor, “hoje, a vida pública tornou-se uma questão de formalidade imposta. A 

maioria dos cidadãos adopta um espírito de aquiescência resignada nas suas relações com o Estado e 

essa abordagem de apatia social e política (‘public enervation’) estende-se muito além dos assuntos 

políticos” (Sennett 1977: 3, tradução do autor). Esse entorpecimento mental tão presente no filme 

Brazil (Figura 26) de 1985 pode estar a assistir a um momento de viragem com o ressurgimento de 

movimentos de contestação organizados à escala global, muitas vezes organizados e divulgados 

virtualmente com apoio nas redes sociais, que se generalizaram com a crescente facilidade de acesso 
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à internet e que têm resultados reais como o movimento nacional Geração à Rasca (Figura 28) e que 

são um claro exemplo de que é necessária uma mudança no paradigma urbano para que ele assuma 

na sua plenitude esta modernização e para nos lançar para o que se equaciona ser a terceira 

revolução urbana moderna. Por um lado a vontade expressa de “Voar” (Figura 27) em que Helena 

Almeida, numa postura crítica da relação entre o corpo e o espaço, procura de forma criativa (e 

poética) saltar para lá dos limites da realidade que conhece e por outro, Peter Buffett, num 

testemunho em que relaciona a crise do paradigma a uma crise de imaginação, materializado em 

“Blind, Deaf and Done” (Figura 30) apresentam-nos a ”Instalação do Medo” (Figura 31) que nos têm 

travado num paradigma, que por tudo o que já foi apresentado, parece efectivamente já não ser o 

nosso. 
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1.1.2 Direito à Cidade e a Condição Urbana 

Retomamos a nossa discussão com base nas últimas referências da cronologia, onde o dilema de 

direitos e condições humanos são claramente reclamados por uma geração sem respostas no 

sistema urbano actual. A nova força social da classe criativa, no sentido trazido por Florida (2002), 

como uma evolução da força operária do paradigma anterior, é disso um claro sinal, pelas 

inconsistências que a cidade operária apresenta, por exemplo em relação às novas formas de 

trabalho e de lazer, que transformaram a realidade social do quotidiano das comunidades de hoje. 

Segundo Fainstein (2010), o direito à cidade e as premissas para desenvolver “cidades justas” 

dependem desse conhecimento sensível da realidade urbana, principalmente das camadas mais 

vulneráveis, para sermos capazes de alcançar “as cidades que queremos”. Segundo a autora, o 

paradigma dos dias de hoje está na confrontação do desenvolvimento urbano justo com as 

exigências da competitividade entre as cidades globais. 

O risco que a globalização e a perda de identidade representam para a ecologia urbana é, nesse 

sentido, um dos desafios do século XXI no que respeita ao planeamento e gestão das cidades e as 

questões da crescente informalidade dos padrões urbanos e da segregação social (UN-Habitat 2009). 

Porém, seja nos países desenvolvidos ou nos países em desenvolvimento, o planeamento lida cada 

vez mais com essa informalidade, o que nos confirma que as posturas top-down adoptadas para 

regular o crescimento económico e estimular o desenvolvimento urbano baseadas em números e 

dados percentuais, propostas por organizações como a UN-Habitat, podem ser pouco eficazes 

(Sassen 2009) para as formas de vida que a sociedade de hoje tomou (Jacobs 1961; Habraken 1988; 

Ascher 2001; Hall 2009; Fainstein 2010; Harvey 2012).  

Segundo Fainstein (2010), o momento histórico actual e o predomínio das políticas de 

desenvolvimento unilateral, onde as questões retóricas de poder, conflito, cultura e contradição do 

capitalismo têm influenciado a interacção do homem com a natureza e as próprias relações entre 

indivíduos na sociedade, propiciam o desenvolvimento de crises no sistema urbano, sobre as quais 

ninguém em particular é responsabilizado. A questão utópica de querer mudar o sistema económico 

mundial deve, segundo a autora, ser posto de parte, correndo o risco de serem recriadas as utopias 

do final do século XIX e do século XX e perder-se o foco na melhoria da qualidade de vida e da 

identidade própria de cada cidade global.  

Se como Mumford (1961), olharmos para a cidade como a “forma e o símbolo das relações sociais 

integradas” podemos prever a importância das pessoas nos diversos níveis e escalas que envolvem 
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as cidades actuais. Segundo Ascher (2001), “os novos compromissos urbanos” com as pessoas são 

variados e a cidade não pode responder a todas as exigências da sociedade porque “ela não é uma 

soma de interesses particulares”, o que se pode esperar da cidade é “um compromisso entre o 

desenvolvimento económico, a equidade social e a preservação de recursos não renováveis” (Ascher 

2001: 107). O contributo das manifestações individuais ou colectivas, é essencial para entender as 

motivações da sociedade e promover a revitalização urbana porque carregam com elas o paradigma 

da evolução das culturas. A reivindicação do direito à cidade, no sentido expresso por Lefebvre 

(1968), da procura do sentido da sociedade urbana pela “apropriação do tempo, do espaço, do corpo 

e do desejo” (1968: 142), é uma realidade que tem acompanhado os acontecimentos um pouco por 

toda a parte desde o início do século XX (como na cronologia ilustrada), elevando o sentido cívico em 

resposta à alienação da sociedade e das práticas urbanas e que se podem resumir, com base na 

teoria de Lefebvre (1968), pela passagem da “condição humana” para a “condição urbana”, sustento 

da sociedade contemporânea. 

Segundo Lefebvre (1968), a cidade estudada como objecto não encara a reconstituição da cidade 

antiga. O que o autor defende é que se pode tentar entendê-la, porque o “urbano persiste”, mas que 

o que somos efectivamente capazes, é de participar na construção de cidade para uma nova 

sociedade urbana, assente numa nova base e com uma escala diferente. O papel enquanto urbanista, 

defende ainda, é o de criar condições para a tendência de vida social, propondo ou preparando 

formas para que as pessoas em si criem relações novas e recuperem o direito à cidade. A análise da 

cidade por sua vez, capaz de criar essas condições, só pode realizar-se com a realidade urbana em 

formação, isto é, com a prática social. Se a luta pelo direito à cidade se fizer contra a cidade 

deteriorada e a favor de uma outra renovada e carregada de vida urbana, será ao estimularmos a sua 

renovação que conseguiremos alcançar o direito à cidade. Os instrumentos para a renovação exigem 

por isso novas abordagens em relação à do paradigma que gerou essa necessidade de renovação.  

Segundo o autor, a forma de encontrar os novos instrumentos, capazes de alcançar a renovação, 

baseiam-se num exercício de “transdução”, que constitui o objecto de estudo numa aproximação à 

realidade onde a problemática se estabelece, e de “utopia experimental”, em que a utopia, através 

das suas implicações e consequências no terreno, nos estabelece empiricamente as características 

essenciais dos lugares carregados de vida social e de felicidade. A estrutura, a função e a forma são 

por isso consideradas fundamentais para analisar a realidade urbana, numa relação recíproca entre 

as três, onde nenhuma desempenha um papel subordinado ou principal. A transdução é uma 

orientação que se realiza no limite (1968: 126), procedimento que se atinge através de avanços e 

recuos, e que como já referimos anteriormente, põe ao planeamento e à gestão das cidades a 
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possibilidade de sucessivas correcções e adaptações à sociedade urbana que se constrói. “O passado, 

o presente e o possível” são portanto escalas que coexistem na formação do objecto, assim virtual 

(1968: 108), que é a cidade ao qual o pensamento se dedica, capacidade a que se permite através da 

transdução e da utopia experimental.  

O direito à cidade, como uma reivindicação para ser urbano, está implícito nas tentativas de 

regeneração urbana, sempre que estas venham resolver as contradições sociais e lutar contra a 

alienação da vida urbana. A participação ganha um lugar efectivo através da consciência da condição 

humana, na substituição da vita contemplativa pela procura da felicidade na vita activa (Arendt 

1958) e sua passagem para a condição urbana, feita de encontros e de reunião e de uma 

simultaneidade de acontecimentos no tempo e no espaço, isto é, da produção social. É nessas 

condições que a cidade se forma e transforma, ligando a vida dos espaços aos desejos e às 

necessidades das pessoas (Whyte 1980). 

 “A cidade emite e recebe mensagens” (Lefebvre 1968: 72) e segundo Frampton (1985), no início da 

década de sessenta, a ideia de que a prática da arquitectura não conseguia dar resposta às 

necessidades quotidianas da sociedade era visível. A discussão sobre o caminho que a arquitectura 

moderna estava a tomar ganhou destaque, alertando a sociedade em relação aos bairros operários 

insalubres das cidades industrializadas e às cidades de crescimento informal dos países em 

desenvolvimento, que assistiam ao fenómeno da migração campo-cidade. É nessa altura que voltam 

a surgir soluções para o problema das cidades, contemplando a importância da formação de capital 

social, propostas por Lynch (1960), Jacobs (1961), Alexander (1965), Habraken (1961), Whyte (1979), 

Lefebvre (1968), entre outros autores seus contemporâneos que referimos ao longo da dissertação.  

Segundo Frampton (1985) a consciencialização dos sectores mais pobres veio questionar a eficácia 

das soluções de então para a reabilitação das novas cidades, idealizadas em resposta a surtos de 

crescimento populacional ou de cidades de crescimento espontâneo, no caso das migrações nos 

países menos organizados. É posta em causa a fórmula para a revitalização limitada à renovação 

urbana, que encarava estes assentamentos desprovidos de tradição e passado, prevendo apenas a 

sua infra-estruturação básica, seguida de uma reconstrução total de “limpeza urbana”. A procura de 

novas formas de revitalização urbana, em substituição da postura tabula rasa que ignorava as 

características do tecido urbano, apoiou-se então na ideia da participação do utilizador, ainda hoje 

em discussão e sem grandes resultados na altura, quer pela falta de reconhecimento das suas 

potencialidades pela parte do governo quer pelas dificuldades de comunicação e gestão entre as 

diferentes partes intervenientes. 
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Conscientes da possibilidade da aproximação à sociedade urbana pelo conhecimento da realidade 

em que ela se estabelece, sustentamos a discussão das intervenções de revitalização urbana actuais, 

numa cidade que Lefebvre (1968) define pela inter-relação da ordem próxima, dos indivíduos em 

grupos, e dos grupos entre si com a ordem a que chama de ordem longínqua e que representa a 

sociedade regulada culturalmente por uma organização ou instituição cívica superior, que pode ser 

religiosa, política ou moral, por um código jurídico ou um conjunto de significantes.  

Habraken (2013) ocupa-se dessas ordens em tentativas de aplicar a relação dos conceitos na 

resposta à necessidade de habitação e de intervenção em meio urbano. No manifesto “De Drager - 

The Supports and the People: The End of Mass Housing”, Habraken (1961) operacionaliza estes 

conceitos, não com recurso a regras nem a exemplos de obras que possam posteriormente ser 

replicadas, mas com uma série de hieróglifos (Figura 32) que estabelecem um conhecimento da base 

para a relação entre a ordem próxima e a longínqua, desde o indivíduo e as relações que se 

estabelecem nas sociedades, ao contributo do arquitecto para a formação do tecido urbano que a 

suporta, com a definição dos papéis para melhorar o ambiente construído. A metodologia processual 

participativa que o autor propõe encara a produção de cidade orientada para a procura, em vez da 

oferta em si que caracteriza a produção de massas. 

          

Figura 32: Hieróglifos: indivíduo, arquitecto, relação indivíduos/comunidade, tecido urbano. Fonte: Habraken (1961) 

 

Segundo Frampton (1985), a falta de aceitação inicial das ideias revolucionárias dos anos 60 foi 

visível e esta não foi excepção. As contradições quanto à utilização de bens provenientes do mundo 

capitalista industrializado, que encareciam o processo construtivo em comparação à construção de 

massas, tornaram a metodologia proposta por Habraken (1961) num processo carregado de 

optimismo incrédulo que, segundo Jonh Carper (Habraken 2013), sucessor de Habraken na SAR, 

Fundação para a Investigação em Arquitectura na Holanda, não passava de uma boa ideia. Porém, o 

que começou por uma boa ideia pode ser encarado como um possível ponto de partida para a 

estruturação das novas formas de agir nas cidades de hoje. Como podemos notar pelos exemplos 
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ilustrados em seguida, hoje, mais ou menos generalizado nas circunstâncias dos meios urbanos, os 

governos e a indústria, estão eles próprios a interiorizar a ideia de que os habitantes / utilizadores 

também tomam decisões, formulando tanto a ideia de múltiplos actores como o envolvimento de 

múltiplas especialidades no processo do desenho urbano (Sassen 2009).  

A questão do direito à habitação continua a ser um dos exemplos onde a participação tem sido 

reclamada para ultrapassar a descaracterização, já referida noutros contextos, e vista como uma das 

causas da morte das cidades, onde o crescimento urbano prolifera sem desenvolvimento. Os 

exemplos que iremos apresentar, desde os anos 60 do século XX até aos dias de hoje, são casos onde 

a participação foi um elemento cooperativo para resolução dos problemas da habitação e do 

ambiente urbano.  

    

Figura 33: PREVI, Projecto experimental em Lima - Peru (finais dos anos 60) promovido em conjunto com o Presidente F. 
Belaúnde e as Nações Unidas: Projecto experimental liderado por Peter Land com o intuito de conciliar o desafio do 
crescimento informal das cidades com o planeamento top-down. Foi revolucionário para a época pela maneira de ver a 
habitação como um princípio e não como um fim. Havia lugar para a construção do ambiente através das próprias 
vivências, enquadradas numa base pré-definida para a sua expansão. O projecto falhou na ausência de um sentido de 
unidade entre as 26 equipas projectistas. Dessas equipas formadas por arquitectos e engenheiros, treze eram estrangeiras 
e formadas por arquitectos da vanguarda como James Stirling, Aldo van Eyck, the Metabolists, Charles Correa, Christopher 
Alexander and Candilis, Josic and Woods que em conjunto com as equipas nacionais trabalharam no sentido de 
experimentar tudo o que era discutido entre os arquitectos ligados à habitação social da altura. Foram testadas formas de 
espaço público e técnicas de construção tão diversas e adaptáveis que não foram interiorizadas nem reproduzidas para 
além da intervenção (McGuirk, 2011; Graham Foundation). 

Figura 34: Genter Strasse Habitação Flexível (1969-72), Otto Steidle, Alemanha: Este conjunto foi construído em 3 fases que 
representaram um processo de construção evolutivo a par com a indústria do betão pré-fabricado, que permitiu uma 
abertura dos sistemas construtivos às exigências dos utilizadores ao longo de todo o processo. Foi planeado para dar 
resposta à evolução da situação familiar quer se tratasse de espaços privados quer dos espaços colectivos igualmente 
valorizados. A preocupação pelo envolvimento público e a estimulação das relações sociais está presente nos elementos 
urbanos exteriores ao longo de uma rede de caminhos pedonais bem como nas zonas interiores do condomínio com área 
comunitárias para a exploração, a comunicação e a brincadeira. A opção por este tipo de estrutura construtiva evolutiva foi 
o ponto-chave para a manutenção da sua imagem exterior, que se manteve visualmente ao longo dos últimos 40 anos 
permitindo alterações nas volumetrias interiores à medida que os usos ou os utilizadores foram exigindo (Steidle, 1994). 

Figura 35: SAAL: Serviço de Apoio Ambulatório Local (1974-76) criado pelo arquitecto Nuno Portas em Portugal para apoiar 
a população mais carenciada que com esta iniciativa participavam na criação das suas próprias habitações. O “Processo” de 
disponibilização de habitações pela parte do estado iniciava-se pela força da vontade popular que organizada em 
associações, manifestava o seu interesse em participar no SAAL. O projecto foi cancelado em 1976 pelo perigo que podia 
representar por ter estimulado a consciencialização entre a população do poder que tinham nas decisões para a cidade 
(Bandeirinha 2007). 

Figura 36: Elemental Programa de Habitação de Custos Controlados: Habitação Evolutiva na Quinta Monroy, Iquique no 
Chile (2001). Consiste em construir os alicerces da habitação deixando nas mãos dos habitantes continuarem a sua 
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construção. Esta postura foi uma tentativa de contornar o pouco investimento que o governo tem feito em relação ao 
problema da habitação, procurando na iniciativa privada (Universidade Católica de Chile e COPEC, companhia de petróleos 
do Chile) o financiamento para o processo do projecto urbano de habitação coordenado pelo arquitecto Alejandro Aravena 
com o intuito de elevar o sentido do direito à cidade das classes mais desfavorecidas segregadas. A atitude “Do Tank” 
proposta pelo arquitecto para o problema social da habitação da quinta Monroy, opera à escala da cidade disponibilizando 
um apoio à comunidade direccionado para o desenvolvimento urbano (Aravena et al 2012). 

 

Apesar de durante o seu processo alguns dos programas terem sido interrompidos (Figura 35) ou do 

governo ter negligenciado as suas responsabilidades sociais (Figura 36), ou como no caso do PREVI 

no Perú (Figura 33), onde pelo contrário houve um grande investimento do estado mas que tal 

situação fez potenciar o carácter experimental sobre a vida dos futuros habitantes (McGuirk 2011), 

tema hoje igualmente contestado, estes casos mostram-nos que a ideia das intervenções de escala 

mais controlada não é nova, e serve a reflexão acerca da viabilidade das Intervenções Cirúrgicas na 

reclamação da condição urbana e na revitalização da cidade contemporânea.  

O caso do conjunto habitacional Genter Strasse em Munique (Figura 34), é uma excepção pela sua 

postura flexível em relação ao ambiente construído, que o fez chegar até aos dias de hoje com os 

traços da sua imagem global inalterada, respeitando e potenciando o envolvimento do colectivo, 

acompanhando o seu desenvolvimento. Este tipo de organização, embora sem os mesmos meios 

financeiros, também foi proposto em Elemental (Figura 36), e aproxima-se de um modo de 

construção determinado pelos interesses colectivos, sociais e urbanos. Nestes casos, os edifícios, 

como abrigos, oferecem uma flexibilidade estrutural que acompanha a evolução da vida das 

sociedades, e adequa os espaços às necessidades individuais, colectivas e dos usos do solo (Steidle 

1994).  

Segundo Fainstein (2013), a participação institucionalizada das comunidades tem sido uma forma de 

aproximação local que cria o sentido de responsabilização mas não assegura a equidade dos 

resultados em si. Segundo a autora, a tendência que se tem assistido, do domínio dos representantes 

mais escolarizados e com maiores recursos sobre a classe mais desfavorecida, tem agravado a 

corrupção e a desigualdade nos países menos desenvolvidos, onde a diversidade não é encarada 

como uma oportunidade. 

Em favor do direito à cidade, a “democracia participativa” não é portanto o que se procura, o que 

nos é proposto no paradigma actual é fazer prevalecer o ”momento participativo”, que na formação 

do interesse geral, se desprende da ideia de conflito e se alcança pelo compromisso e pelo consenso, 

não no sentido da uniformização mas no sentido da convergência das ideias e das acções.  
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Sobre a participação, Ascher (2001) reforça-nos a ideia de que, para adaptar a democracia 

representativa em que nos baseamos às exigências da sociedade contemporânea, a sua prática tem 

que surgir como um complemento e não como uma alternativa. O perigo que um sistema 

participativo pode representar para o direito à cidade, por se caracterizar pela autogestão, é uma 

realidade que, segundo o autor, se caracteriza como insustentável, tal como, segundo Habraken 

(2013), a gestão top-down atribuída à globalidade do processo de intervenção.  

Com base na democracia representativa em que vivemos (situação politica também vigente no nosso 

caso de estudo desde 1990), lançamos uma interrogação acerca da condição urbana, que sublinha a 

importância de entendermos criticamente a formação do tecido urbano, suporte da forma de vida, 

pela compreensão dos fenómenos urbanos daí decorrentes. Segundo Lefebvre (1968), a consciência 

dessa forma de vida deve estar presente sempre que se discutam a formação e o desenvolvimento 

dos aglomerados urbanos sobre os quais se ocupam as políticas urbanísticas que regem as 

intervenções urbanas de que nos ocupamos nesta dissertação: 

“Diante de quem e para quem é que se estabelece a simultaneidade, a reunião dos conteúdos 

da vida urbana?” (1968: 98) 

Como vimos, a questão social é determinante para a existência da vida urbana sempre que se muda 

o paradigma da vida nas cidades. Segundo Lefebvre (1968), na reorganização da hierarquia da cidade 

e da sociedade, o valor do uso é o que define e constitui a realidade urbana em oposição ao valor de 

troca dos objectos (riqueza material), entendidos como um produto, ou seja, além da morfologia do 

tecido urbano entendido como um ecossistema, o tecido urbano suporte de base económica da 

sociedade urbana, gera fenómenos ao nível da vida social, da cultura da cidade. Como tal, para a 

análise dos fenómenos urbanos ser real, temos que ter em conta uma simultaneidade de 

instrumentos metodológicos numa trilogia entre a forma, função e estrutura.  

A “prosperidade não é sinónimo de riqueza material” (Jackson 2013: 170), e relaciona-se antes de 

mais, com a acção realizadora que é tão física e psicológica como social. Segundo Jackson (2013) essa 

acção depende da participação significativa dos indivíduos na vida da sociedade, que por sua vez é 

uma “tarefa tão social e psicológica como material”. Este é um dos dilemas que o autor nos põe, de 

que o crescimento económico é importante mas não suficiente para atingir a prosperidade na 

sociedade. O facto que o autor nos apresenta é que, com escalas diferentes de intensidade, o 

fenómeno da “recessão social” não caracteriza apenas os países com menores recursos, mas em 

geral a sociedade e os modos de vida da sociedade ocidental, com maiores níveis de 

desenvolvimento económico. 
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A ideia da regeneração da cidade com base em reformas sociais dá-se na época da revolução 

industrial, altura em que, pela alteração das estruturas hierárquicas da sociedade, ocorreram 

alterações políticas e territoriais de grande impacto para as cidades (Parker 2004). Com efeito, no 

período de acentuado crescimento populacional e suburbanização dos finais do século XIX, a prática 

do planeamento urbano centrada nas pessoas tinha sido desvalorizada. A alteração do foco da 

organização das cidades, viradas então para a eficiência da máquina, afectou naturalmente as 

relações entre o espaço público e a comunidade (Frampton 1985) aqui descritas e que estão 

intimamente ligadas com a questão global vs local da sustentabilidade e da revitalização urbana.  

No âmbito da dissertação, o que queremos enfatizar em seguida, com a referência a Charles Booth 

no período vitoriano, é a preocupação com a segregação das classes mais desfavorecidas e a 

chamada de atenção para o estudo dos fenómenos urbanos em si, como forma de melhor conhecer 

o contexto urbano onde vamos intervir. Segundo Parker (2004), a visão reformista de Booth, que 

acompanhou as tendências da literatura urbana emergente da altura, representa uma das primeiras 

cartografias sociais preocupadas com a vida urbana das cidades industriais. Com base na observação 

participante, Booth representa pela primeira vez em mapas, a realidade social de Londres, através do 

reconhecimento dos níveis de pobreza dos habitantes, publicados em Life and Labour of the People 

in London, num estudo composto pelo levantamento e classificação empírica de diversos factos 

sociais, económicos e culturais, organizados em vários volumes e publicados entre 1892 e 1903. Para 

além do extensivo levantamento geográfico das condições de vida, com base nos temas da Pobreza 

(Figura 37), da Indústria e Influências Religiosas, a abordagem sociológica de Booth permitiu um 

estudo comparativo entre os diversos factos ilustrados, que recorrendo a um método qualitativo 

para a compreensão de acontecimentos urbanos, serviu de fundamento para as reformas sociais de 

melhoria das condições de vida da população. Este estudo teve repercussões nas décadas seguintes, 

em que se reclamou o estatuto científico da análise qualitativa como forma de entender os 

problemas das cidades. 

         

Figura 37: Descriptive map of London Poverty (1889); Extracto do mapa, zona Este de Londres, bairro de Old Nichol; 
Legenda com a classificação dos níveis de pobreza. Fonte: Booth (1889) 
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Segundo Hall (2009), a simpatia de Booth pelas classes operárias mais desfavorecidas era, no 

entanto, contraditória em relação às políticas urbanas implementadas, cuja solução passava pela sua 

expulsão da cidade. A segregação das classes operárias não era a única forma de exclusão social 

deste período. Nos Estados Unidos, por exemplo, a diversidade era também e marcadamente racial 

(Ascher 2001), questão estudada nos mesmos moldes em 1899 por W.E.B du Bois, naquele que foi o 

primeiro caso de estudo sobre as condições de vida da comunidade afro-americana a viver em 

Filadélfia. É porem só na década de 60 que a preocupação com a felicidade das cidades dá lugar a 

estratégias urbanas concretas centradas novamente nas questões sociais (Naparstek et al. 2013). A 

par com a luta pela igualdade dos direitos civis nos Estados Unidos, Jacobs (1961) encontra na cidade 

a solução para os seus próprios problemas. Segundo a autora, é possível potenciar as relações sociais 

perdidas através de estímulos em pequenos focos, que passam a ser vividos durante todo o dia, 

assegurando a vigilância natural dos lugares e tornando os centros urbanos sítios mais atractivos e 

seguros. A carga social dos lugares revitalizados vem assim contrariar a criação massiva e 

desumanizada dos subúrbios, inspirados na cidade jardim de Howard (Figura 38) e nas cidades 

verticais de Corbusier (Figura 39), que tiveram o seu auge na cidade “já pronta” de Brasília (Figura 

40). As posturas de contra cultura dos anos 60 (Figura 41) vêm responder a estas cidades modernas 

onde a condição urbana não se conquista, pelo contrário a cidade surge. Vêm reafirmar o conceito 

de equidade dos cidadãos, reacendendo a importância da ”fricção social” (Sennett 1977), necessária 

ao desenvolvimento do ambiente urbano e da criação do “capital social” (Jacobs 1961), essencial 

para promover o sentido de comunidade e a confiança entre as pessoas. Vieram pôr em causa a 

questão da revitalização urbana através de transformações de larga escala, apontando para os 

pontos fracos e ameaças sociais, económicas e culturais que podiam causar nas cidades, dessa forma 

descaracterizadas e com fraca representação de espaços de sociabilização. 

    

Figura 38: The Garden Cities of Tomorrow Diagram, Ebenezer Howard, 1902  

Figura 39: La Ville Radieuse, Le Corbusier, 1924 

Figura 40: Planta do zonamento preliminar do Plano Piloto de Brasília, Lúcio Costa, 1956 

Figura 41: Marcha pelos direitos civis, Washington, 1963 
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Jacobs (1961) fez ressurgir os ideais de Patrick Geddes da visão holística da realidade urbana, 

esquematizada em Valey Section Principle (Figura 42), numa altura em que pela primeira vez (Hall 

2009) o entendimento do tecido urbano surge associado à geografia. Como podemos ver na imagem, 

Geddes (1915) tentou demonstrar a relação entre as formas de vida e a adaptação ao seu contexto 

geográfico, introduzindo a ideia de que os processos sociais estariam intimamente ligados à forma 

urbana, e relacionados entre si por uma causalidade recíproca. Dessa postura desencadeia-se uma 

nova forma de entender o planeamento regional, pela valorização das formas de vida – Constructive 

and Conservative Surgery - e que ganha grande relevância com o estudo que o autor realizou para a 

revitalização das cidades na Índia, onde o principal foco foram as necessidades de melhoria das 

condições de vida e o respeito pelo ambiente construído existente.  

Esta teoria foi mais tarde operacionalizada por Mumford (1961) para dar resposta aos problemas 

urbanos emergentes da reestruturação urbana do pós-guerra, representados anteriormente com o 

período do movimento moderno. Contrariando uma época em que o automóvel era visto como um 

elemento libertador, Mumford (1961) lança propostas de descentralização do planeamento urbano, 

numa postura de aproximação e valorização das qualidades da cidade e da história dos lugares. 

Segundo Venturi (1966), o conflito vivido no período moderno entre a história do lugar e a realidade 

urbana, deram lugar a um problema de escala e dimensão que dificultaram o planeamento das 

cidades e das regiões. 

    

Figura 42: Valley Section Principle, 1909. Fonte: Geddes (1915) 

 

A preocupação com a escala humana no movimento moderno distancia-se então dos ideais 

corbusianos com os esboços urbanos do último grupo do CIAM, como o diagrama Otterlo Circles 
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(Figura 43), que reúne as tradições clássicas, modernas e vernaculares da arquitectura (Team 10 site), 

e com grandes pontos de contacto com os ideais de Geddes (1915) acima apresentados.  

O movimento de contra cultura vivido nos anos 60, generalizado, como pudémos ver na cronologia 

ilustrada, assiste à formação do grupo Internacional Situacionista, com fortes implicações políticas, 

em que Debord (1967), no contexto que temos vindo a estabelecer na dissertação, acredita que a 

cidade, na sua dimensão arquitectónica e urbana é uma potencial ferramenta para a ansiada 

revolução no paradigma urbano. Em Naked City (Figura 44), de sua autoria, o autor faz uma crítica ao 

funcionalismo moderno, apresentada sob a forma de uma cartografia subjectiva, num sistema de 

inter-relações de ambiências da cidade de Paris, captadas pelas deambulações urbanas, então 

denominadas derivas situacionistas. A Internacional Situacionista (1957-1972) deixou o apelo claro à 

postura crítica das pessoas na formação das novas cidades, desse modo reorganizadas pela 

participação efectiva nas decisões urbanas (Sadler 1998). 

       

Figura 43: Team X: Otterlo Circles Diagram, Aldo van Eyck, 1959 

Figura 44: Naked City, Illustration de l´hypothèse des plaques tournantes, Guy Debord, 1957 

Figura 45: Support/er Icons: “The Supports and the People: The end of Mass Housing” (Habraken 1961) 

 

Habraken (1988), abordando a complexidade das ideias sobre a produção do espaço, o indivíduo e a 

comunidade, relacionados entre si (Figura 45), marca a discussão dos processos de revitalização 

urbana e da implementação da participação como ferramenta para adequar a prática e os valores do 

planeamento e da arquitectura às necessidades e costumes da sociedade a que se destinam. Sobre a 

dificuldade de compreender o ambiente construído e com base na sua leitura dos níveis de 

intervenção, Habraken (2013) acredita que, tais organizações complexas podem beneficiar com 

intervenções bottom-up de pequena escala. 

Foi com esse foco, aplicado ao planeamento das cidades, e contemporâneas das ideias de Jane 

Jacobs (Figura 46) sobre o papel dos espaços quotidianos na revitalização das cidades, que surgiram 
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importantes leituras sobre o funcionamento e a percepção da cidade, como a da cidade que se 

estabelece como uma semi-reticula de Christopher Alexander (Figura 47) ou a da cidade entendida 

como uma imagem mental de Kevin Lynch (Figura 48), que é transposta para a realidade numa rede 

de elementos urbanos como as vias, limites, bairros, cruzamentos e elementos marcantes que 

influenciam até hoje a forma de pensar, analisar e intervir nas cidades.  

   

Figura 46: The Death and Life of Great American Cities (Jacobs 1961) 

Figura 47: Diagrama da Semi-Retícula e da Árvore: City is not a Tree (Alexander 1965)  

Figura 48: Imagem de Boston derivada de entrevistas verbais: The Image of the City (Lynch 1960)  

 

Tomando como referência o pensamento de Alexander (1965), para que não sejam quebradas as 

lógicas do sistema complexo que é a cidade, e para que as intervenções urbanas não se percam na 

sua função de renovação e/ou transformação urbana, a resposta às necessidades colectivas deve 

carregar uma nova expressão para enriquecer o todo. Segundo Alexander (1987), a eficácia das novas 

intervenções emerge do específico, da natureza estrutural e histórica intrínseca do lugar e 

acrescentam uma nova complexidade às cidades. Essa nova complexidade da vida quotidiana 

processa-se colectivamente de forma contínua no espaço e no tempo (Lefebvre 1968; Habraken 

1988; Solà Morales 2010).  

Healey (1998) afirma que o processo colaborativo, numa postura estratégica de planeamento 

semelhante à da Intervenção Cirúrgica, se adapta às relações sociais e realidade política das situações 

específicas a resolver. Porque cada contexto apresenta diferentes níveis de poder, governança e 

inclusão, a confrontação dessas questões, com o objectivo de um reequilíbrio entre eles, passa pelo 

desenvolvimento das práticas colaborativas que resultam inevitavelmente de processos 

desenvolvidos localmente. 

As ideias lançadas sobre a participação das pessoas na década de sessenta, embora sem grande 

sucesso na sua aplicação, tiveram um importante papel na sensibilização dos urbanistas de hoje, 

sobre a complexidade que envolve a revitalização das cidades e quanto à necessidade de responder 
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por partes a questões específicas na resolução dos problemas da cidade (Frampton 1985). Segundo 

Sassen (2009), a sustentabilidade urbana depende de transformações concertadas globalmente, no 

sentido de que as medidas levadas a cabo para garantir a sustentabilidade urbana não podem ser 

reduzidas a intervenções modestas ou singulares que deixem escapar os focos de deterioração das 

cidades sem intervenção ou transformação.  

A questão que se levanta é a dos fenómenos que se perdem na análise à escala global do ambiente 

urbano (Sassen 2009). A sua leitura e mudança ou transformação deve por isso orientar-se para a 

escala humana da cidade, onde as necessidades se manifestam e onde as intervenções são 

normalmente mais perceptíveis, permitindo estudar os problemas e medir empiricamente a 

mudança efectiva na vida das comunidades (Lefebvre 1968; Ascher 2001; Sassen 2009). Ellin (2012) 

lê esta evolução das posturas como a passagem das preocupações de sustentabilidade para 

preocupações de prosperidade.  

Nesta nova postura de resposta à crise do paradigma, adequamos as respostas ao problema com 

acções específicas e direccionadas ao nível mais adequado a cada situação, com uma atribuição mais 

justa e equitativa das responsabilidades e deveres (Habraken 1988; Sassen 2009). A dificuldade 

porém, não está em definir o que é sustentável globalmente ou na procura da qualidade das 

operações que elas pressupõem, o que está no centro da questão em relação às intervenções é a 

procura do seu carácter colectivo, catalisador das relações sociais e do desenvolvimento urbano 

(Habraken 1988).  

Ultrapassada a questão global, foco na qual o planeamento e o desenvolvimento urbano se têm 

baseado nas últimas décadas, a discussão do processo de revitalização urbana dos dias de hoje é 

então um desafio orientado para o nível local, com a possibilidade de múltiplas escalas e territórios 

de intervenção, com diferentes abordagens e por isso diferentes soluções, entre as quais as 

Intervenções Cirúrgicas, desde que reflictam a identidade do conjunto sistémico que os acolhe.  

Segundo Solà Morales (2008), consciente da evolução do espaço público e da arquitectura 

contemporânea, as intervenções urbanas actuam numa cidade com pessoas, que não é uma 

abstracção, é algo concretizável com edifícios e espaços públicos reais, nos quais podemos tocar. O 

urbanismo não é abstracto, é apoiado na sociedade, nas coisas reais e deve ser discutido no terreno. 

As respostas originais surgem por isso com base em cada lugar e da interpretação criativa que 

fazemos deles ou seja, só quando entendemos a cidade é que somos capazes de projectar para a sua 

transformação (Moneo et al 2012): 
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“Em si mesma reformista, a estratégia de renovação urbana torna-se forçosamente 

revolucionária, não pela força das coisas (Figura 49), mas contra as coisas estabelecidas 

(Figura 50).” (Lefebvre 1968: 115) 

    

Figura 49: Força das Coisas: Leitura crítica dos actos criativos desconcertados. Fonte: Rudovsky (1947) 

Figura 50: Contra as Coisas Estabelecidas: Urbanismo Táctico: Walk your city promovido pelo City Fabric – Urban Guerrila. 
Fonte: Walk Your City (2013) 

 

Dada a relatividade e a subjectividade dos fenómenos urbanos, a discussão das Intervenções 

Cirúrgicas não gera metodologias replicáveis no território, relaciona-se antes, e como iremos focar 

no próximo capítulo, com a criação de potencial activo para a revitalização, com o reconhecimento 

das exigências de conectividade do tecido urbano, com a “escala intermediária” para o conseguir e a 

capacidade de relacionar as matérias urbanas no território para restabelecer as condições de 

urbanidade, próprias e desejadas para cada lugar.  

Uma vez apresentado o tema do potencial da cidade, introduzimos o próximo capítulo acerca do 

potencial estratégico das intervenções urbanas para a transformação das cidades, onde passamos a 

discutir o tema das Intervenções Cirúrgicas e a Revitalização Urbana com foco para a gestão política 

dos processos e operacionalização no território propriamente dita. 
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2 Revitalização Urbana: Potencial Estratégico 

As Intervenções Cirúrgicas apresentam-se, no decorrer da discussão, como uma forma de estimular 

os fenómenos urbanos para a revitalização das cidades, numa aproximação à problemática urbana 

resultante da conjuntura contemporânea que tem consequências a nível mundial nos princípios e 

modos de concepção e de organização das cidades e da vida urbana (Lefebvre 1968; Ascher 2001; 

Sassen 2009). Solà Morales (1999), tratando das cidades contemporâneas, debruça-se nessa 

problemática aspirando da “acupunctura urbana” uma forma táctica para potenciar a revitalização e 

à qual dedicamos este ponto acerca do potencial estratégico das intervenções. 

A “acupunctura urbana”, termo associado nos anos 80 à obra de Solà Morales, é utilizado, segundo 

Hans Ibelings (2008), para se referir às Intervenções Cirúrgicas catalisadoras do desenvolvimento do 

espaço urbano, assentes na percepção global da sua imagem, forma e estrutura, e capazes de agir 

sem alterar a ecologia urbana de cada cidade. O autor releva ainda que o que acontece neste tipo de 

intervenções é mais uma relação de escalas ou níveis que, uma vez estimulados podem surtir efeitos 

na sua envolvente e ultrapassar os limites da área crítica intervencionada.  

Nesse ponto de vista, o termo “acupunctura urbana” pode gerar confusão, razão pela qual 

adoptámos preferencialmente a terminologia das “Intervenções Cirúrgicas” que eliminam o risco das 

analogias que se possam fazer em relação à acupunctura como terapia medicinal oriental. O que 

acontece nesta terapia oriental, em que a estimulação de um ponto do corpo humano faz surtir 

efeitos noutras partes do organismo, não coincide com a visão já apresentada da “acupunctura 

urbana” que extravasa o local revitalizado e gera novas dinâmicas na sua envolvente próxima e não 

noutra parte distante da cidade. Por outro lado, tanto num caso como no outro, a associação a uma 

intervenção menor, de costura de tecidos urbanos locais ou de uma intervenção optimizada de 

custos controlados, contraria a leitura que propomos para a revitalização urbana, baseada no 

potencial da cidade e das intervenções, catalisadoras do desenvolvimento urbano.  

Justificada a preferência ao termo das Intervenções Cirúrgicas, iniciamos o próximo ponto do 

potencial estratégico das acções para a revitalização, estimulada por intervenções pontuais a uma 

“escala intermédia da forma urbana” (Frampton 2003), em que a transformação da cidade é 

valorizada pela “contínua atenção sobre o estado das coisas urbanas” (Solà Morales 2008).  
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2.1 Escala e Intervenção 

Depois da apresentação dos conceitos do direito à cidade e da condição urbana, iniciamos este 

capítulo com a ideia de que a revitalização de “cidades já feitas” se faz com orientações de ordem 

táctica, encarando o ambiente construído como um espaço topológico (Solà Morales 2010) onde 

temos que considerar uma diversidade de situações e formas de vida (Lefebvre 1968, Ascher 2001).  

A cronologia ilustrada apresentada no capítulo anterior pode ter inúmeras variações e estilos. O que 

com ela nos interessa enfatizar é o papel que desempenhamos, enquanto seres políticos para 

alcançar a condição urbana, nas escolhas e decisões para a reorganização e adaptação da cidade, e 

consequentemente a importância da vita activa (Arendt 1958) para a discussão das cidades de hoje. 

Nesse ponto de vista, o problema urbano não é apenas um problema dos governos, ou das entidades 

reguladoras do sistema, é um compromisso que se assume entre eles e o cidadão.  

Na sua ideia de modernidade, Arendt (1958) acredita que o homem, ao agir, se desvincula do oikos e 

passa a fazer parte da polis, associando a cidadania e a democracia ao espaço público, entendido 

como espaço de representatividade da polis e dos seus cidadãos. Na interpretação da vita activa, 

baseada na sociedade grega e o seu cunho político de cidade-estado, a autora analisa a sociedade 

contemporânea e põe em evidência que o homem político está em risco com o desaparecimento do 

espaço público. A tomada de consciência da condição humana pode por isso reflectir-se no espaço 

urbano, com a preocupação em como o espaço público (local de exibição), diferente dos conceitos da 

esfera pública (auto determinação social) e do domínio público (instituição cívica), é capaz de agregar 

a diversidade, com um papel decisivo na vida da sociedade contemporânea e na conquista do direito 

à cidade. 

A ideia do domínio público encarado como o suporte para a identificação dos indivíduos numa 

comunidade, a importância dos locais que geram o envolvimento entre as pessoas, sem que 

prevaleçam ou pré-definam a esfera pública e a procura de formas de exposição e locais alternativos 

que nos confiram igualdade na liberdade de expressão, introduzem-nos a procura da forma e da 

imagem desse lugar para a sociedade, baseados nos conceitos de justiça e equidade para a 

representação do poder colectivo.  

A cronologia ilustrada anteriormente, numa tentativa de reunir acontecimentos relacionados com 

esses conceitos de liberdade, justiça e equidade e que formaram as gerações actuais, na qual 

estamos incluídos, assenta sobre uma realidade de contornos globais que se começou a formar 

desde o período das grandes guerras e com a qual ainda hoje nos deparamos. É sobre a sociedade de 
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hoje que nos queremos focar, orientando a discussão das formas de intervir nas cidades para a 

problemática estabelecida entre as “intervenções de larga escala e a escala mais aproximada e 

participativa”, num quadro em que a sociedade, de lógica económica pós-industrial, se rege pelas 

exigências de “mobilidade, informação e segurança” (Ascher 2001).  

Sempre que necessário apoiaremos a discussão em recuos cronológicos que por um lado nos 

enquadram as formas de planeamento e gestão das cidades de hoje, e por outro transpõem para o 

território os conceitos teóricos que vamos apresentando. Importa ainda referir que as comparações 

que se possam fazer, entre diferentes intervenções urbanas ou posturas em relação à cidade, devem 

ter presente que, diferentes territórios, formados ou organizados sob a alçada de diferentes formas e 

ideologias económicas, políticas, sociais e consequentemente urbanísticas, condicionam de forma 

decisiva a operacionalidade das medidas de revitalização urbana, a formação de capital social e a sua 

eficácia para o desenvolvimento urbano (ver Figura 53 da página 47). 

 

2.1.1 Do “Quilómetro ao Centímetro”1 

Temos vindo a falar de escalas e níveis de intervenção como importantes variáveis a ter em conta nas 

estratégias de revitalização. Em seguida aprofundamos esses conceitos, que se apoiam no que temos 

vindo a apresentar, acerca do conhecimento crítico do ambiente construído. 

Segundo Habraken (1988), para a intervenção urbana temos dois níveis no ambiente construído que 

podemos contemplar – support e infill - que sistematiza para o nosso caso, como desenho urbano e 

arquitectura respectivamente (Figura 51). Segundo o autor, os níveis estão organizados 

hierarquicamente e quando causamos alterações a um determinado nível, os impactos vão além 

dessa fronteira de acção, podendo afectar os outros níveis da hierarquia. 

                                                 
1 Marcel Smets: “He |Manuel de Solà Morales| often stressed the importance of combining “kilometers” with 

“centimeters”, and spoke of the great effects that minute consideration of precise dimensions enabled to 

achieve” (Moneo et al 2012). 
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Figura 51: Modelo de 3 níveis do ambiente construído; Organização em 2 níveis da rede de saneamento; Modelo em 5 
níveis da morfologia urbana e hierarquia das unidades territoriais. Fonte: Habraken (2002) 

 

Este conceito aplicado à forma de interagir com o ambiente construído não é inovador (Habraken 

1988), no que difere é na introdução dos modelos de controlo, com a atribuição de 

responsabilidades às partes intervenientes no processo, fazendo da participação um momento 

organizado que implica direitos e atribui a questão da responsabilização. Segundo o autor, e com 

base nesta leitura, quando nos referimos ao ambiente construído, do que falamos é de organizações 

complexas que se revelam através desta separação por níveis.  

O uso dos níveis, como ferramenta de apoio ao planeamento ou à gestão urbana, permite-nos 

adequar a intervenção, escolher os actores intervenientes para cada nível ou escala e atribuir 

responsabilidades: o projecto pode ser estruturado de diferentes formas dependendo dos níveis 

onde vamos intervir, da escala da intervenção e consequente organização das responsabilidades, 

top-down ou bottom-up. Esta ferramenta pressupõe o claro entendimento de que o ambiente 

construído está em constante transformação e que é produto de um processo, ele próprio 

inacabado, que vai alterando as suas partes ao longo do tempo.  

Segundo Habraken (2013), a separação dos níveis (Figura 52) é “basicamente um problema político. 

Os problemas básicos que têm que ser ultrapassados estão na definição política acerca dos níveis em 

que podemos colocar os direitos individuais e os níveis onde devem ser impostas as obrigações das 

comunidades, quais as responsabilidades dos indivíduos e que responsabilidade deve ser posta às 

comunidades”. Tradução do autor 
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Figura 52: Diferentes cenários dos níveis de controlo no Modelo em 5 níveis da morfologia urbana: “The Supports and the 
People: The end of Mass Housing”. Fonte: Habraken (1961)  

 

A este respeito, Sassen (2009) refere a confusão que se pode fazer entre os níveis e as escalas da 

intervenção. Os níveis do ambiente ou da intervenção, tal como vimos nos esquemas de Habraken 

(1961, 2002), como posições relativas organizadas num sistema hierárquico, representando 

quantidade ou tamanho, diferem em relação à escala ecológica, social ou económica de intervenção 

por exemplo porque da passagem de uma escala para outra resultam novas relações e normalmente 

uma nova organização das responsabilidades e formas de controlo. Assim, “escala e níveis 

representam duas dimensões diferentes de intervir” (Sassen 2009: 9) importantes para a discussão 

acerca dos novos modelos de agir nos centros urbanos.  

Depois desta breve sistematização, podemos assumir que a ideia de participação lançada por 

Habraken (2013) não está centrada no papel do arquitecto ou do urbanista. O que o autor defende, 

pelo contrário, é que o ambiente construído existe como uma entidade complexa, que precede a 

nossa intervenção, e que aí sim reside a questão da participação, isto é, questiona até que ponto o 

arquitecto pode intervir para melhorar esse ambiente. Fala-se portanto da participação do arquitecto 

ou do urbanista no ambiente construído e não da participação das pessoas no papel do arquitecto: 

“Devemos estudar o ambiente construído como uma questão autónoma, não como algo que 

construímos mas para o qual contribuímos.” (Habraken 2013). Tradução do autor. 

Sennett (2012 a) reforça igualmente, do ponto de vista sociológico, que as questões do desenho 

urbano devem focar-se na cooperação entre as diferentes partes (actores, níveis e escalas) implícitas 

no processo. Defende que a procura e compreensão dos problemas devem ser tão valorizadas como 

a pertinência da resolução dos mesmos. No caso dos países em desenvolvimento, essa abordagem é 

ainda mais evidente porque a solução para os seus problemas passa por equacionar as próprias 
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formas de revitalização urbana e que, para tal, é preciso ter uma grande proximidade sobre o 

território, com formas de vida muito diversas dos países desenvolvidos de onde provêm muitas vezes 

as soluções. 

Segundo Sennett (2012), a cooperação entre estranhos está cada vez mais posta em causa e isso 

pode ter resultado da falta de momentos de interacção entre as pessoas, e analogamente para o 

caso em estudo, da falta de interacção entre países mais ou menos desenvolvidos e, em limite, da 

falta de interacção das estratégias top-down na gestão das cidades. A cooperação é necessária à 

prosperidade da vida das sociedades. A sua ausência nos dias de hoje, é um risco para a cidade e 

para a condição urbana.  

No âmbito da dissertação, o que o autor nos propõe, está intimamente ligado à questão da 

participação e governança nos países onde as desigualdades sociais e económicas são acentuadas. 

No caso de assentamentos informais, como o caso de estudo em Cabo Verde, as questões urbanas 

não devem ser resolvidas com benevolência. O autor fala-nos da dicotomia entre Simpatia vs 

Identificação e Curiosidade (mais subjectiva) vs Empatia (Sennett 2012 a). Isto é, quando nos 

identificamos com um determinado assunto, queremos fazer parte dele, temos mais apetência para 

resolver os problemas que lhe são inerentes, e criamos empatia, uma postura mais científica que traz 

objectividade para a questão e nunca condescendência ou piedade dela. Segundo o autor, o 

território e as suas comunidades são realidades ao mesmo tempo porosas e resistentes. Nos seus 

limites, sociais e urbanos, a combinação entre essa porosidade e resistência constitui uma condição 

espacial que salvaguarda a identidade dos lugares sempre que ocorram as interacções sociais numa 

cooperação entre os diferentes actores e comunidades. 

Temos vindo a reforçar a ideia da necessidade de uma reforma social pelo caminho do poder 

colectivo, ou seja da força da comunidade geográfica de indivíduos. Tal como Sennett (2012 a), 

Jackson (2013) relaciona esse sentimento de confiança e de pertença das comunidades a níveis de 

bem-estar elevados.  

As operações cirúrgicas, dependendo da sua formulação e articulação no território, podem atingir 

objectivos mais abrangentes, com alcance físico e social, afectando a qualidade de vida das áreas 

adjacentes, que se regeneram e reforçam o sentimento de pertença das comunidades. A Intervenção 

Cirúrgica, como forma localizada de revitalização urbana, apresenta-se com grande potencial para a 

transformação das cidades e mitigação dos impactos negativos do crescimento urbano das últimas 

décadas e, os factores para a sua eficácia, enquanto ferramenta do desenvolvimento urbano 

sustentável, devem ter em conta os seus limites reais.  
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Num primeiro momento, segundo Solà Morales (2008), o sucesso da estratégia de Intervenção 

Cirúrgica assenta em dois elementos essenciais que são a escolha do local de intervenção e o tipo de 

catalisador para a revitalização urbana, nomeadamente quer se trate de uma intervenção em espaço 

público, de um edifício marcante ou equipamento público ou a criação de áreas ou locais com 

carácter central que estimulem social e economicamente a vida da cidade. Sobre estes catalisadores 

reforçamos que o seu foco se centra na melhoria das condições da mobilidade e da conectividade 

dos espaços na cidade de hoje.  

A este ponto da discussão equacionamos o que significa pensar a cidade contemporânea e o que 

necessita para reforçar a mobilidade e a conectividade dos seus espaços urbanos. Segundo Secchi 

(2005), questionando-se acerca da cidade do século XX, “grande parte das cidades nas quais 

habitamos, não somente no mundo ocidental, foi construída (…) em épocas precedentes, por pessoas 

e sociedades que tinham estilos de vida, exigências e desejos bem distantes dos nossos. Nós 

habitamos estas cidades com desenvoltura, reutilizamos os elementos que as constituem, damos a 

elas novos papéis e um novo sentido. (…)” Muitas cidades porém, “não existiam no início do século.  

Muitos territórios, no próprio coração da Europa, eram, no início do século, territórios rurais 

separados, senão opostos à cidade. (…)”por isso a cidade do século vinte é um conjunto estratificado 

e heterogéneo (…)(2005: 263)”. Segundo o autor, esta é a cidade que reclama novas formas de agir e 

que torna a análise estratificada um instrumento indispensável à sua compreensão. 

Para evitar reducionismos ou comparações desenquadradas dos sistemas políticos das várias nações, 

apresentamos o mapa com a distribuição das famílias legais e administrativas da Europa (Figura 53) e 

que representa aquilo a que Newman (1996) organizou por famílias de planeamento Britânica, 

Napoleónica, Germânica, Escandinava e da Europa de Leste.  

       

Figura 53: Sistemas de Planeamento, Famílias Legais e Administrativas na Europa. Fonte: adaptado de Newman (1996: 29) 
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Como já referimos no capítulo anterior, esta questão política é relevante tanto para a discussão de 

base dos conceitos teóricos como para a discussão do tema proposto, com recurso a exemplos 

práticos, que no caso da presente dissertação que nos servem de introdução ao caso de estudo. 

Efectivamente, situado em Cabo Verde, que teve na sua génese uma fase de colonização portuguesa 

e que só recentemente, como estado independente, assumiu o controlo das opções estratégicas de 

planeamento (adaptadas do sistema de planeamento português), o território onde se insere o caso 

de estudo, à semelhança da cidade ilustrada por Secchi (2005), apresenta-se como um conjunto 

heterogéneo e estratificado. 

Apresentação de um caso de Revitalização Urbana na cidade do século XXI 

Com o intuito de operacionalizar os conceitos teóricos, apresentamos um caso que consideramos 

enquadrar as premissas essenciais até discutidas aqui e que, sem a pretensão de o replicarmos ou 

compararmos ao caso de estudo, consideramos ser ilustrativo da realidade do século XXI das cidades 

desvitalizadas. Situado na cidade de Antuérpia e promovido pela agência municipal Stadsplanning, o 

caso que apresentamos é um exemplo de revitalização do centro da cidade através de Intervenções 

Cirúrgicas.  

As acções e os processos que a estratégia de revitalização da cidade de Antuérpia envolve, 

integrados nas políticas urbanas do PDM da cidade, justificam-nos a escolha deste caso, entre tantos 

outros possíveis. Apesar de ser uma operação ainda em curso (com implementação faseada), os 

projectos prioritários da estratégia já criaram impactos positivos, perceptíveis a esta distância 

temporal para a revitalização urbana. Esses impactos vêm reforçar o nosso argumento teórico, de 

que a escala de intervenção deve ser capaz de compatibilizar as tomadas de decisão locais com a 

implementação dos projectos urbanos. Pela coerência que a estratégia demonstrou, em relação à 

contemporaneidade das exigências dos lugares, com a integração de um espaço público emergente – 

o nó intermodal – que através de uma leitura humanizada potenciou as características catalisadoras 

das relações sociais, económicas e políticas da cidade, esta intervenção estabeleceu-se num 

equilíbrio que relacionou a especificidade das acções de revitalização a impactos consideráveis na 

qualidade de vida da cidade. 

As relações de cooperação entre o município de Antuérpia com os diferentes níveis, através de 

parcerias publico-privadas, demonstram desde logo, um claro entendimento das mais-valias da 

organização das responsabilidades e dos processos participativos. Da análise que somos capazes de 

efectuar em Stadsplanning (2013), agência municipal de planeamento, em consonância com o que 

temos vindo a discutir, tem uma abordagem pró-activa, baseada na leitura local e integrada dos 



 

 49 

espaços da cidade, entendendo os seus problemas e agindo sobre os pontos críticos capazes de 

oportunidades para revitalização dessas áreas específicas. A revitalização é proposta numa 

hierarquia bem estabelecida entre os vários níveis de intervenção classificadas como: Áreas 

Estratégicas (SR), Maiores infra-estruturas a nível local (BIP), Projectos municipais (SP) e Projectos do 

Espaço Público (OD). Desta forma o município pretende garantir a aproximação ao problema urbano 

e adequar o processo de resposta aos problemas da cidade, acompanhando os desafios da sociedade 

contemporânea nos vários níveis e escalas, relacionando nomeadamente as questões urbanas pela 

melhoria dos serviços, da habitação e da mobilidade para a regeneração urbana dos locais e sua 

envolvente. A visão estratégica aprovada em 2006 pelo município de Antuérpia, com o nome de 

“Antuerpen Ontwerp”, que significa “Reestruturando a Antuérpia”, reconhece o potencial que a 

cidade oferece, reforçando as suas características de “cidade porto”, “cidade água” e “cidade 

ferroviária” como base para adequar os diversos projectos de revitalização da cidade. 

Segundo a comunicação pública das opções estratégicas da Agência para o Planeamento de 

Antuérpia (Stadsplanning 2013), acerca da gestão da qualidade de elaboração e implementação dos 

projectos urbanos, é promovida a cooperação entre o poder local e supra-local, grupos privados e 

investidores públicos, grupos de interesse e cidadãos, numa postura de intervenção urbana para a 

revitalização que relaciona e interliga as pessoas no tempo, o espaço e os seus recursos, as 

necessidades e suas oportunidades e os interesses aos objectivos. O poder local da cidade estimula e 

apoia uma série de acções no terreno, enquadradas no Masterplan 2020 (Figura 54) entre as quais o 

conjunto de reabilitação e reconstrução da Operaplein, Rooseveltplaats e De Kenserlei (Figura 55), 

coordenado por Solà Morales, e que inclui ao longo do processo de implementação eventos de 

comunicação e sensibilização da população, iniciados com a consulta pública em torno da gestão da 

própria obra (Figura 56). 

        

Figura 54: Masterplan 2020. Fonte: Stadsplanning (2013) 

Figura 55: Planta geral do projecto inserido no Masterplan 2020. Áreas abrangidas: Rooseveltplaats, Operaplein e De 
Kenserlei. Fonte: Operaplein (2013) 

Figura 56: Aplicação do conceito da consulta / participação pública. Fonte: Stadsplanning (2013) 
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Através da melhoria da acessibilidade, a intervenção urbana na zona de Keyserlei teve um grande 

impacto na qualidade de vida e dos espaços públicos de Antuérpia. Revitaliza o lugar através de um 

importante nó intermodal da cidade, afirmando esta centralidade com um claro contraste em 

relação à cidade antiga, criando novos espaços e salvaguardando a acessibilidade, que se mantém no 

subsolo.  É uma proposta que lê as pré-existências, enquadrando-as, como foi o caso da Opera neo-

barroca, elemento central da praça. Afirma-se com uma linguagem e funcionalidades adequadas à 

modernidade que urge na cidade contemporânea. Com três níveis subterrâneos que garantem o 

estacionamento automóvel e o acesso à estação ferroviária pré-existente, a proposta deixa livre de 

carros um corredor central que liga a praça à estação, estabelecendo-se um espaço pedonal e 

ciclável novo na cidade onde as pessoas podem circular com maior conforto e mobilidade. No 

processo de implementação, a fase da passagem do projecto para o terreno é participatória. Num 

período de consulta pública antes da construção, a população é chamada para a tomada de decisão 

acerca da gestão da obra, podendo escolher entre três possíveis cenários de tempo que implicam 

diferentes alterações ao funcionamento desta zona da cidade: encerramento ao tráfego automóvel 

ou construção por fases, com pequenas restrições na circulação de carros. A cada cenário 

corresponde respectivamente um menor período de tempo para a implementação ou um maior 

período de tempo e inconveniência para o processo construtivo.  

Assim descrita sumariamente esta Intervenção Cirúrgica, parte de uma estratégia integrada de 

revitalização da cidade de Antuérpia, podemos reforçar a nossa abordagem teórica, com o facto da 

precisão da escala cirúrgica ser variável de acordo com os problemas a resolver e com as diferentes 

soluções para o mesmo: 

“Como na acupunctura terapêutica, a localização do ponto sensível é o primeiro passo para o 

tratamento estratégico da pele urbana. (…) A acupunctura projectual não tem tanto a ver 

com o pequeno, minucioso ou delicado, como com o estratégico, sistémico e 

interdependente”. (Solà Morales, 2008). Tradução do autor. 

Apresentação de um caso de Intervenção Cirúrgica num país em desenvolvimento 

No seguimento da apresentação do caso anterior da cidade do século XXI, contrapomos uma 

Intervenção Cirúrgica, de adaptação dos espaços da cidade às necessidades das diferentes épocas 

históricas, que nos estabelece uma expectativa em relação ao nosso caso de estudo, reforçando a 

ideia de que a revitalização dos espaços é um processo que nunca está acabado. 
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A Praça Municipal em Salvador no Brasil, actual Praça XV de Novembro é um exemplo de praça cívica 

que teve várias denominações e configurações morfológicas conforme o uso que lhe foi sendo dado. 

A sua evolução, desde 1549, introduz-nos a reflexão das metamorfoses no espaço, associadas à 

topografia do local, em que a mobilidade, a acessibilidade e a vida pública dos espaços colectivos se 

ligam ao plano edificado e aos seus usos. Neste caso, a transformação do espaço físico, respeita a 

vontade e as necessidades colectivas, com intervenções que procuram estimular a vida urbana do 

lugar. Segundo Flexor e Paraguassu (2001: 103-119) a praça, sempre associada à função cívica, foi 

construída na época colonial brasileira como Praça da Câmara, seguida da denominação de Praça da 

Feira, pelas trocas comerciais que ali se realizavam entre portugueses e indígenas, e transformada 

nos dias de hoje na Praça do Município.  

A sua transformação exigiu demolições, muitas vezes contestadas. A demolição da Igreja da Sé, nos 

anos de 1930, permitiu por exemplo o alargamento e a regularização da avenida bem como a 

abertura de novos espaços que 

facilitassem o saneamento e o 

funcionamento dos transportes, numa 

renovação do espaço urbano que 

acompanhou a modernização, introduzida 

pela electrificação da cidade que interferia 

também ela no traçado das vias e nas 

formas de vida local. O elevador 

representado na Figura 57 foi um marco 

para a modernização e melhoria da 

acessibilidade da parte alta da cidade. A 

construção ou conservação cirúrgica 

enunciada em Geddes (1915), decide-se 

neste caso da cidade de Salvador, num 

compromisso entre a cidade do passado e 

os desejos e necessidades do presente. 

 

Figura 57: Evolução da Praça Municipal 1549-2014, 
Salvador – Brasil. Fonte: adaptado de Flexor e 
Paraguassu (2001: 103-119); Google Maps (2014) 
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2.1.2 Escalas e níveis de Revitalização 

Segundo Smets (2013), a escala ideal para as intervenções de revitalização é aquela capaz de 

transformar a cidade e ao mesmo tempo de manter a intervenção reconhecível e identitária no 

conjunto urbano. Essa escala é uma escala intermédia com uma grandeza suficiente, capaz de 

agregar as componentes do processo urbano, e suficientemente pequena para que as intervenções 

sejam implementadas num período de tempo próximo e perceptível na vida das cidades. Segundo o 

autor, a ideia de operacionalidade da escala intermédia é a de actuar num discurso temporal que 

seja capaz de compatibilizar as tomadas de decisão locais com o processo de implementação dos 

projectos urbanos.  

Segundo Morckel (2014) o sucesso para a revitalização de um bairro desvitalizado apoia-se numa 

matriz de seis pares essenciais (Tabela 1), baseados em quatro componentes envolvidas no processo 

urbano: componente física, componente social, componente interna e componente externa. As 

quatro componentes representam diferentes formas de encarar o desenvolvimento e a revitalização 

do ambiente construído, partindo do princípio de que o sucesso da revitalização não depende 

somente da escala global ou da escala local, mas da relação entre elas.  

 

Tabela 1: Seis Pares Essenciais para a Revitalização dos Bairros. Fonte: adaptado de Morckel (2014: 275). Tradução do autor 

 

No contexto das cidades em transformação, onde as intervenções urbanas acontecem, com 

dinâmicas próprias que marcam a sua identidade, a proposta de relacionar as componentes físicas, 
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sociais, internas e externas vai de encontro ao que temos vindo a discutir e sistematiza o processo de 

revitalização urbana, focado na adequação das estratégias aos diferentes níveis e escalas, e na 

escolha dos actores com a atribuição das responsabilidades, tendo em conta os outputs pretendidos.  

No caso dos países com fracos recursos, onde a componente económica pode ser um entrave ao 

desenvolvimento urbano, esta metodologia pode ser uma mais-valia para clarificar os inputs e 

outputs dos programas de desenvolvimento urbano, e potenciar os investimentos, internos e 

externos, atraídos pela transparência na definição dos actores e nos processos de decisão. O facto da 

componente económica não estar incluída nas quatro componentes essenciais deve-se, segundo a 

autora, ao facto do desenvolvimento económico resultar da relação dos pares apresentados na 

Tabela 1 (ver ANEXO 5 para estratégias de acção). 

Para concluir, podemos assumir que a transformação urbana de um bairro se relaciona com 

revitalização física, social e consequentemente económica do local. Esta é a nossa convicção em 

relação ao caso de estudo apresentado mais à frente. A matriz apresentada por Morckel (2014) vem 

sistematizar o processo de revitalização dos bairros. Apoia-nos na organização e no diagnóstico dos 

problemas, na escolha dos catalisadores, na atribuição dos deveres e das responsabilidades 

envolvidas no processo de transformação dos espaços urbanos desvitalizados e, no âmbito da 

dissertação, na monitorização dos resultados e consequente adaptação da estratégia inicial. A 

proposta de revitalização é, segundo a autora, tanto mais equilibrada, quanto mais distribuídas 

forem as acções pelos pares acima descritos. 

 

2.1.3 Intervenção Cirúrgica 

Segundo Solà Morales (2010), a questão das Intervenções Cirúrgicas é em primeiro lugar a tomada de 

consciência de que as cidades são uma entidade inacabada que é mais que a soma das partes. A 

eficácia de qualquer intervenção para a revitalização da cidade depende por isso, do reconhecimento 

da complexidade de escalas e contextos, tanto na análise dos fenómenos como na adequação da 

intervenção em relação aos objectivos pretendidos.  

Na obra sobre a Eficácia e a Incerteza na Intervenção Planeada, Martins Barata (1986) sistematiza a 

necessidade de redireccionar o foco das discussões acerca da cidade, do seu desenvolvimento e 

crescente descaracterização, para as questões operativas. Segundo o autor, no desenrolar do 

processo histórico, as intervenções são permanentes e voluntárias e formam um “artefacto complexo 
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de formas materiais e imateriais (organizações e comportamentos)” (1986: 22). A existência dessas 

intervenções é inegável, independentemente da sua natureza ou da sua eficácia, ou seja, segundo 

Sassen (2009), dificilmente a questão da sustentabilidade dos processos de renovação urbana se 

poderá discutir de forma meramente teórica.  

Segundo Frampton (2000), o facto do planeamento das cidades estar condicionado, tanto pelo 

carácter volátil da especulação imobiliária e dos usos do solo, como pela organização dispersa dos 

assentamentos no território ligada ao uso do automóvel, tem estimulado a sua prática para a larga 

escala. Pensar a cidade à larga escala, dadas as dificuldades administrativas que essa tendência 

implica para a implementação das propostas, bem como o tempo que incute ao processo de 

planeamento urbano, torna a visão integrada do território, ou seja, da realidade do quotidiano, 

numa visão de carácter mais académico e por isso pouco operativo, isto é, cada vez menos eficaz 

para a revitalização das cidades. 

Esta é uma realidade que surge tanto nos países desenvolvidos como nos países em 

desenvolvimento, e esse sentido, o carácter global da sustentabilidade do desenvolvimento urbano, 

imposto normalmente por políticas nacionais ou supranacionais deve, num caso ou no outro, 

manter-se ao nível estratégico (Sassen 2009), colocando a questão táctica e mais operativa ao nível 

das cidades (Solà Morales 2010), integrando as particularidades de cada sociedade, com respostas 

mais flexíveis e identitárias ao nível das intervenções de revitalização.  

A complexidade da realidade urbana e a limitação dos processos demonstrados até este ponto da 

dissertação, mostram-nos a dificuldade das políticas globais darem resposta à especificidade dos 

diferentes ambientes, principalmente, segundo Sassen (2009), se olharmos para a divisão clara entre 

as cidades mundiais do norte e do sul, ou para as culturas ocidentais com formas de vida tão díspares 

da cultura oriental. A cidade, como uma entidade de múltiplos níveis e escalas, e a livre circulação de 

pessoas, serviços e bens, não se compatibiliza mais, segundo Ascher (2001), com a visão contínua em 

relação à sociedade, ou densificada em relação à cidade. Segundo o autor, deixa de ser possível a 

uniformização das regras urbanísticas para a sustentabilidade global:  

“Esta cidade do século XXI não pode ser senão diversidade e portanto compromisso entre as 

procuras e as práticas variadas de que ela é objecto”. (Ascher 2001: 108) 

O desafio para dotar de urbanidade as cidades onde o crescimento informal tem ganho proporções 

desmesuradas, e por isso desvitalizadas social e ecologicamente, relaciona-se segundo Frampton 

(2000), com a valorização da questão colectiva e ecológica nos padrões de assentamento humanos. 
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Essa resposta, assente numa lógica de melhoria da condição urbana, quer nos refiramos aos países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento, torna demagógica a contestação da “falta de estratégias 

para lidar com tais desenvolvimentos apocalípticos”. (Frampton 2000, tradução do autor). Nesse 

contexto, e apoiado pela discussão já apresentada, a problemática da intervenção urbana 

estabelece-se com o propósito da necessidade da “vida urbana recuperar e intensificar as 

capacidades de integração e de participação da cidade, quase inteiramente desaparecidas”, e que 

não podem ser estimuladas “nem pela via autoritária, nem por prescrição administrativa, nem pela 

intervenção dos especialistas (…)” (Lefebvre 1968: 106), mas antes pela questão social que determina 

a existência da vida urbana.  

A modernidade para a qual caminhamos, da sociedade de consumo absorvida pela dependência do 

automóvel, teve custos sociais e por isso ameaça a coesão social capaz de fazer a revolução do 

paradigma urbano. Segundo Ascher (2001), são imprescindíveis novos compromissos urbanos de 

governança para reaver essa coesão cívica, suportada por sua vez nas políticas de domínio público 

como a infra-estruturação, as politicas de habitação, o sistema de transportes e equipamentos 

públicos. A reinterpretação do espaço público, valorizado como espaço político e de alcance do 

poder colectivo, mostra-se por isso de carácter fundamental na transformação da cidade onde “(…) 

as formas de assentamento são susceptíveis de reflectir nas comunidades pelas quais se estabelecem, 

o aumento da consciência das diferentes etnias, raças e religiões.” (Alsayyad 1995: 13, tradução do 

autor)  

Segundo Gehl (2010), o ambiente construído, visto como a interacção da forma com as pessoas, 

coloca-nos o desafio de entender o que a construção propriamente dita pode fazer pelas cidades. O 

que muitas vezes assistimos nos dias de hoje, é que pelo contrário, as cidades crescem 

desmesuradamente sem que o potencial dos projectos urbanos se funde nas necessidades reais da 

sua sociedade.  

Segundo PPL (2013), a revitalização urbana, enquadrada na perspectiva de sustentar e adequar a 

construção ao interesse comum, apoia-se em princípios chave, capazes de interferir positivamente 

na transformação dos espaços públicos de utilização colectiva, para a adaptação do ambiente urbano 

às comunidades locais. A postura da forma aliada à questão social, política e funcional dos espaços, 

resumida nos atributos a seguir enunciados (Figura 58), vai apoiar-nos na sistematização das 

qualidades dos lugares colectivos, fundamentais para a revitalização do ambiente construído, que 

nos servirá de base para a análise e monitorização do espaço urbano criado, e no qual nos fundamos 

para a leitura do caso de estudo apresentado na segunda parte da dissertação. 
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Figura 58: Diagrama dos Lugares (The 
Place Diagram): Qualidades do Espaço 
urbano. Círculo Interior: Atributos 
Chave, Círculo Intermédio: Qualidades 
Imateriais, Círculo Externo: Qualidades 
Mensuráveis.  

Fonte: adaptado de PPS (2013)  

 

Os atributos dos lugares 

propostos em PPS (2013) 

prendem-se com a tentativa de 

aproximar a cidade à escala 

humana, que conforme temos 

vindo a defender, estimula o 

sucesso das intervenções no espaço urbano. Esses atributos são passíveis de ser integrados nas 

metodologias de revitalização, em particular as Intervenções Cirúrgicas que, com base no diagrama, 

conseguem com maior objectividade, definir relações entre os diferentes níveis e escalas que melhor 

valorizem os atributos e, de acordo com as prioridades encontradas, distribuir estrategicamente as 

responsabilidades pelos diferentes actores capazes de potenciar a acção.  

Retomando o quadro estratégico apresentado na Tabela 1 da página 52, onde se defende a 

revitalização urbana dos bairros com base no estímulo das relações entre as componentes físicas e 

sociais, locais e globais, entendemos que o seu carácter flexível, capaz de se adaptar aos vários 

actores, às várias escalas e níveis de intervenção, representa uma mais-valia para o processo de 

desenvolvimento urbano intrínseco ao foco da Intervenção Cirúrgica para a prosperidade do 

ambiente construído. 

O caso de estudo apresentado no próximo capítulo, onde a revitalização urbana é proposta pelo 

desbloqueio da rede de espaços colectivos do bairro, é um exemplo prático onde a estratégia de 

valorização dos atributos do espaço público se enquadra na matriz dos pares de Morckel (2014). 

Como teremos oportunidade de aprofundar, o estímulo das componentes física, social e externa do 

caso de estudo pretendeu potenciar a consciência colectiva da comunidade local e dessa forma 

desbloquear as componentes internas físicas e sociais, importantes para a regeneração do ambiente 

e da imagem do lugar. Nesse sentido, o quadro dos seis pares essenciais (Morckel 2014), enquanto 

estratégia de base para a revitalização dos bairros, pode como acabámos de ver, relacionar-se com 

outras estratégias ou acções de revitalização urbana, como os princípios de PPS (2013), servindo 

essencialmente como um quadro geral para a gestão e legitimação tanto das opções tomadas como 
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dos actores envolvidos em cada caso específico. A abordagem proposta por Morckel (2014) reforça-

nos a reciprocidade entre a escala global e local e o potencial que essa relação trás para as formas de 

pensar e intervir no território. Segundo a autora, o facto da relação das componentes propostas se 

materializar numa matriz simples de apenas seis pares, permite precisamente adequar cada 

estratégia de revitalização às necessidades específicas e à capacidade de resposta de cada 

comunidade aos problemas que lhes são apresentados. Com o intuito de simplificar o processo 

operativo de revitalização urbana e potenciar a transparência das opções que estão por trás das 

estratégias de desenvolvimento, global ou local, a matriz vem sistematizar as várias opções e 

legitimar a participação de diferentes actores, adequados às diferentes formas de responder ao 

mesmo problema urbano. 

As duas estratégias, tanto dos seis pares essenciais (Morckel 2014) como do Place-Making (PPS 

2013), ajudam-nos assim a fundamentar o tema proposto das Intervenções Cirúrgicas e a 

revitalização urbana das cidades de hoje, nomeadamente na estruturação dos pontos do caso de 

estudo, onde materializamos estas estratégias e onde objectivamos a forma como se complementam 

em torno do objectivo comum da prosperidade local, com impactos na vida da cidade. 

 

2.2 Espaço Público e Valorização dos Lugares 

Temos vindo a estabelecer a importância da preocupação com a escala humana e do papel do espaço 

público para as condições de urbanidade de hoje. Em forma de resenha histórica, numa procura de 

sistematizar o que representa hoje e a forma como o podemos valorizar, apresentamos este ponto 

que se inicia com um recuo cronológico até a Cerdá com o caso de Barcelona e culmina nos dias de 

hoje, com a angústia da sua morte – mote para a valorização urbana das cidades. 

 

2.2.1 Espaço Público 

Segundo Lamas (2000), o caso do Ensanche em Barcelona é o marco em que o espaço público, na sua 

concepção moderna, se define. No plano original de 1859, Ildefonso Cerdà encontra no quarteirão 

uma capacidade compositiva ímpar (Figura 59), capaz de abrir a cidade ao público e acolher as 

especificidades das várias funções, numa cidade nova atravessada por grandes avenidas e jardins. 

Numa lógica de reformulação urbana, apoiada no uso dos transportes (o eléctrico/comboio e o 
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automóvel) e na abertura dos quarteirões, a delimitação entre o espaço público e o espaço privado 

deixou de se fazer pelo encerramento do perímetro do quarteirão, numa visão inovadora que não foi 

implementada na altura, mas que trouxe para o urbanismo a reflexão sobre “as potencialidades 

decorrentes da independência entre ruas, espaços urbanos e planos marginais dos edifícios” (2000: 

221). Com Cerdà, a cidade é encarada pela primeira vez como uma entidade complexa, capaz de 

integrar os vários sistemas da sociedade urbana contemporânea.  

                

Figura 59: Modelo de ocupação dos quarteirões proposto segundo Ildefonso Cerdà. Fonte: Solà Morales (2010: 6) 

Figura 60: Evolução da densificação dos quarteirões e especulação fundiária. Fonte: Lamas (2000:220) 

Figura 61: 1 Archizoom: No-Stop City (1969); 2 Superstudio: Un Viaggio da A a B (1969) 

 

A subversão da ideia de quarteirão aberto (Figura 60) e a escala que adquiriu a quadrícula sobre a 

qual se organizavam puseram em causa a visão inicial de Cerdà. Aqui como noutras cidades 

europeias e americanas, a cidade sem limite (Figura 61.1), vazia de elementos urbanos e de valor de 

uso (Figura 61.2), é apontada como a morte do espaço público, onde a uniformização e 

desumanização são justificadas “por uma estética já influenciada pela produção em série e pela 

mecanização” (2000: 204).  

O caso de Barcelona e a sua democratização dos anos 80, dá lugar a um discurso local, iniciado com 

os Plans i Projectes per a Barcelona 1981-1982, sob a alçada do governo de Pasqual Maragall e 

orientados por Oriol Bohigas. Os planos, focados numa melhoria urbana global em relação ao futuro 

da cidade (Frampton 2008), foram entendidos como um instrumento flexível com sucessivas 

adaptações que mais tarde levaram à definição de novas áreas de centralidade (Figura 62), com uma 

visão estratégica para o desenvolvimento económico e social das envolventes. O planeamento 

urbano da cidade liberta-se da ideia de “manchas e zonas” desenhadas a partir de um urbanismo 

abstracto (Solà Morales 2010).  

A par com a crise económica generalizada, a subversão da ideia dos quarteirões do modelo de Cerdà 

e a degradação das zonas industriais devolutas da cidade, despoletaram novas ideias para recuperar 
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o sentido do espaço público, com propostas de revitalização da cidade pensadas para as diferentes 

escalas, com uma visão “espacial concreta” (Solà Morales 2010), necessariamente desfragmentadas 

ao nível das intervenções e integradas numa visão do conjunto (Frampton 2008). 

Com o exemplo de Barcelona das décadas de 80 e 90, reforçamos a importância dos compromissos 

políticos de Maragall (entre 1982 e 1997) para a criação do sentido de unidade, com repercussões 

importantes para a revitalização económica e humana da cidade (Ajuntament de Barcelona 2013). 

Com efeito, os planos, convergentes na ideia da abertura da cidade ao mar e na criação de uma 

estrutura urbana culturalmente activa, basearam-se no diálogo social com cada bairro, desde então 

administrativamente divididos. Desta forma, a resposta aos problemas da cidade esteve mais 

próxima das necessidades de cada parte da cidade.  

O Moll de La Fusta (Figura 63), projectado debaixo de uma via rápida pré-existente é, segundo 

Maragall (Ajuntament de Barcelona 2013) um dos grandes momentos resultantes dessa revitalização. 

A cargo de Solà Morales entre 1981 e 1986, este novo espaço da cidade surge da preocupação em 

melhorar o acesso à zona do porto e favorecer as vistas sobre o mar (Frampton 2008). É nesta altura 

que Solà Morales se afirma no discurso local, intensificado nas Olimpíadas de 92, pelo estímulo 

económico para a renovação da cidade. A preocupação com a escala mais aproximada, 

acompanhada de uma expansão urbana planeada e uma visão de revitalização da frente costeira até 

à zona norte do Ensanche, deram significado efectivo ao conceito da “acupunctura urbana”, já 

referido na presente dissertação e finalmente enquadrado na história da evolução e revitalização 

urbana da cidade de Barcelona (Frampton 2008).  

Com efeito, é nessa altura que Solà Morales, em parceria com o arquitecto Rafael Moneo, projecta o 

quarteirão na Avenida Diagonal denominado L’Illa (Figura 64), para um cliente privado, realizando 

aquela que será a “demonstração por excelência (…) da acupunctura urbana e que, em virtude dos 

seus limites e organização intrínseca, é capaz de aumentar o tecido da cidade de tal forma que serve 

ao mesmo tempo como instrumento para reestruturar mas também para enriquecer a sua 

envolvente” desbloqueando e potenciando desenvolvimentos no “contexto imediato que são apenas 

parcialmente previsíveis” (Frampton 2008: 8, tradução do autor) no processo da intervenção e 

formação da realidade urbana.  

Segundo Moneo (2013), o projecto do quarteirão L’Illa (1988-1993) reforça-nos que, intervenções 

isoladas, mesmo na forma de uma peça arquitectónica, podem surtir efeitos na sua envolvente, que 

vai para além do objecto na transformação do ambiente construído.  
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Figura 62: Planta das Áreas de Nova Centralidade: sectores de oportunidade dentro do tecido urbano Ajuntament de 
Barcelona, 1986. Fonte: Busquets (1994: 383) 

Figura 63: Moll de la Fusta, Barcelona nos Jogos Olímpicos de 92, com a intervenção de Solà Morales de 1985. Fonte: 
(Moneo 2013: 16) 

Figura 64: Illa Diagonal 1988-93, Barcelona, Solà Morales e Rafael Moneo. Fonte: (Moneo et  al. 2013) 

 

O caso de Barcelona seria tema para outra dissertação e o que queremos focar, com esta sucinta 

apresentação, é a relação intrínseca que se dá entre o potencial do espaço público para a valorização 

da cidade e a Intervenção Cirúrgica, adaptada a diferentes níveis e escalas da cidade, com vista à 

revitalização do conjunto urbano: 

“O espaço público caracteriza-se fisicamente pela sua acessibilidade, factor que lhe confere 

centralidade. A sua qualidade poderá por isso ser avaliada principalmente pela intensidade e 

qualidade das relações sociais que estimula, pela sua capacidade de relacionar os vários 

grupos e comportamentos e pela sua capacidade de estimular a identificação simbólica dos 

indivíduos com o lugar, a expressão e a integração culturais. Para tal é conveniente que o 

espaço público tenha algumas qualidades formais como a continuidade do desenho urbano e 

a capacidade ordenadora do mesmo, a generosidade das suas formas, da sua imagem e dos 

seus materiais, e a capacidade de se adaptar aos diferentes usos que vão surgindo ao longo 

dos tempos.” (Borja 1998: parágrafo 16). Tradução do autor. 

Os exemplos ilustrados com o caso de Barcelona dos anos 80 e 90, remetem-nos hoje para a 

dificuldade de reencontrar ou contemplar a diversidade na prática do urbanismo. Espacial, 

económica e politicamente constrangido, o planeamento das cidades de hoje, depara-se com 

limitações que dificultam a construção de novos espaços públicos de qualidade. Com efeito, a Europa 

das últimas duas décadas tem assistido a uma renovação dos espaços públicos, formulada com 

acções de marketing superficial para trazer modernidade (Frampton 2000), e comparada por Solà 

Morales (2010) à renovação celular da pele humana, isto é, limitando-se a restabelecer as condições 

básicas da qualidade dos materiais para as relações sociais e da mobilidade próprias do ser urbano. 
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Desde sempre vistas como um requisito, as condições de urbanidade são hoje transformadas numa 

operação simbólica opcional, como uma questão de design. Segundo o autor, a “morte” do espaço 

público é uma questão muito mais ampla e quase impossível de resolver no paradigma em que 

vivemos. O dilema do espaço público encarado como uma rede urbana, traz para os dias de hoje a 

“impossibilidade do projecto de espaço público” (Solà Morales 2010), isto é, a transformação das 

cidades dificilmente se concretizará sem a destruição da cidade que existe. As tentativas de 

recuperação do espaço público em declínio são recorrentes e nesse sentido, segundo Solà Morales 

(1997), o traçado, como instrumento que joga com o tempo futuro das várias construções sem 

alterar a forma pré-estabelecida, interessa para as intervenções em “cidades feitas”, como ponto de 

referência entre o estável e o móvel, entre o infra-estrutural e o volumétrico, entre o espaço e o 

tempo. Na visão do Ensanche, Cerdà tinha essa postura em relação ao espaço público em que, sem o 

circunscrever ou delimitar, era proposto à escala do conjunto urbano (Lamas 2000).  

Hoje, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, a instabilidade política, a 

diversidade da procura e o facto das práticas urbanas operarem com recursos espaciais mais 

limitados e de estarem associadas à maximização da tecnologia (Frampton 2000; Ascher 2001), 

puseram em causa a aposta urbana vista como uma estratégia de crescimento. No seu lugar surge a 

aposta em estratégias de desenvolvimento urbano, mais focadas na prosperidade da sociedade 

(Jackson 2013).  

 

2.2.2 Valorização dos Lugares e Níveis de Desenvolvimento 

A postura de “remediação” das cidades já feitas será a primeira, até este ponto da dissertação, a 

colocar a revitalização dos países com diferentes níveis de desenvolvimento urbano em diferentes 

“estágios”. No caso dos países em desenvolvimento, a fraca consolidação da infra-estrutura urbana, 

passível de ser planeada de raiz, pode vir a proporcionar a sua reestruturação de forma mais 

integrada e sem os constrangimentos e as perdas que isso pode representar para as cidades 

terciarizadas. No processo de revitalização aqui defendido, esta diferença cronológica (assim o 

esperamos) de consolidação da infra-estrutura urbana entre os países mais desenvolvidos e os países 

em desenvolvimento, poderá segundo acreditamos, ser vista como uma oportunidade e não como 

motivo de diferenciação entre os mesmos.  

Neste contexto, a revitalização prende-se com a definição das prioridades e a canalização mais 

consciente do investimento, abandonando a ideia da “arquitectura para os pobres” que, segundo 
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Elleh (2011), perpetua a sua existência, desadequada tanto dos meios de informação e de 

comunicação como das formas de vida quotidiana, marcadas pela generalização do capitalismo e 

globalização dos novos modos de produção que entretanto afectaram os países menos 

desenvolvidos. Segundo a autora, nos países em desenvolvimento, tal como nos países 

desenvolvidos, a nova aposta para a revitalização urbana passa pela leitura do ambiente urbano, 

como uma realidade quotidiana do lugar, e nela encontrar as oportunidades, potenciando a sua 

“auto-realização”.  

Correspondente ao que no mundo ocidental foram as revoluções do paradigma urbano, pela 

passagem da cidade medieval à cidade de modos de produção industrial, mais tarde convertida na 

cidade do capitalismo industrial, hoje pós-industrial e em crise (Ascher 2001), podemos reconhecer 

nos países em desenvolvimento, a passagem do vernacular à era da globalização. Segundo Alsayyad 

(1995), com períodos equivalentes de mudança dos paradigmas, se olharmos por um lado para as 

condições vernaculares do período insular, tal como descobertas pelos seus colonizadores, por outro 

para o período da colonização, que nem sempre soube ler as suas tradições, e finalmente para a 

conquista da independência, condição que segundo a autora coincide com a era da globalização, 

conseguimos reconhecer, para cada período dos diferentes níveis de desenvolvimento urbano, o 

lugar que a tradição ocupa, reflectindo a relevância do respeito pelas formas de vida.  

Segundo Alsayyad (1995), a força do sentido de comunidade que foi sendo esquecida tanto num caso 

como no outro, teve impactos ao nível dos assentamentos e da preservação do sentido de união dos 

seus habitantes. Neste sentido, a história dos países colonizados, cuja modernização se foi fazendo 

em subordinação aos colonizadores, por sua vez regidos pelo capitalismo e pelo “espectáculo”, 

tornam cada vez mais irrelevantes as dicotomias entre pobres e ricos, ou entre tradição e 

modernidade. O desafio da revitalização das cidades converge hoje na procura da identidade dos 

lugares e na força do colectivo, transversalmente perdidas nas mudanças do paradigma urbano e nas 

novas tendências da economia nas várias partes geográficas do globo.  

Segundo Gehl (2010), o desenvolvimento urbano, intimamente ligado à ideia de mudança, coloca-se 

perante a definição, para cada parte do globo, de mudança positiva: quem a pratica, quais os valores 

subentendidos ou quem beneficia efectivamente com ela. A subjectividade que essa definição 

envolve, prende-se com os comportamentos e atitudes em relação às questões de poder, do poder 

com as pessoas, das relações entre pessoas e da interacção entre ideias e pessoas. Segundo o autor, 

decorrente das disparidades de desenvolvimento humano à escala global, o paradigma de hoje é um 

paradigma das ideias económicas e tecnológicas mas também um paradigma das pessoas e das suas 
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mentalidades. Numa postura de planeamento orientada para as pessoas, reforça o autor, a principal 

mudança centra-se por isso nas mentalidades, dotando cada uma das partes geográficas com 

capacidades para decidir o tipo de cidade na qual se podem transformar. Nesse contexto: 

“…uma cidade fragmentada ou estilhaçada, (…) não é democrática, não valoriza 

suficientemente os outros, não produz paisagens globais” (Ferrão 2003: 225) 

Ferrão (2003), focado nas bases para a transformação das cidades, propõe uma leitura da cidade 

(Figura 65), entendida a partir dos sítios que lhe dão forma, das redes que animam as aglomerações 

urbanas e do espírito cosmopolita, que é a sua alma e que a distingue das outras cidades.  

                           

Figura 65: “Entender a Cidade: Dos Ingredientes básicos aos grandes valores urbanos”. Fonte: Ferrão (2003) 

 

A estas características o autor associa valores que nos servem a discussão teórica na validação das 

acções de revitalização urbana dos dias de hoje. A paisagem global, segundo o autor traduzida pela 

cidade dos sítios e das redes e sustentada na cidade cosmopolita, revela-nos o estado da cidade onde 

vamos intervir. Através dessa análise, a cidade diversificada e heterogénea, mais do que uma 

realidade morfológica, é valorizada pela relação do seu território com o contexto sócio económico, 

estimulada pelos valores e práticas da democracia. Aos valores da paisagem global e da democracia, 

intrínsecos à ideia de cidade, o autor acrescenta o entendimento da cidade com o valor da abertura, 

sobre o qual recai “o poder da criatividade e inovação que cada aglomeração urbana possui” (2003: 

223). Intervir na cidade de hoje, é antes de mais uma questão de gestão urbana, passa pela 

possibilidade ou necessidade de intervir na complexidade destas relações “através da configuração 

dos sistemas de governança e de financiamento adequados” (2003: 223). 

Segundo Portas (2012), “o desfasamento da realidade urbana com as representações e categorias 

que com ela vamos produzindo”, reduz a capacidade de pensar e agir estrategicamente na cidade. 

Questionando-se acerca da delimitação das áreas urbanas, baseada em condições de urbanidade 
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fragmentadas, o autor reforça que intervir nesta cidade, difícil de delimitar, implica um olhar 

selectivo, sem que lhe sejam retirados os elementos que a fazem diferir das outras, isto é o seu 

carácter identitário.  

A informalidade dos padrões urbanos da sociedade contemporânea é por isso uma das 

características a ter em conta para as orientações metodológicas da revitalização urbana. A 

intervenção, em cada caso específico, encontra formas de vida específicas, independentemente do 

seu desenvolvimento urbano (Habraken 1988; Sennett 1977, 2012).  

A revitalização urbana, ao reconhecer criticamente o ambiente construído e as suas potencialidades, 

encontra para os diferentes locais formas criativas de actuar que reflectem uma postura orientada 

para as relações sociais numa base económica que, tanto nos países desenvolvidos como em 

desenvolvimento, vem responder aos desafios urbanos com que se deparam as suas sociedades.  

A LX Factory em Alcântara (Figura 66) e o mercado da praça Djemaa el Fnaa em Marraquexe (Figura 

67), casos que conhecemos empiricamente, são exemplos em que, através dos usos, a revitalização 

tem sido catalisada com foco em locais específicos, adequando-os às novas formas de vida urbanas 

presentes nos ou até aos dias de hoje respectivamente.  

     

Figura 66: LX Factory, Regeneração funcional numa zona industrial desactivada em Alcântara, Lisboa. Fonte: LxFactory (site) 

Figura 67: Jemaa el-Fnaa – Mercado informal na praça da medina de Marraquexe. Imagem do autor 

 

No primeiro caso a revitalização, já no século XXI, deu-se pela conversão dos usos do antigo 

complexo fabril da Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense no que é hoje a “ilha criativa” 

(LxFactory, site) que se adaptou à forma pré-existente. Assistimos à reconversão do espaço urbano, 

pela iniciativa privada, que substituiu as suas funções, aproveitando as qualidades espaciais do lugar 

em resposta à procura de espaços por parte de artistas e outras actividades culturais emergentes. 

Apesar de circunscrever uma área devoluta de instalações industriais desactivadas e das burocracias 

urbanísticas envolvidas, o complexo está potencialmente inserido num sistema urbano 
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multifuncional, servido por acessibilidades e transportes públicos, o que veio desbloquear um vazio 

urbano numa complexa rede de estruturas económicas, sociais e culturais. A “vida” que ali se gerou, 

apesar da sua fragilidade jurídica, num processo delimitado à partida pelo espaço de tempo até à 

definição regulamentar urbanística daquela área, é um fenómeno urbano informal bottom-up, de 

iniciativa privada, que pode vir a influenciar positivamente o desenvolvimento urbano da zona. O seu 

futuro passa assim a estar dependente dos vários actores chave envolvidos no desenvolvimento do 

local, numa concertação entre os vários níveis de poder e a participação pública, desde a direcção 

por particulares da LxFactory, a empresa Imobiliária que o gere, as empresas e associações 

residentes, o Gabinete da Vereação do Urbanismo da Câmara de Lisboa, a Junta de Freguesia de 

Alcântara, o Porto de Lisboa e finalmente a REFER (CML 2014).  

No caso de Marrocos, a praça, com a sua escala em área, a sua centralidade e cunho histórico-

cultural, político e económico no mundo muçulmano ocidental (UNESCO 2008), ganha vida com o 

mercado informal, que vem de há séculos atrás, até hoje valorizado. Com este acontecimento que se 

apoia na estrutura urbana que a cidade lhe oferece, a Djemaa el Fnaa (“lugar da mesquita 

desaparecida”, destruída com a queda do império almorávida em 1147), outrora “assembleia dos 

mortos” marcada pelas execuções em praça pública, é hoje um “verdadeiro teatro a céu aberto” 

(UNESCO 2008) que revitalizou, séculos atrás, os seus usos, ainda hoje enquadrados nas exigências e 

na procura da sociedade, mantendo intactas, no conjunto da medina, as suas características iniciais 

naturais e culturais que revelam o seu valor de uso excepcional (UNESCO 2008). 

Com a preocupação do valor de uso, Solà Morales (2010) alerta para o facto de hoje nem todos os 

espaços públicos serem espaços com urbanidade. Embora estejam organizados formalmente com 

qualidades espaciais e funcionais, muitas vezes são encarados como uma intervenção encerrada no 

espaço, como um projecto limitado ao uso de materiais de qualidade e preocupações de mobilidade, 

tornados características simbólicas que transformam os lugares em meras “singularidades 

morfológicas ou ambientais” desenquadradas do conjunto urbano. Com base na cidade de Nova 

Iorque, que analisa empiricamente, Whyte (1979) retrata-nos espaços que, apesar de mais informais, 

se encontram repletos de urbanidade (Figura 68). 
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Figura 68: The Social Life of Public Spaces, Frames do filme de  Whyte (1979). O autor sugere que a melhor forma de 
adaptar os espaços às necessidades reais é empírica, com base na observação dos comportamentos e captando o que 
gostariam que os espaços fossem. Sugere uma forma de produzir espaços públicos bottom-up porque acredita que temos 
essa responsabilidade de participação cívica na criação de espaços de interacção. 

 

Segundo Solà Morales (2010), o espaço público, como espaço colectivo por excelência, deve ser 

encarado como tal nos vários níveis de intervenção para que se constitua como um espaço de 

representação cívica, política e figurativa, próprias da rede que compõe o sistema urbano. Segundo o 

autor, a forma como o planeamento tradicional organizava os espaços públicos, orientados para as 

actividades da comunidade, como uma estrutura para o lazer, com condições básicas para a 

mobilidade e a representatividade, está à partida a ser esquecida e por isso a dificultar o projecto do 

espaço público nos dias de hoje. O espaço público, entendido como uma rede, dificilmente pode ser 

medido, porque estaríamos a delimitá-lo, e ele é uma sequência de espaços, um espaço relativo que 

engloba vários domínios. Nesse sentido, segundo o autor, nas cidades contemporâneas não 

podemos mais fazer espaços públicos, o que podemos é entender essa rede e estimular as escalas 

que engloba e os contextos em declínio - pelo caminho da “acupunctura urbana”. 

O facto de estarmos de novo a viver uma época em que a economia e o planeamento se deparam 

com sérias dificuldades burocráticas e de financiamento, nomeadamente para intervir nas cidades, 

tem-nos levado cada vez mais para a necessidade de demonstrar a eficácia das acções, os impactos 

na economia, na saúde e na sociedade em questão para justificar os recursos.  

Estamos a pôr a questão urbana cada vez mais virada para o valor de troca, o que a põe em risco. O 

risco de avaliar o impacto das intervenções surge quando tentamos medir o sucesso dos projectos 

apenas pelas questões de forma, esquecendo as componentes sociais e os processos que envolvem 

(Jacobs 1961; Ascher 2001; Sassen 2009). A cidade, tida como uma entidade frágil (Sennett 2006), 

naturalmente desorganizada e cheia de diversidade (Ascher 2001; Habraken 2013), é um risco que se 

corre pela riqueza que traz para a sociedade. A eficiência e a medição da eficácia têm que encarar o 

projecto urbano como fruto de um processo de produção de espaço e da realidade social onde, tanto 

o processo como o seu produto, são valorizados. As cidades, como entidades “multi-escala” (Sassen 
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2009), que englobam a multiplicidade de especializações dos actores, exigem a sua gestão, na 

disciplina de um urbanismo integrado que contemple os vários domínios, nas diferentes escalas e 

níveis do ambiente construído (Habraken 1961; Madanipour 1996; Sassen 2009). O foco da 

organização está no processo operativo, não no ambiente construído. Nessa tentativa de 

organização, Ascher (2001) fala-nos de uma sociedade contemporânea, que se transforma 

rapidamente, com mutações que geram riscos sociais e ambientais e que estimulam a intervenção, 

principalmente à escala onde são gerados.  

Sennett (1970), numa crítica ao excesso de organização da sociedade global que bloqueia o 

crescimento individual numa comunidade que se “contrai”, acredita que, do ponto de vista 

sociológico, essa pode ser a razão para o “embrutecimento” da população, ligado a tendências 

violentas entre grupos de indivíduos. Habraken (2013), por sua vez, encontra do ponto de vista do 

projecto urbano, uma regra para essa organização, que compara a um tema de jazz, onde todos os 

que conhecem e se reconhecem de alguma forma no tema, de forma livre e espontânea, entram na 

peça então composta de diversidade e de encontro. É a cidade que Sennett (1970) idealiza como 

aberta a um nível controlado de anarquia onde a desordem criativa e a diversidade se reúnem em 

prol da força dos seus habitantes na resposta ao quotidiano. O prazer e o ócio muitas vezes 

esquecidos e desvalorizados não são ingénuos (Figura 69) na representação dos valores dos 

indivíduos e das práticas dos indivíduos em sociedade (Figura 70), são uma qualidade que está 

presente no “jogo” do quotidiano (Figura 71) que a cidade deve enquadrar (Figura 72) (Lefebvre 

1968; Sennett 1970; Habraken 2013). 

           

Figura 69: Kinderspiele (1560) Pieter Brueghel numa representação de brincadeiras de crianças para relativizar as 
preocupações da sociedade de então e reforçar o foco para a vida quotidiana. 

Figura 70: Babylon (1563), Pieter Bruegel numa cidade em altura para o homem reclamar a sua obra aos deuses. É a cidade 
em que o homem pelas suas escolhas se sobrepõe à criação divina. 

Figura 71: Homo Ludens (1938), Johan Huizinga que introduz a importância do jogo (Play Element) da cultura e da 
sociedade. O título da obra foi corrigido para Play element in culture mas o autor contestou como sendo Play element of 
culture reclamando para a cultura o carácter de Play e não como a correcção sugeria que os Play elements fossem um tipo 
de manifestação cultural. 

Figura 72: New Babylon (1959-1974), Constant Nieuwenhuys numa cidade do futuro para o homo ludens capaz de se 
transformar e de dar resposta aos seus desejos. 
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Nesse sentido, e em forma de conclusão, segundo Ascher (2001), o novo urbanismo - terceira 

revolução urbana moderna - apoia-se numa atitude mais reflexiva, adaptada a uma sociedade 

complexa e criativa e a um futuro incerto. O que nos diz o novo urbanismo é que, no centro da 

questão devem estar os objectivos que se estabelecem, flexibilizando os meios para os conseguir 

(Ascher 2001), porque para a dissolução de um problema a uma dada escala, temos várias escalas ou 

níveis onde podemos intervir (Sassen 2009). Como tal, são necessárias modalidades, baseadas em 

novos tipos de formulação dos projectos e das próprias regulamentações, que respondam de forma 

mais eficiente para a realização dos mesmos e beneficiem tanto a colectividade como os 

intervenientes na forma de actores públicos ou privados.  

As formas de intervenção na cidade operam tendo em conta que o fenómeno urbano está em si em 

constante mudança levando a que os processos de revitalização tenham que assumir as várias 

escalas ou seja, pode ser necessário agir à escala local ou nacional, aplicar políticas bottom-up ou 

top-down para atingir os objectivos de forma sustentável num determinado espaço e tempo (Sassen 

2009). Esta conjugação das escalas espaciais e temporais é um ponto-chave para a questão das 

Intervenções Cirúrgicas no território – é decisiva para a formulação das respostas aos novos desafios 

que as cidades contemporâneas enfrentam, para entender o ecossistema sobre o qual vamos agir, 

justificar e adequar as acções no território e compreender as repercussões que têm no ambiente 

urbano. Assim, as mesmas intervenções urbanas podem desencadear diferentes respostas quando as 

analisamos a curto ou longo prazo, ou terem diferentes implicações a nível local, regional, nacional 

ou global (Sassen 2002; Solà Morales 2004):  

“O que realmente precisamos, no final, é um nível de participação diferente e intensidade dos 

compromissos mais focados em transformar a realidade de uma forma que nos seja 

perceptível, em vez dos masterplans de alcance interminável e da adopção de estratégias 

indevidamente formuladas em relação ao futuro da forma urbana.” (Frampton 2003). 

Tradução do autor. 
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2.3 Considerações para Apresentação do Caso de Estudo 

Depois do estudo atento dos princípios e da metodologia, da definição do papel e dos processos que 

a intervenção no sentido colectivo implica, bem como a reflexão acerca do potencial catalisador da 

Intervenção Cirúrgica como forma de revitalização urbana, partimos para a apresentação do caso, 

estruturada de forma a reflectir as considerações resultantes do enquadramento teórico. 

A aproximação às formas de vida quotidiana, e a compreensão dos fenómenos urbanos que ela gera, 

é crucial para a questão da participação dos actores do desenvolvimento do ambiente construído 

(Lefebvre 1968, Habraken 1988; Ascher 2001), no sentido de melhorar globalmente as respostas aos 

desafios urbanos (Sassen 2009), na renovação da cidade necessária para reaver o direito à cidade, 

assim alcançado através da prática social (Lefebvre 1968).  

A prática social, dependente da qualidade dos espaços de relação das cidades (Jacobs 1961, Whyte 

1980), confere centralidade ao espaço público, entendido como suporte (Habraken 1961) de relações 

entre estranhos (Sennett 1977, 2012) de que pouco se tem falado nas últimas duas décadas, um 

período onde pelo contrário se tem deixado perder a riqueza social no tecido intersticial das cidades 

(Solà Morales 2010).  

O espaço público, no sentido de uma rede de espaços do conjunto urbano, “funcional ou semântico”, 

aponta nos tempos que correm das “cidades já feitas”, para uma abordagem que se aproxima à dos 

gregos, isto é, “precisamos ler o espaço civilizado como um espaço topológico, de ordem táctica 

(…)”para reencontrarmos a possibilidade “(…) da cidadania pura” (Solà Morales 2010, tradução do 

autor).  

A revitalização que procuramos hoje é assim, mais uma questão de valorização das redes, do que a 

invenção de novos espaços singulares, numa procura de adaptar o espaço colectivo às novas 

dinâmicas da cidade e devolver a conectividade urbana, focada nas condições de urbanidade 

necessárias ao desenvolvimento das cidades que queremos (Fainstein 2013, Healey 1998).  

As cidades onde vivemos foram o resultado de um longo processo do qual fazemos parte. As cidades 

que queremos partem inevitavelmente delas, ou seja, do seu conhecimento dependerá o alcance das 

nossas escolhas e dos processos pelas quais as estratégias se articulam e são implementadas.   
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PARTE II – INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E REVITALIZAÇÃO URBANA EM 
CABO VERDE 

O enquadramento ao caso de estudo, focado na leitura do ambiente construído, caracterizado por 

uma informalidade como iremos ver, quase cultural, é proposto através da análise da evolução do 

sistema urbano, pela forma como se organizou, numa constante procura de responder às 

necessidades e aos ideais da comunidade cabo-verdiana até aos dias de hoje. Para sustentar a leitura 

actual da cidade da Praia, espaço físico e temporal sobre o qual nos focamos, tivemos a necessidade 

de analisar a génese da realidade urbana, marcada tanto pela ocupação colonial portuguesa, como 

pelo período pós colonial (ver ANEXO 1) e, mais recentemente, pela descentralização do poder, com 

a instauração do sistema político multipartidário, que conta apenas com duas décadas de 

democracia. Enfraquecido pela instabilidade governativa do arquipélago, o sentido de compromisso 

político, incapaz até hoje de estabelecer as bases da confiança e da prosperidade, conota o estado do 

ordenamento do território e reflecte-se na dificuldade de aprovação e implementação dos planos 

urbanísticos que foram sendo feitos para as cidades nas várias ilhas, desde a época colonial até aos 

dias de hoje. Considerando a insularidade do território nacional, iniciamos o enquadramento por 

uma análise global do arquipélago, para em seguida aprofundarmos questões relacionadas com o 

assentamento da cidade da Praia, tal como o país, cidade de descontinuidades territoriais 

acentuadas que exigem práticas específicas, sobre as quais reflectimos, no sentido de encontrar a 

coesão económica, social e territorial em Cabo Verde. 

O enquadramento ao caso de estudo define-se assim, de acordo com o que apresentámos acerca dos 

pressupostos das Intervenções Cirúrgicas, desde a escala mais abrangente que sustenta a 

intervenção urbana propriamente dita de transformação do espaço público. A história (ANEXO 1), a 

visão integrada da situação global (3.1), a leitura das dinâmicas da cidade e do ambiente físico e 

social que caracterizam e determinam a área do caso de estudo (3.2) são tal como defendemos, 

essenciais para o conhecimento do fenómeno urbano, para a escolha específica do local, dos actores 

e da estratégia para a revitalização urbana apresentadas no ponto 3.3 da apresentação da 

Intervenção Cirúrgica na cidade da Praia em Cabo Verde. As conclusões enunciadas no ponto 3.4, 

acerca do potencial e da eficácia da intervenção de transformação do espaço público, equacionam o 

tema do desenvolvimento urbano e a sua relação com criação de novas redes de conectividade, 

capazes de estimular as relações sociais, funcionais e económicas que, como iremos ver extravasam 

o local intervencionado. 
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3 Estado da Nação 

3.1 Cabo Verde e Ilha de Santiago 

“Cabo Verde é um país ecologicamente frágil e de fracos recursos naturais. Não tem recursos 

minerais que possam contribuir para o desenvolvimento de actividades industriais e as 

condições agro-ecológicas condicionam a agricultura, impossibilitando a cobertura da 

procura alimentar da população. A pesca é uma das poucas actividades económicas baseadas 

nos recursos naturais de que provêm produtos de qualidade para exportação ainda que em 

pequena escala. O turismo internacional, em particular o ecoturismo, é uma segunda 

actividade económica baseada na grande diversidade paisagística das ilhas, ilhéus e mar 

territorial. (…) Os períodos cíclicos de secas alternadas com cheias têm sido as principais 

causas de perdas económicas, degradação ambiental e problemas socioeconómicos. A 

satisfação das necessidades básicas humanas exige orientações estratégicas de 

aproveitamento bem definidas e uma exploração sustentável dos recursos naturais a favor do 

desenvolvimento das actividades económicas.” (B.O. 2006: 60) 

 

Figura 73: Posição de Cabo Verde nas Rotas Atlânticas actuais e na Região da Macaronésia. Fonte: adaptado de Rodrigue 
(2013) 

 

O arquipélago de Cabo Verde formado por dez ilhas no Atlântico Norte, encontra-se numa posição 

geográfica privilegiada entre a Europa, África e América (Figura 73) e concentra hoje cerca de 492 mil 

habitantes numa área emersa total de 4033 km2 (INE CV). Segundo os censos de 2010 (INE CV), 

estima-se que o crescimento da população registado nas últimas décadas (Figura 75) possa atingir os 
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570 mil habitantes, dos quais 67% residem nos centros urbanos. No período de 2000-2010, o país 

registou uma taxa de crescimento de 1,2% ao ano, apresentando a cidade da Praia (2,9%), a Boavista 

(7,8%) e o Sal (5,5%), com aeroportos internacionais (Figura 74), um crescimento médio superior ao 

nacional. A distribuição da população cabo-verdiana está principalmente concentrada em Santiago, 

ilha onde se situa o nosso caso de estudo (Figura 74), com mais de metade da população nacional 

(Figura 75). Nas principais áreas urbanas do país, como a Praia e o Mindelo (São Vicente) e mais 

recentemente as ilhas turísticas, Sal e Boavista, a ausência de políticas locais do solo e de habitação 

ou a incapacidade dos municípios garantirem a implementação das mesmas, têm favorecido o 

crescimento espontâneo que compromete a eficiência e a eficácia dos transportes públicos, das 

acessibilidades e mobilidade, num problema de contornos complexos, agravado pelo carácter insular 

do país (B.O. 2012), relacionado com o desenvolvimento urbano em análise na presente dissertação. 

                                                        

Figura 74: Aeroportos Internacionais de Cabo Verde e Localização da cidade da Praia na Ilha de Santiago 

 

Depois da independência de Cabo Verde e até 1991, o estado foi o principal agente económico, 

organizado num sistema político de partido único. No início da década de 90, a pressão para a 

abertura política constitui um sistema multipartidário que, em nome do interesse nacional e com a 

liberalização do investimento estrangeiro para promover o progresso, abriu o território à força 

económica externa, conferindo protagonismo aos privados, nacionais ou estrangeiros, com maior 

potencial de investimento no país, deixando-se relegar para o papel de promotor e regulador da 

actividade económica. Dependente das remessas dos emigrantes e da ajuda internacional, Cabo 

Verde procura hoje a sua integração na economia mundial, acentuando com esse propósito “a 

participação do sector privado, o incremento do investimento estrangeiro, a aposta no turismo, o 

alargamento e modernização das infra-estruturas e do saneamento básico, os transportes, as 

comunicações e a energia” (Câmara de Comércio Portugal Cabo Verde).  
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Figura 75: Evolução demográfica e factores externos relevantes para o desenvolvimento do país. Fonte: INE CV, Banco 
Mundial 

 

Em 2008, numa altura que coincidiu com o início da crise financeira mundial, a ascensão de Cabo 

Verde a país de rendimento médio (Banco Mundial) leva o país a uma necessidade de diversificar as 

suas relações externas, capazes de captar as ajudas internacionais, entretanto afectadas pelo facto 

de ter deixado de ser considerado país em vias de desenvolvimento. Nesse sentido, para garantir o 

desenvolvimento e alcançar um ambiente urbano mais próspero, o estado tem incentivado a 

formulação de estratégias para alterar a forma como tem sido gerido o território e como se tem 

fundado o espaço urbano. O papel de consciencialização do estado para os factores de 

sustentabilidade da economia nacional e protecção dos recursos ambientais, reflecte-se na proposta 

de capacitação dos agentes da administração pública central e local e apoio às parcerias publico-

privadas, empresas e sociedade em geral, chamados a intervir numa tentativa de constituir uma 

consciência colectiva do território e incutir os direitos, deveres e responsabilidades nos processos de 

mudança e melhoria do ambiente construído das suas cidades (B.O. 2012). 

A competitividade no mundo globalizado, numa postura top-down de fomento do desenvolvimento 

humano tende a gerar formas de agir que se replicam entre as cidades globais, cada vez mais 

indiferenciadas. No caso dos países em contextos mais desfavorecidos, o acesso à habitação e ao 

solo, mesmo que realizados informalmente, exigem um enquadramento histórico e cultural, em 
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detrimento dos programas desajustados, que tendem a adaptar estes países ao mundo globalizado 

em nome da sua modernização e da melhoria dos padrões de urbanidade.  

A modernização destes países não foge às aprendizagens dos países ocidentais (outrora 

colonizadores), mas não pode desvalorizar a sua história nem as suas tradições (Coquery-Vidrovitch 

1991, Hansen e Vaa 2004). 

A Lei de Bases do Ordenamento do Território e Planeamento Urbano, LBOTPU (B.O. 2010), vem 

reforçar a intenção da integração dos diferentes níveis do Governo, das acções, planos e 

investimentos, reflectindo claramente os princípios e objectivos da Carta de Ordenamento do 

Território da União Europeia. Os planos nela estabelecidos (Tabela 2) têm objectivos territoriais 

específicos e, em conjunto com os planos de desenvolvimento económico e social, Grandes Opções 

do Plano (GOP), Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND), Planos Regionais de Desenvolvimento 

(PRD) e Planos Municipais de Desenvolvimento (PMD), formam o Sistema Nacional de Planeamento 

(Figura 76).  

  

Tabela 2: Instrumentos de Gestão Urbanística em Cabo Verde. Fonte: adaptado de LBOTPU (B.O. 2010)  

Figura 76: Sistema de Planeamento de Cabo Verde. Fonte: Adaptado de LBOTPU (B.O. 2010), RNOTPU (B.O. 2010) 

 

Exemplos mais concretos, relevantes para o reforço do poder local, são a aprovação do Estatuto dos 

Municípios (L 134/IV/95, de 3 de Julho de 1995) e a criação da Associação Nacional dos Municípios 

Cabo-verdianos (ANMCV). O estatuto dos municípios e a lei-quadro da Descentralização 

Administrativa (L 69/VII/2010) atribuem aos municípios cabo-verdianos competências com um 

importante papel na gestão do território. De acordo com os diplomas, as autarquias locais gozam de 

todos os poderes necessários à plena realização das suas atribuições e ao exercício das respectivas 

competências. Contudo, nem sempre os municípios revelaram essas competências por falta de 

recursos técnicos e financeiros. 
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São por isso estratégias que ficam constrangidas ao actual panorama económico do país, com um PIB 

per capita de cerca de 2 800 euros (cerca de 14 700 euros em Portugal) (Banco Mundial 2012), e 

contrastam com um cenário de descapitalização dos municípios, que dificulta a revitalização urbana 

e a criação de oportunidades para melhoria da qualidade de vida, em particular das camadas mais 

vulneráveis da população. Falamos, reforce-se, de um país em que o fornecimento de água e energia 

à população constitui ainda um grande constrangimento (CMP 2012) ao desenvolvimento das 

condições de urbanidade das cidades cabo-verdianas. 

Em resumo, o modelo de gestão, demonstra hoje avanços em termos da estrutura orgânica mas 

continua a carecer de um reforço efectivo ao nível local, pela adopção de princípios de participação e 

proximidade das populações, que conduzam ao sistema de governança urbana, pretendidos nas 

estratégias mais globais. Essa visão pouco integrada, agravada segundo Nascimento (2010), pela 

forma de planeamento sistémico adoptado em Cabo Verde, em que a cidade é entendida como um 

conjunto de vários sistemas, dificulta a definição de uma estratégia global convergente, e de uma 

visão local integrada necessária para um diagnóstico mais aproximado da realidade urbana e 

consequentemente para a adequação das opções urbanísticas, das formas de intervenção na cidade 

e da própria fiscalização das operações urbanas. O facto dos instrumentos urbanísticos que afectam 

directamente a área do caso de estudo (bem como quase toda a extensão territorial da cidade da 

Praia) nunca terem sido aprovados ou implementados, levou-nos a encará-los apenas com um 

carácter de diagnóstico para a avaliação da situação actual, mesmo assim e segundo vários autores 

(Moassab e Anahory 2010, Nascimento 2012, Pólvora 2013), com uma leitura distorcida da realidade, 

pouco integrada e desligada das raízes históricas e dos modos de vida quotidianos da sociedade 

cabo-verdiana. 

O caso das Intervenções Cirúrgicas no território, contrariando a postura do planeamento sistémico, 

requer acima de tudo uma estrutura sólida de governação, que independente da sua cor política, 

seja capaz de manter os compromissos e de reflectir a relação entre os vários níveis territoriais da 

cidade. A questão da governança em Cabo Verde tem vindo a ser discutida, quer pelo governo quer 

pela comunidade académica, e apesar de não ser o foco da nossa dissertação, acreditamos que a 

resposta para a revitalização das cidades cabo-verdianas e a consciencialização colectiva das 

comunidades depende dessa conquista. Nesse contexto e proposto por Nascimento (2010), numa 

tentativa de aproximação à escala local sob a denominação de Departamento de Gestão dos Sectores 

Urbanos (DGSU), reforçamos a nossa visão de que a orgânica do governo cabo-verdiano carece ainda 

deste nível de acção e decisão, com os quais a implementação das Intervenções Cirúrgicas ocuparia 

um local de destaque no desenvolvimento e prosperidade do território da cidade, numa gestão mais 
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adequada dos recursos económicos, sociais e ambientais. Este questionamento acerca da adequação 

do sistema de gestão e planeamento em Cabo Verde justifica em grande medida a escolha do 

subtema da dissertação – Intervenção Cirúrgica em Cabo Verde - como uma resposta operativa para 

o rumo que a cidade e a sua comunidade têm levado e os riscos que a centralização do poder de 

decisão representa para o ambiente construído crioulo. Assumindo a necessidade da criação desse 

nível de acção intermediário entre as comunidades e o município (aprofundado no próximo ponto 

deste capítulo) e apesar de não ser ainda a realidade governativa, adoptamos essa postura de 

descentralização e desburocratização do sistema de gestão e planeamento das cidades, que na 

realidade se ajusta tanto ao modelo actual (potenciando a sua descentralização) como a um modelo 

mais simplificado e transparente que se pretende implementar.  

Uma vez que o foco da dissertação resulta desse questionamento, e afastando-nos da ideia de uma 

metodologia desfasada da forma de governar de hoje, o que propomos não é uma discussão acerca 

dos modelos de planeamento do país, mas antes do impacto que as Intervenções Cirúrgicas podem 

ter para a revitalização urbana e para a criação de um sentido de apropriação colectiva pela parte 

das comunidades, dessa forma mais receptivas à participação, preponderantes para a definição de 

um novo sistema de planeamento. De acordo com diversos documentos oficiais do governo referidos 

mais à frente, existe já uma vontade política (top-down) para essa mudança e o que acreditamos é 

que, na sua ausência e mesmo assumindo um carácter de informalidade da gestão do município, as 

Intervenções Cirúrgicas são uma forma de responder e identificar localmente as estratégias do 

governo com vista ao desenvolvimento económico do país. Numa abordagem em que o 

desenvolvimento económico está dependente do desenvolvimento físico e humano da sociedade 

(Morckel 2014), o que temos vindo a defender é que, enquanto as populações estiverem privadas do 

valor de uso do espaço colectivo, a mudança do paradigma urbano será difícil de alcançar, ou seja, ao 

potenciarem o desenvolvimento físico e humano, as Intervenções Cirúrgicas ganham destaque nas 

estratégias com vista ao desenvolvimento económico em Cabo Verde. 

Baseada na perspectiva histórica para fomentar o desenvolvimento urbano em África, Coquery-

Vidrovitch (1991) defende que a operacionalidade das estratégias urbanas, o respeito e protecção do 

ambiente, se prendem necessariamente com o reconhecimento do sector informal em cada uma das 

suas comunidades. Segundo a autora, estas forças locais ainda precisam ser estudadas para que a 

melhoria das condições de vida não passe pela supressão das lógicas do quotidiano da sociedade 

cabo-verdiana. Incompatibilizada muitas vezes com a informalidade económica, social e 

consequentemente do ambiente construído, a competitividade dos países em contextos menos 
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desenvolvidos ou com menores recursos como Cabo Verde pode, caso contrário, pôr em causa um 

dos seus maiores valores – no nosso caso, a sociedade e a cultura crioula.  

Discutimos anteriormente a importância da leitura do ambiente construído e o que aqui ressalvamos 

para o enquadramento do caso de estudo é que, em Cabo Verde, a informalidade representa um 

importante factor para o desenvolvimento da sociedade até aos dias de hoje.  

A importância do papel catalisador, de carácter mais táctico e operativo das Intervenções Cirúrgicas 

no território - mais permeáveis a essa informalidade cultural – surge numa etapa em que a cidade da 

Praia se apresenta com estratégias, ainda que incipientes, para uma cidade inclusiva e solidária, que 

visam tornar a cidade mais segura, limpa e cosmopolita. Segundo o Programa Nacional de 

Desenvolvimento Urbano e Capacitação das Cidades, PNDUCC (B.O. 2012), há ainda uma “fraca 

cultura de planeamento e de consciência colectiva do valor do território” (2012: 528), o que tende a 

desvalorizar a qualidade do espaço público como parte importante da condição urbana. Embora a 

consciência política a nível nacional, nomeadamente através do PNDUCC, esteja a demonstrar uma 

vontade que poderá estar na base da melhoria do espaço urbano e das questões da qualidade de 

vida, por outro lado, a relação do governo central com as forças locais tem sido pouco sistematizada 

e até contraditória quando, como já referimos, se assiste à descapitalização dos municípios pelas 

mesmas forças que definiram essas estratégias.  

Como demonstrámos ao longo da dissertação, e pelo que acabámos de referir, a descentralização 

das responsabilidades e a capacitação das forças locais ainda precisam ser efectivadas para se 

intervir convenientemente. O facto da estrutura orgânica do governo cabo-verdiano não incluir uma 

figura de poder local, abaixo do nível do município, no caso da Praia com uma extensão e 

heterogeneidade social consideráveis, tem potenciado localmente a desvitalização de bairros inteiros 

e uma incoerência na estruturação do território que falha na satisfação da acessibilidade, mobilidade 

e necessidades específicas de grande parte da população da cidade. Segundo os últimos censos do 

INE CV (2010), cerca de 50 % da população da Praia vive sem as condições mínimas de habitabilidade 

como o abastecimento de água potável. Este é um dos reflexos de que a vontade top-down de 

implementação de um sistema real e aproximado de governança ainda tem um longo caminho pela 

frente, e o que acreditamos é que as Intervenções Cirúrgicas, catalisadoras da revitalização urbana 

local, potenciam, ao longo do seu processo, a criação de uma cultura de participação, onde cada 

cidadão vê o território como um recurso vital e por isso se consciencializa para a importância do 

ordenamento na vida quotidiana. Numa resposta bottom-up, as Intervenções Cirúrgicas fazem a 

intermediação entre as necessidades das comunidades e as estratégias globais, com uma resposta 
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operativa para a revitalização dos bairros, baseada na reestruturação da rede com espaços públicos 

novos ou através da qualificação e reintegração de outros preexistentes. É no contexto da análise e 

dos actores locais que estruturamos a apresentação do presente capítulo, dedicado a Cabo Verde, e 

veículo para a elaboração do tema das Intervenções Cirúrgicas no território aplicada à realidade da 

Praia, cidade capital do arquipélago. 

Em anexo, apresentamos uma breve caracterização histórica que pretende estabelecer, em linhas 

gerais, um enquadramento ao caso de estudo, inserido num dos bairros problemáticos da cidade. 

Não temos o objectivo de questionar ou de aprofundar a questão histórica, o que propomos é uma 

visão da realidade urbana que enquadra a Intervenção Cirúrgica numa área informal consolidada da 

cidade. A análise proposta baseia-se principalmente na leitura do território actual, antes e depois da 

Intervenção Cirúrgica, e pretende equacionar as formas de intervir em Cabo Verde, num contexto em 

que os instrumentos urbanísticos formais são inexistentes ou, no caso de existirem, têm sérias 

dificuldades na sua implementação. 

Em conclusão, acreditamos que o sucesso dos principais desafios para a revitalização de Cabo Verde, 

como a coesão territorial, económica e social, se relacionam com uma perspectiva botom-up das 

estratégias de desenvolvimento urbano nos vários domínios e em particular, com Intervenções 

Cirúrgicas no território, adaptadas à especificidade de cada lugar e à informalidade cultural do país. 

 

3.2 Cidade da Praia 

Depois da breve apresentação do estado da nação, apresentamos a análise do território e do 

quotidiano da cidade da Praia. A partir da observação in loco, registada em suporte fotográfico e 

vídeo, e apoiados em ortofotos, cartografia oficial recente e nas estratégias do governo para o 

desenvolvimento do país, analisámos a realidade da cidade, que representámos em mapas que 

ilustram a evolução da cidade no espaço e no tempo, a sua estrutura física, social e funcional.  

Com foco para a Intervenção Cirúrgica em estudo, de revitalização do Bairro do Brasil na Achada de 

Santo António, situado entre dois importantes centros de serviços e equipamentos da cidade (Figura 

77), este nível de análise das dinâmicas globais da cidade, permite-nos enquadrar as condicionantes 

envolvidas no caso de estudo, identificar localmente o problema (na realidade o problema replica-se 

ao longo do território, pelos acidentes geográficos da cidade), fundamentar a rede de conectividade, 
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os pressupostos para a escolha do local, dos intervenientes e consequentemente dos pontos fortes 

ou potenciais a valorizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77: Esquema Síntese do Modelo Territorial da Cidade da Praia. Fonte: CMP (2013: Vol II, Cap II-35) 

 

Situado na ilha de Santiago, o município da Praia concentra mais de um quarto da população cabo-

verdiana, numa extensão de cerca de 2,4% da superfície emersa do território nacional (INE CV 2010). 

O ritmo acelerado de crescimento da população da cidade da Praia, relacionado com os fluxos 

migratórios externos e internos (êxodo rural e migrações de outras ilhas), na sua grande maioria a 

viver em centros urbanos (Figura 78), tem potenciado um desenvolvimento espontâneo de vastas 

áreas de assentamento informal que escolhe muitas vezes, sem qualquer fiscalização, as zonas de 

alto risco como os leitos de cheias e zonas de encosta sem vocação para o uso habitacional (B.O. 

2012). 

 

Figura 78: Evolução da População do concelho da Praia: 1980-2010. Fonte: INE CV 

 

Posição do caso de estudo no modelo territorial da cidade 
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Segundo Tavares (2011), a falta de integração e operacionalidade das políticas públicas de combate 

ao défice habitacional do país, está na base do problema do crescimento desregulado e sem infra-

estruturação básica. Desde 2009/2010 que decorre um importante programa de habitação de 

interesse social em Cabo Verde – Programa Casa Para Todos - implementado pelo governo, com a 

cooperação portuguesa, para tentar colmatar esse défice em 10% num total de 8500 fogos, dos quais 

2100 no município da Praia (CMP 2013). Na realidade, apesar destes avanços, o facto de mais de 70% 

dos bairros residenciais da cidade serem dominantemente espontâneos ou informais (Nascimento 

2010), mostra-nos a incapacidade do governo, e reforça-nos a necessidade de compreender e 

ultrapassar as fraquezas do sistema de planeamento actual, adequando as formas de intervenção e 

fiscalização, necessariamente mais flexíveis e capazes de gerir tal percentagem de informalidade 

física, social - causas e consequências da informalidade cultural e económica da sociedade cabo-

verdiana.  

Reforçamos a este ponto algumas das questões postas no início da dissertação: O que representa 

então essa informalidade para países como Cabo Verde? Como nos podemos relacionar com ela? É 

um processo urbano novo que replica as raízes históricas e culturais que determinaram o 

assentamento da cidade da Praia? O que mudou? Como se relaciona o crescimento espontâneo das 

últimas décadas com os primeiros bairros informais hoje consolidados? No presente capítulo, 

discutimos estas questões, que estiveram efectivamente presentes no processo de escolha do local e 

das estratégias de requalificação do caso de estudo, um dos primeiros bairros informais da cidade da 

Praia, o Bairro do Brasil na Achada de Santo António (Figura 79). 

 

Figura 79: Quadro Base para o caso de estudo 
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A configuração heterogénea dos traçados da cidade da Praia (Figura 80), relacionada com a 

realização ou não de planeamento prévio, a consolidação através da infra-estruturação de bairros 

informais mais antigos e o surgimento recente de novas áreas de crescimento espontâneo (CMP 

2013) (Figura 81), permite-nos, de uma forma empírica, relacionar as diferentes formas de 

assentamento, identitárias da sociedade cabo-verdiana, e identificar as prioridades e tipologias de 

intervenção necessárias para a revitalização do ambiente construído.  

 

 

Figura 80: Excerto da vista aérea da cidade da Praia. Fonte: Google Maps (2014) (Vista integral apresentada no ANEXO 3) 

 

  

Figura 81: Esquema das malhas do assentamento formal, Informal e espontâneo. Fonte: adaptado de Google Maps (2014) 
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Estruturamos assim a análise das dinâmicas da cidade, pela relação de três factores essenciais à 

compreensão das características identitárias e dos padrões urbanos em que se insere o nosso caso 

de estudo: Informalidade, Topografia e Níveis de Gestão e Planeamento Urbano.  

Tal como referimos anteriormente, a revitalização urbana, entendida como estratégia e intervenção, 

depende das especificidades de cada lugar. Assim, no contexto da dissertação, a proposta das 

Intervenções Cirúrgicas para Cabo Verde vêm reforçar a preocupação com a questão operativa, 

através de medidas concretas, fazendo face à sua inexistência ou falta de integração no contexto 

urbano actual, visível por exemplo nas propostas do PDM da Praia, ilustradas mais à frente. 

 

Análise do Ambiente Urbano: Informalidade, Topografia e Gestão Urbana 

O processo de expansão da cidade da praia (Figura 82), relacionado intimamente com a geografia dos 

lugares, deu-se em mancha de óleo, com a ocupação inicial dos planaltos, que se estendeu mais 

tarde ao longo das suas principais vias de acesso (ver Figura 151 do ANEXO 1). Nas últimas décadas, a 

população em crescimento, sem resposta formal pela falta de planos eficazes que dispobilizassem 

solo urbano para fins habitacionais, despoletou um novo tipo de ocupação, pelo preenchimento dos 

interstícios das áreas ocupadas até então (CMP 2013).  

Segundo o diagnóstico apresentado no relatório do PDM da Cidade da Praia (CMP 2013), estes 

assentamentos espontâneos recentes, constituem uma realidade marcada pela urgência de 

supressão das necessidades em área efectiva, muito diferenciada das anteriores e com condições de 

habitabilidade e apropriação do espaço igualmente diferentes.  

As condições actuais em que o assentamento espontâneo se estabelece, vieram agravar problemas 

sociais como a criminalidade e a disfuncionalidade de bairros inteiros, que degradam a imagem dos 

lugares e constituem incentivos a uma apropriação descuidada dos espaços de relação e das 

construções pela parte dos seus moradores, privados das condições de urbanidades necessárias ao 

desenvolvimento urbano e prosperidade física, social e económica da cidade (Nascimento 2010, 

2012, Pólvora 2013). 
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Figura 82: Crescimento dos limites urbanos e relação com o sistema natural. Fonte: adaptado de CMP (2013: Vol I. Cap III: 
240) 

 

Os esquemas da Figura 83 ilustram uma realidade que relaciona os três factores da informalidade, 

topografia e gestão urbana, numa falta de visão do ordenamento do território acerca da gestão da 

informalidade e das potencialidades da topografia. Esta realidade repete-se um pouco por toda a 

cidade onde os bairros, próximos visualmente, estão na realidade separados por enormes barreiras 

topográficas que os tornam distantes, dificultando por exemplo a distribuição e acessibilidade 

equilibrada dos serviços e equipamentos de apoio à população. Sobre esta relação dos factores, 

reforçamos que a integração da informalidade - identitária do povo cabo-verdiano -, bem como da 

topografia - relacionada com a valorização ambiental, protecção das encostas e aproveitamento dos 

sistemas de vista únicos, quer nas zonas ribeirinhas como nos planaltos da cidade -, nas estratégias 

de ordenamento do território, podem transformar as situações de isolamento e marginalização dos 

bairros, em potenciais focos de desenvolvimento urbano e de valorização ambiental, propícias ao 

crescimento socioeconómico da cidade e consequentemente do país. 
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Figura 83: Esquemas: Ocupação em mancha de óleo mais tarde intersticial vs topografia da cidade da Praia 

 

Se por um lado a questão da informalidade gerou um modo próprio de crescimento das cidades 

cabo-verdianas (Pólvora 2013), característico tanto no período colonial como na situação pós-

colonial, por outro, o crescimento espontâneo, acentuado desde o período da independência 

(Coquery-Vidrovitch 1991), pode pôr em risco a equidade social, no acesso ao espaço urbano, na 

sociedade de hoje.  

A informalidade no caso da cidade cabo-verdiana é uma realidade de duas faces que se caracteriza 

por um lado como uma ameaça à cidade justa e por outro, como parte da identidade do povo da 

sociedade crioula:  

“As cidades em Cabo Verde têm um modo próprio de crescer informalmente. (…) Parte da 

população resolveu os seus próprios impasses de organização do espaço.” Pólvora (2013: 

101) 

        

Figura 84: Crescimento Misto: Chã de Areia e Encosta da Achada de Santo António (2006). Fonte: FFCB Arquitectos 

Figura 85: Crescimento Espontâneo Recente no vale de cheia, Tira Chapéu (2006). Fonte: FFCB Arquitectos 
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A elaboração, no período pós independência, do 1º Plano Geral de Urbanização da Praia, marcado 

pela aprovação do PDU - Plano de Desenvolvimento Urbano da Praia (86/88), não teve o impacto 

esperado para resolver os perigos do crescimento desordenado da cidade. Com efeito até hoje, com 

o Plano Director Municipal em fase de aprovação, a cidade da Praia não chegou a ver aprovado 

nenhum PDM que materializasse as suas orientações. Essa situação levou a câmara a assumir 

compromissos urbanísticos, baseados na visão e estratégias dos instrumentos não aprovados (e por 

isso sem capacidade fiscalizadora), através de planos parcelares e loteamentos dispersos pela cidade, 

marcados desde a década de 90 pela dinâmica do sector privado que, pela fragilidade do sistema, 

tem causado uma forte especulação imobiliária (CMP 2013) (Ver ANEXO 1).  

O crescimento urbano da cidade da Praia, desprovido assim de uma gestão integrada do território, 

potenciou as situações de isolamento das comunidades locais que referimos anteriormente, 

“contrariando a desejável continuidade urbana” (Caria 1965: 24). O que podemos afirmar pela 

observação empírica do caso de estudo e da cidade da Praia em geral é que, a topografia, a par com 

a má gestão do espaço urbano tem estigmatizado e segregado a realidade do assentamento, formal 

(com licenciamento e garantia dos requisitos formais de registo de propriedade) e informal (sem 

licenciamento e registo legal de propriedade). Isto é, apesar do reconhecimento de que a topografia 

potencia esse isolamento, poucos são os avanços têm sido realizados para restabelecer a 

conectividade dos lugares - entre os vários núcleos urbanos e entre as zonas baixas e altas da cidade. 

A continuidade de que falamos, e procuramos, representa não a questão física propriamente dita dos 

assentamentos, já que como vimos, se tem vindo a preencher os interstícios da ocupação mais 

antiga. As continuidades que procuramos são antes as da condição de urbanidade ao longo do 

território, também elas ligadas e/ou ameaçadas pela estrutura física da cidade, ao ter condicionado o 

seu crescimento a uma infra-estruturação básica incompleta. Segundo Nascimento (2010), até hoje, 

a Câmara Municipal da Praia ainda não reuniu condições para criar esse sistema que, em termos de 

serviços, infra-estruturas e equipamentos, dê resposta à pressão demográfica dos últimos tempos, 

potenciadora da perda de identidade cultural do país se não for acompanhada.  

A evolução da sociedade cabo-verdiana assiste naturalmente à afirmação de novas formas de viver, 

diferentes das dos seus antepassados. O que tentámos trazer para a discussão foi uma reflexão 

acerca do caminho que a cultura do país pode tomar, a par das ameaças territoriais e da falta de 

instrumentos urbanísticos, e qual o impacto das Intervenções Cirúrgicas para o ambiente e para a 

coesão espacial e social de base fortemente informal. 
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Em detrimento das práticas construtivas tradicionais mais adequadas ao clima e aos recursos locais 

do país e perante a sua situação no mundo global, em que a força da pressão económica e social 

facilita a importação de técnicas e materiais pouco adequados “ao ambiente e à coesão espacial e 

social” dos aglomerados urbanos, instalaram-se disparidades socioeconómicas no país que, 

alterando os modos de habitar tradicionais, enfraquecem as dinâmicas sociais e comunitárias que se 

proporcionavam dentro e fora das habitações (Moassab e Anahory, 2010).  

“Enquanto não olharmos para as forças que diferenciam as cidades globais, sustentadas 

teórica e historicamente, seremos incapazes de entender os processos do desenvolvimento no 

coração das cidades africanas”  (Coquery-Vidrovitch 1991:73). Tradução do autor. 

Segundo a autora, essa será a base, da integração das comunidades nos novos modos de produção 

capitalista, para assegurar o acesso à habitação e reformular as práticas de desenvolvimento 

territorial, equacionando os usos do solo e os novos padrões que regem a vida social e politica 

emergente nos países em desenvolvimento.  

Os levantamentos levados a cabo desde 2009, pelo Centro de Investigação em Desenvolvimento 

Local e Ordenamento do Território (CIDLOT) da Universidade de Cabo Verde acerca da arquitectura 

habitacional, evidenciam precisamente o facto dos planos directores não incluírem essa leitura da 

realidade física e das necessidades locais da sociedade crioula.  

“Reconhecer para desenvolver” é a base metodológica utilizada num estudo sobre a relação entre a 

arquitectura, a cultura e o quotidiano cabo-verdiano em que Moassab e Anahory (2010) questionam 

os espaços de sociabilização e de reclusão, a relação da moradia com os espaços de vizinhança, as 

diferenças e semelhanças nos modos de habitar das diferentes ilhas. O referido estudo pretende 

abordar o território nacional numa procura de tipologias que adeqúem as análises e as apostas 

territoriais futuras do país. De acordo com o que já apresentámos, o estudo conclui que hoje, a 

estabilidade política e o rápido crescimento demográfico, acompanhados pela clara falta de gestão e 

ordenamento do território, deram origem a um carácter de informalidade nos assentamentos que, 

tal como nas áreas delimitadas de crescimento formal, afirmaram novas formas de vida 

abandonando as práticas tradicionais de habitar.  

Como podemos ver pelas imagens seguintes, as actividades informais enraizadas na cultura cabo-

verdiana criaram a imagem de uma sociedade que se adaptou aos espaços de assentamento formal 

(Figura 86). No caso dos assentamentos informais, as zonas entre edifícios não são qualificadas e por 

isso deixaram de merecer a atenção dos moradores (Figura 87), que transferiram as relações de 
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vizinhança para dentro, ou para junto da habitação (Figura 88), desincentivando o cuidado com o 

aspecto exterior das suas casas e marcando a imagem dos bairros, servidos por ruas de terra batida e 

com fachadas não caiadas (Figura 89). 

      

Figura 86: Rua 5 de Julho (2006): Vivência de rua e apropriação do espaço pelas vendedoras. Fonte: FFCB Arquitectos 

Figura 87: Espaços desqualificados do Bairro do Brasil, Achada de Santo António (2009). Fonte: FFCB Arquitectos 

 

               

Figura 88: Espaço de Relação do Bairro do Brasil, Achada de Santo António (sem data). Fonte: Bordonaro (2012) 

Figura 89: Rua de Tira Chapéu, antiga zona Industrial (2010). Fonte: FFCB Arquitectos 

 

A consolidação dos núcleos urbanos da cidade da Praia (Figura 90), quando comparada com os tipos 

de assentamento representados na Figura 91, comprova-nos a diferenciação já referida, entre o 

crescimento espontâneo das últimas décadas e o crescimento informal já consolidado, iniciado 

depois dos anos trinta, quando a Achada Principal tinha esgotado a sua capacidade de acolher 

pessoas e actividades (Nascimento 2009).  
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Figura 90: Ocupação Urbana da cidade. Fonte: adaptado de Carneiro (1996); CMP (2013) 

 

 

Figura 91: Tipos de assentamento urbano e relação com a topografia. Fonte: adaptado de CMP (2013: Vol I, Cap III: 215) 
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Pela análise das figuras anteriores, o crescimento informal consolidado representa as áreas mais 

antigas desse tipo de assentamento que, ao contrário do crescimento espontâneo mais recente, 

escolheu zonas mais propícias ao assentamento ou relacionadas, pela proximidade geográfica, com 

as zonas de crescimento formal mais qualificadas. Essas zonas informais em fase de consolidação 

representam cerca de 36% dos assentamentos da cidade e, mesmo sem terem sido objecto de 

planeamento prévio, asseguram já um investimento ao nível da pavimentação ou redefinição das 

suas principais vias de distribuição (CMP 2013).  

A Figura 92 do sistema viário demonstra a fragilidade do conjunto urbano, reflectida na sua 

distribuição desigual no funcionamento dos diferentes bairros da cidade. Assinalados a vermelho, 

estão representados os caminhos que, à semelhança do nosso caso de estudo, foram definidos, 

formal ou informalmente, para responder às necessidades de mobilidade da população e que 

carecem de requalificação ou integração nas redes de acessibilidade da cidade.  

Se apoiarmos estas conclusões no levantamento dos usos (Figura 93) e na observação directa, 

podemos ainda notar que em largo modo a qualidade da habitação está directamente relacionada 

com o facto de estar inserida em áreas de assentamento formal, ou no caso de assentamentos 

informais, da sua proximidade ou relação dos seus usos com eles. 

 

Figura 92: Hierarquia Viária com localização do caso de estudo. Fonte: adaptado de CMP (2013); Google Maps (2014) 
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Figura 93: Qualidade da habitação e usos (1990). Fonte: adaptado de Carneiro (1996: 59); CMP (2013) 

 

O caso de estudo do Bairro do Brasil (Figura 94, Figura 95 e Figura 96), situado na Achada de Santo 

António e caracterizado pelo assentamento informal consolidado, foi uma das primeiras áreas 

ocupadas fora dos limites do núcleo histórico (ver ANEXO 1) precisamente pela sua proximidade à 

Achada Principal do Plateau.  

   

Figura 94: Bairro do Brasil e zona de encosta: Posição privilegiada de proximidade e abertura ao oceano. Fonte: Wikipedia 

Figura 95: Sistema de Vistas do ponto de chegada do Bairro do Brasil (2009). Fonte: FFCB Arquitectos 

Figura 96: Vista do Bairro do Brasil para o Plateau (2009). Fonte: FFCB Arquitectos 
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A relação dos planaltos, apesar de separados pelos acidentes geográficos, permitiu na Achada de 

Santo António, um desenvolvimento que oscilou entre informalidade, numa primeira fase (onde se 

insere o caso de estudo), e uma formalidade que previu a transformação de parte da Achada de 

Santo António num centro planeado que constitui hoje uma extensão funcional do centro urbano do 

Plateau, albergando importantes serviços como ministérios, representações diplomáticas e 

repartições públicas de apoio à população (Pólvora 2013). 

Mais uma vez, tal como a informalidade, a topografia é apresentada como uma realidade de duas 

faces. Se não for interpretada e contemplada nas lógicas da cidade pode representar uma ameaça de 

segregação dos assentamentos em geral, criando barreiras físicas à mobilidade de pessoas e 

actividades, prejudicando as condições de acessibilidade dos lugares e condicionando as redes de 

conectividade territorial entre as zonas baixas e as achadas, o interior e o litoral. Por outro lado as 

achadas, em particular o caso de estudo no Bairro do Brasil e Encosta na Achada de Santo António 

(Figura 97), representam uma das grandes potencialidades da cidade, pelo sistema de vistas abertos 

ao mar, com largas extensões de planalto considerados locais privilegiados para o assentamento 

humano. 

 

Figura 97: Vista da Achada Principal do Plateau para a Achada de Santo António (2005). Fonte: FFCB Arquitectos 

 

No contexto da cidade da Praia, podemos então reforçar que, aliada à tradição das práticas 

construtivas e à marca cultural dos lugares, a procura de uma cidade justa, pela equidade social e 

espacial, exige uma aproximação clara e sem preconceitos culturais às novas tendências e 

necessidades locais das comunidades. Conhecer o presente da situação dos conjuntos urbanos de 

Cabo Verde implica por isso o reconhecimento e uma aproximação local à informalidade dos 

assentamentos e dos costumes das suas populações. Assim, e como iremos reforçar com o 

enquadramento ao caso de estudo, acreditamos que em Cabo Verde, a revitalização urbana das 

cidades fragmentadas, com lugares desconectados uns dos outros, pode beneficiar com a 
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metodologia das Intervenções Cirúrgicas, estratégia de valorização dos lugares e da produção de 

espaços de urbanidade.  

Por um lado, as Intervenções Cirúrgicas, estimulando a revitalização, podem consciencializar as 

comunidades para os deveres sociais e ao mesmo tempo para o direito de exigir as condições de 

habitabilidade. Por outro, podem sensibilizar quanto às questões de compromisso do governo no 

que se refere à infra-estruturação básica para a cidade.  

Segundo a nova legislação, apresentada no ponto anterior, todos os municípios são obrigados a criar 

as condições necessárias a esse propósito e constituir uma cidade mais justa e acessível. Antes de 

passarmos à apresentação do caso de estudo propriamente dito, apresentamos informalmente um 

conjunto de imagens de referência, com lugares que tivemos o privilégio de conhecer e que 

representam situações onde os desníveis, ou a topografia, são encarados como uma potencialidade, 

geradores de elementos de conexão com cargas simbólicas fortes, veículos da cultura do lugar que os 

tornam únicos e nos deixam a vontade de lá voltar. 

    

        

Figura 98: Ponte de Rialto, Veneza; Elevador Funicular, Porto; Calçada da Bica, Lisboa; Guggenheim, Nova Iorque; Robson 
Square, Vancouver; Centro Georges Pompidou, Paris; Escadinha da Bica, Lisboa; Escadas do Largo de S. Carlos, Lisboa; 
Rampa de Acesso à Praia da Arrifana, Aljezur. 

 

Premissas para Apresentação do Caso de Estudo 

Depois deste breve enquadramento, chegámos a um conjunto de questões que equacionam a 

qualidade dos espaços quotidianos, numa inevitável leitura da Informalidade que, aliada à topografia 

acidentada da cidade da Praia, pode potenciar a sua cultura, levando ao reconhecimento do 
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território pela parte da população e estimulando a sua participação no processo de desenvolvimento 

urbano, desta forma mais sustentável e adaptado às suas necessidades.  

Qual é então o papel dos instrumentos urbanísticos neste contexto de informalidade? Ou como 

acontece na cidade da Praia, na ausência deles, de que forma podemos gerir essa informalidade? 

Podemos falar de uma gestão da informalidade? Estas foram algumas das questões que surgiram 

associadas à análise das achadas, caracterizadoras da paisagem urbana e ao mesmo tempo um 

constrangimento à mobilidade de pessoas, actividades e acessibilidade pedonal e viária da cidade da 

Praia.  

Não se tratando de uma dissertação acerca do planeamento e gestão urbana em Cabo Verde, 

reformulamos as questões: Que papel podem ter as Intervenções Cirúrgicas na transformação dessa 

característica segregadora das achadas em situações de maior conectividade, catalisadoras da 

revitalização urbana? Este é o desafio a que nos propomos responder com a apresentação do caso de 

estudo, que embora não tenha a pretensão de oferecer respostas ou metodologias-tipo, mostra-nos 

um caminho possível para a revitalização urbana, numa parceria com a Câmara Municipal que, na 

ausência de representantes locais como as Juntas de Freguesia, pode cooperar e incentivar esta 

acção de resposta directa às necessidades da comunidade local, com repercussões que, como iremos 

demonstrar, podem ir além da zona intervencionada. 

As acções concertadas entre os diferentes níveis de gestão intervenientes no desenvolvimento 

urbano das cidades são decisivas, e no caso de Cabo Verde, o facto do órgão de gestão mais próximo 

das comunidades ser ao nível do município pode representar um entrave à adequação das políticas 

locais, hoje tomadas de forma generalizada, sem ter em conta as especificidades próprias de cada 

bairro. No caso da cidade da Praia, pelo facto de ser a capital do território nacional, centro político e 

económico, onde se concentra uma grande heterogeneidade social, com crescimento demográfico 

acentuado, a urgência de políticas locais eficazes é notória. A sua adequação é necessária, tanto pela 

fraca resposta que se tem observado na produção de solo urbanizado e oferta de habitação, como 

pelo controlo da realidade da habitação que se estabelece com recurso a uma ocupação espontânea, 

predominante como vimos ao longo da maior parte da extensão territorial da cidade. 

Importa referir que a divisão administrativa existente, por exemplo na classificação dos Lugares do 

INE CV (2010), adoptada na delimitação dos Bairros do PDM (2013) (Figura 99), não tem gerado 

impactos concretos no território, agrupado geograficamente por vezes sem uma visão integrada da 

realidade dos bairros. Basta observar a distribuição, ainda muito desigual, da rede de água potável 

ou da rede de esgotos (Figura 100), para assumir que a divisão administrativa tem sido mais 
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encarada como uma divisão em unidades de diagnóstico do que como unidades operativas do 

território. 

                             

Figura 99: Excerto da Planta Temática Informativa dos Agrupamentos por Bairro do PDM, CMP (2013) 

Figura 100: Excerto da Planta Temática Informativa da Rede de Esgotos e Drenagem Pluvial do PDM, CMP (2013) 

 

Por esses motivos, e uma vez que as Intervenções Cirúrgicas se fundam na leitura de aproximação à 

realidade dos bairros, fazemos referência em particular às unidades de acção territoriais propostas 

por Nascimento (2010) denominadas de Sectores Urbanos, que diferenciam a realidade social dos 

bairros, com base numa classificação hierárquica de clusters (através de SPSS) com o método do 

vizinho mais distante e a medida do quadrado das distâncias euclidianas. Os Sectores Urbanos em 

questão, geridos por gabinetes locais, propostos pela autora para colmatar a falta técnicos 

especializados e optimizar a gestão dos recursos financeiros e sociais, prevêem uma adequação do 

sistema de gestão da cidade da Praia que, segundo acreditamos, podem incentivar e valorizar a 

estratégia das Intervenções Cirúrgicas. Complementamos assim a nossa proposta das Intervenções 

Cirúrgicas para a revitalização urbana da cidade da Praia, com a inclusão dessa proposta de 

reestruturação da orgânica da Câmara Municipal da Praia, através da qual se assume que a 

descentralização das responsabilidades e capacitação a nível técnico da entidade de gestão local do 

território garantem “a estabilidade dos projectos e estudos e evitar os impactos habituais resultantes 

da alternância política” (Nascimento 2010: 118). Integrado na Direcção de Urbanismo (Figura 101), o 

Departamento de Gestão dos Sectores Urbanos proposto pela autora, responde directamente ao 

órgão municipal, no sentido de integrar as propostas na filosofia política vigente, mas garantindo a 

sustentabilidade dos compromissos urbanísticos e orientando as tomadas de decisão com eles 

directamente relacionados.  
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Figura 101: Organograma Proposto de Descentralização das Responsabilidades da CMP. Fonte: Nascimento (2010) 

 

                                

Figura 102: Proposta dos Sectores Urbanos (Nascimento 2010) 

Figura 103: Lugares existentes dos Censos (INE CV 2010) 
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Na tentativa de criar uma nova visão operativa para o sistema de gestão e planeamento urbano da 

cidade da Praia, orientada para a governança e garantia das condições de urbanidade, a autora 

redefine os limites administrativos, sobre os quais o departamento acima referido se ocuparia, 

garantindo a resolução das necessidades identificadas de forma direccionada, numa visão operativa 

bottom-up, defendida desde o início da dissertação. O sistema, proposto numa tentativa de 

adaptação às novas dinâmicas e dimensão da cidade e de facilitar a leitura do ambiente construído, 

apoia-se numa estrutura acção composta por 4 níveis de unidades territoriais: o Município e a 

Cidade, unidades já existentes; os Sectores Urbanos agora propostos (Figura 102); e por fim as 

unidades denominadas por Bairros que coincidem com os lugares dos censos acima ilustrados (Figura 

103). A delimitação destes sectores, de escala intermédia entre o município e os lugares, baseia-se 

nos critérios da continuidade geográfica, na existência de serviços de apoio à população residente e 

equipamentos de saúde (ou capacidade espacial para tal) e na existência de um núcleo com uma 

praça (ou potencial espacial para tal) capaz de representar o centro urbano do sector e existência de 

equipamentos escolares (ou capacidade espacial para tal) (Figura 104).  

 

Figura 104: Esquema de enquadramento do caso de estudo nas áreas estratégicas de revitalização 
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Os critérios expostos, além de agruparem os sectores urbanos, servem igualmente à programação 

dos serviços e equipamentos de apoio à população, distribuídos actualmente de forma desigual e 

dimensionada de forma desajustada para as diferentes realidades presentes ao longo do território da 

Praia. A operacionalização destes critérios e a necessidade de revitalizar e interligar os diferentes 

sectores, numa rede global potenciadora da conectividade do sistema urbano da cidade, posicionam 

as Intervenções Cirúrgicas num lugar de destaque que não podemos a este ponto deixar de reforçar, 

pelo papel que desempenham na transformação da conectividade de bairros desvitalizados ou na 

criação de lugares urbanos. 

A proposta desta adaptação ao modelo existente representa uma mudança ao nível do município e 

resume-se à reestruturação da sua orgânica, com a criação de uma unidade administrativa 

intermediária, com um foco para as operações urbanísticas semelhante ao das Intervenções 

Cirúrgicas, das quais poderá tirar grandes vantagens, nomeadamente na operacionalização das 

estratégias globais e dos projectos locais de revitalização urbana do território. 
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4 Caso de Estudo: Achada de Santo António 

4.1 Subida de Bomba, Bairro do Brasil 

O modo de viver e a geografia do local são o ponto de partida para a Intervenção Cirúrgica que 

apresentamos. A intervenção urbana da Subida de Bomba integra-se na “Estratégia de 

Requalificação do Largo do Eusébio ASA, Reconversão do Mercado da ASA e Criação de Praças e 

Percursos Miradouro na Encosta Norte do Bairro do Brasil”, apresentada em 2009 à Câmara 

Municipal da Praia, numa proposta da FFCB Arquitectos para a revitalização urbana do Bairro do 

Brasil (Figura 105). Com o objectivo de resolver as barreiras (físicas e sociais) (Figura 106) que o 

delimitam e que como vimos anteriormente, caracterizam grande parte do território da cidade da 

Praia, a intervenção cirúrgica surge aqui associada a uma das principais causas da degradação das 

condições de vida das suas comunidades. Até à data, a Subida de Bomba foi o único projecto da 

estratégia a ser concretizado. Apesar de ter sido formulada para uma implementação faseada, 

relacionada com a gestão dos recursos e na expectativa de gerar activos no intervalo entre a 

implementação de cada projecto, admitimos que a eficácia da revitalização será tanto mais próximo 

das expectativas quanto mais fases forem sendo implementadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105: Mapas de enquadramento, Vista do Plateau para a Achada de Santo António (2009); Vista da Avenida Marginal 
para o Bairro do Brasil (2009) e identificação da Intervenção Cirúrgica na zona de encosta. Fonte: adaptado de FFCB 
Arquitectos 

Subida de Bomba 

Bairro do Brasil 
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Esta zona alta da cidade surgiu nos anos 50 (ANEXO 1 e 2) e foi alvo de vários planos (não aprovados) 

que estruturaram os principais eixos, a que se seguiu um crescimento sem qualquer suporte, e que 

durante mais de 20 anos foi preenchendo as áreas livres, com níveis habitacionais e infra-estruturais 

de pouca qualidade (Figura 106).  

 

Figura 106: Principais Barreiras Físicas identificadas no Território; Diferenciação Social com base na qualidade da habitação  
1 Habitação Legal de Qualidade Elevada, 2 Legal de Qualidade Média Baixa, 3 Ilegal de Qualidade Baixa, 4 Actividades 
Terciárias, 5 Industrial, 6 Espaços Verdes (Excerto da Planta de Usos Predominantes do Solo: 91) 

 

Com o aumento da população desde a independência do país, a Achada Principal do Plateau deixou 

de ter capacidade para albergar as actividades de apoio à população, o que acabou por valorizar a 

Achada de Santo António, com espaço para receber as novas funções, próprias da terciarização da 

cidade. Actualmente, esse pólo de serviços, criado para colmatar a pressão exercida no centro 

histórico, representa um dos pontos fortes da zona e foi encarado no projecto da Subida de Bomba 

como uma potencialidade para a revitalização do Bairro do Brasil. Apesar da proximidade do bairro 

ao pólo de serviços e equipamentos e das vistas privilegiadas que o Brasil oferece sobre a cidade e a 

baía, a degradação física e as elevadas taxas de criminalidade, tornaram o bairro pouco convidativo, 

e constituíram-no como uma das prioridades do município para as questões da segurança e bem-

estar das comunidades. 

É nesse contexto que surge a proposta da Subida de Bomba, apoiada pela Câmara e inserida numa 

estratégia mais abrangente de criação de redes e valorização da cidade, motivada pelos problemas já 

descritos de falta de acessibilidade e de integração social dos bairros – no nosso caso o Bairro do 

Brasil e Encosta – segundo o INE CV (2010) com tendência para o aumento da população residente 

nos próximos dez anos. Com tendência para a segmentação do padrão da qualidade da habitação, a 

Achada de Santo António representa uma área total de 92 hectares, com uma população residente 
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em 2010 de cerca de 13.000 habitantes INE CV (2010) que passará para cerca de 16.750 em 2023 

(CMP 2013), num aumento expressivo que prevê a necessidade de transferir população para outros 

bairros envolventes ou para novas zonas de expansão previstas na periferia da cidade (ver Figura 77 

da página 80). 

Nesse âmbito de reorganização espacial da cidade, o anteprojecto do PDM da Praia (CMP 2013) 

aponta para um modelo polinucleado da estrutura urbana (Figura 77 da página 80) capaz de 

responder ao aumento demográfico previsto e de garantir a satisfação das necessidades dos 

diferentes lugares. O desenvolvimento desse modelo polinucleado baseia-se, segundo o relatório, 

em 4 acções prioritárias de revitalização urbana e valorização da cidade da Praia: 1 - integração dos 

sistemas de mobilidade, 2 - infra-estrutura, 3 – aspectos ambientais e 4 - sistemas da frente marítima 

e de vistas. É nessa linha estratégica global, apoiando-nos nas conclusões acerca dos Sectores 

Urbanos referidos anteriormente, numa escala intermediária de acção entre o nível do município e 

os lugares, que criamos o elo de ligação entre eles (a cidade e o lugar) e lançamos as bases para a 

discussão acerca da eficácia das Intervenções Cirúrgicas como forma de revitalização urbana e do seu 

papel no desenvolvimento urbano das cidades cabo-verdianas: 

“A qualidade das cidades é importante quer o tráfego pedonal seja uma questão de 

necessidade ou de convite. A qualidade da cidade à escala da pessoa deve ser considerada 

um direito humano básico onde quer que caminhemos através dela.” (Gehl 2010). Tradução 

do autor. 

O nosso caso de estudo encara o bairro existente desvitalizado como ponto-chave para a 

revitalização do sistema urbano onde se insere. A Intervenção Cirúrgica da Subida de Bomba, com 

um grande potencial para o aumento da conectividade urbana e valorização do sistema de vistas, 

tem como objectivo específico transformar o bairro do Brasil e Encosta num espaço convidativo e 

desencadeador de um sistema de mobilidade qualificado que favoreça as relações sociais, 

catalisadoras do desenvolvimento económico local. Para analisarmos a questão da eficácia da 

Intervenção Cirúrgica adoptamos as componentes de revitalização dos bairros (física, social, interna e 

externa) referidas anteriormente com Morckel (2014), que nos sistematizam as acções e nos 

permitem monitorizar o processo, com vista a melhorar o alcance da estratégia. As acções de 

revitalização do bairro, propostas na intervenção do caso de estudo, enquadram-se no par físico-

social da matriz dos pares essenciais e foram desencadeados pela vontade municipal e por isso 

igualmente enquadrados nos pares físico-externo e social-externo (ver Tabela 3: 126). Estes três 

pares, operacionalizados no território através da Intervenção Cirúrgica de valorização do lugar com a 
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qualificação do espaço físico e preocupações de segurança urbana, pretendem a médio-longo prazo 

criar uma consciencialização, interna e externa, ou seja das comunidades e do município ou do 

governo central, acerca dos outros pares de forma a completar a visão estratégica da revitalização 

urbana, focada nos critérios da integração social e objectivada como já referimos nos grandes 

objectivos traçados para o município da Praia. Os espaços colectivos propostos, com uma exposição 

solar natural, e iluminação artificial garantida durante os períodos da tarde e da noite, respondem 

igualmente às preocupações da segurança urbana e redução da criminalidade do bairro. Em termos 

gerais, o caso de estudo foi proposto como um lugar de sociabilidade, que integra na cidade, um 

espaço qualificado de atravessamento entre a zona baixa (a marginal) e o planalto adjacente, onde 

se implantou o pólo com carácter de centro urbano da Achada de Santo António (Figura 107). 

 

Figura 107: Esquema Síntese de Áreas de Conectividade Relevantes ao Caso de Estudo 

 

O Bairro do Brasil (ver vista aérea no ANEXO 4), delimitado por barreiras físicas e sociais que têm 

bloqueado o seu desenvolvimento e estimulado o seu isolamento nas dinâmicas da cidade, implicou 

uma proposta de valorização, fundada nessa leitura global das potencialidades do bairro, que criaram 

uma base territorial estratégica que engloba uma área mais abrangente onde efectivamente está 

enquadrado. 
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Figura 108: Esquema das barreiras físicas e sociais  

Figura 109: Potencialidades para a conectividade urbana do bairro 

Da análise dos constrangimentos físicos e sociais (Figura 108) surgiu a proposta de uma rede de 

espaços colectivos (Figura 109), apoiados no potencial que a própria cidade oferecia. Com base na 

morfologia do lugar foi proposta a implementação ou valorização de espaços de praça de relação 

com a zona dos equipamentos (Figura 110: 1), de percursos pedonais ao longo da encosta (Figura 

110: 2); e espaços de miradouro nos locais de vista privilegiada (Figura 110: 3).  

       

Figura 110: Esquema de localização estratégica da proposta de Praças (1), Percursos Pedonais (2), Miradouros (3) e 
identificação do caso de estudo como confluência dos três elementos propostos (4). 
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O sistema formado pelas três tipologias apresentadas das praças, dos percursos e dos miradouros, 

foi determinante para a escolha do conjunto em que se insere o caso de estudo da Intervenção 

Cirúrgica, identificado como local prioritário no faseamento da revitalização do bairro, 

nomeadamente por constituir a confluência das três tipologias de intervenção, representando 

respectivamente os espaços de relação, a criação de acessos qualificados ao bairro e a valorização do 

ambiente e do sistema de vistas com espaços de contemplação (Figura 110: 4). 

A gestão real do tempo e dos recursos disponíveis levaram à optimização das áreas a incluir na 

proposta geral, partindo-se do pressuposto de que o estímulo nos lugares escolhidos pode repercutir 

efeitos multiplicadores, internos ou externos, ao nível da requalificação das ruas e das praças do 

bairro, num reforço positivo ao aparecimento e fixação de serviços e comércio local de apoio à 

comunidade e, em limite, na manutenção do estado de conservação do edificado, despoletados pelo 

sentimento de pertença e apropriação no bairro.  

A “Estratégia de Requalificação do Largo do Eusébio ASA, Reconversão do Mercado da ASA e Criação 

de Praças e Percursos Miradouro na Encosta Norte do Bairro do Brasil” foi assim o resultado de uma 

rede de percursos de encosta que ligam os três principais acessos pedonais, desde a zona baixa até 

ao bairro (identificados nas pré-existências de caminhos de pé posto e que representam as 

necessidades reais de mobilidade e acessibilidade), que intercalados pelos espaços miradouro, nos 

locais mais propícios à implantação de espaços para momentos de pausa e contemplação, nos 

conduzem às praças que permitem o atravessamento do bairro até ao centro do planalto, e que se 

relacionam, pela sua proximidade e abertura, com o pólo funcional da Achada de Santo António, que 

atrai pessoas de todas as partes da cidade. Como podemos ver pelo desenho da Figura 111, a 

estratégia global proposta pela FFCB Arquitectos, concentra na zona central a Intervenção Cirúrgica 

em estudo, apresentada à população durante o seu processo, em sessões de participação pública no 

próprio mercado da ASA, para o reconhecimento das ansiedades e desejos da comunidade local, que 

foram determinantes para o faseamento do processo e que criaram a expectativa e 

consequentemente o seu apoio no sucesso da acção de revitalização, interiorizada pelo direito à 

cidade e incutindo a responsabilidade social no projecto que assim se iniciou de forma bilateral. 
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Figura 111: Planta Geral de Apresentação da Estratégia. Fonte: FFCB Arquitectos 

 

A titulo ilustrativo apresentamos um registo fotográfico que nos apoia a descrição do lugar, antes da 

intervenção urbana, e que no servirá de base para avaliação dos impactos criados na imagem global, 

se não agora, a longo prazo como esperamos que venha a acontecer.  

Divididos por temas podemos observar a subvalorização do sistema de vistas no que respeita aos 

espaços qualificados de estar e de contemplação (Figura 112), a desqualificação dos caminhos de pé 

posto, usados para aceder ao planalto, 35 metros acima do nível do mar (Figura 113), as zonas da 

encosta ocupadas pela construção até ao limite do planalto (Figura 114), impedido muitas vezes o 

acesso aos percursos limítrofes, usados para descarga de entulho ou apropriados por um 

assentamento informal desordenado (Figura 115), limitado pela barreira topográfica acentuada e 

com um sistema de vistas aberto ao oceano - uma das imagens de marca da cidade - ao qual foram 

viradas costas impedindo o usufruto livre e gerando um sentimento de insegurança e pouco 

convidativo à vizinhança. Por último uma vista do largo da capela (Figura 116) que, pela sua relação 

com o núcleo central da achada, se apresenta com um carácter mais organizado, com zonas de 

sombra procuradas pelo clima que se faz quente e húmido. À medida que nos vamos direccionando 

para a zona de encosta o estado de degradação agrava-se e culmina no mercado (Figura 117), 

utilizado diariamente e sem as condições e as potencialidades que o lugar poderia proporcionar. 

Zona central onde se insere a Subida de Bomba, Fase I da Estratégia Global 
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Figura 112: Subvalorização do potencial relacionado com o Sistema de Vistas (2009). Fonte: FFCB Arquitectos 

 

        

Figura 113: Caminhos Pedonais Desqualificados (2009). Fonte: FFCB Arquitectos 

 

               

Figura 114: Zonas Limite do Planalto ocupadas de forma desordenada e pouco convidativa sem potenciar a sua localização 
privilegiada em relação ao sistema de vistas (2009). Fonte: FFCB Arquitectos 
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Figura 115: Barreira da Construção ao acesso das zonas de vista (2009). Fonte: FFCB Arquitectos 

 

 

Figura 116: Vista do Largo Eusébio incluído na estratégia de revitalização urbana proposta (2009). Fonte: FFCB Arquitectos 

 

               

Figura 117: Ambiente do Largo Eusébio invadido de carros e Mercado da Achada de Santo António, enquadrados na 
estratégia de revitalização proposta (2009). Fonte: FFCB Arquitectos 
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A Subida de Bomba constitui a primeira de três fases da zona central da estratégia acima ilustrada e 

foi efectivamente, até à data, a única adjudicada e implementada pela Câmara Municipal. A 

intervenção consiste concretamente, na ligação da zona à cota da Avenida Marginal (Figura 118) à 

zona de planalto, através de uma escadaria que percorre a encosta, com momentos de pausa e de 

miradouro (Figura 119).  

   

Figura 118: Zona de arranque da subida de Bomba: antes (2009), durante (2012) e após a intervenção urbana (2014). Fonte: 
FFCB Arquitectos 

 

   

Figura 119: Percurso de Encosta e Sistema de Vistas: antes (2009), durante (2012) e após a intervenção urbana (2014). 
Fonte: FFCB Arquitectos 

 

      

Figura 120: Zona de Miradouro no ponto de cota mais alta: antes (2009), durante (2012) e após a intervenção urbana 
(2014). Fonte: FFCB Arquitectos 
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A subida culmina com a valorização do ponto de chegada à cota mais alta, com a criação de uma 

zona de estar-miradouro (Figura 120) que se complementa, numa fase posterior e como forma de 

dinamização funcional e melhoria do estado de conservação existente na zona, com a renovação da 

estrutura que alberga o Mercado da ASA, actualmente integrado na malha do bairro. O largo 

contíguo ao Mercado, denominado Largo Eusébio, representa o espaço colectivo de transição (Fase II 

da Proposta da FFCB Arquitectos) entre o ponto de chegada deste percurso e o centro urbano da 

Achada de Santo António. Através do reforço da rede existente (incompleta ou informal) de espaços 

colectivos desde a marginal ao Bairro do Brasil, a proposta privilegiou o tratamento dos vazios, numa 

tentativa de dotar os espaços públicos de uma diversidade de experiências urbanas que estimulem e 

valorizem a “cidade para as pessoas” (Figura 121). 

 

 

Figura 121: Planta de Apresentação das Fases de Implementação da Intervenção Cirúrgica no Bairro do Brasil, Achada de 
Santo António. Fonte: FFCB Arquitectos 
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A Intervenção Cirúrgica veio colmatar a rede de caminhos existentes, aumentando o número de 

ligações formais directas ao bairro, vendo por isso reduzidas as distâncias entre a zona baixa e a zona 

alta da cidade. A Subida de Bomba representa o acesso pedonal mais favorável desde a Marginal à 

zona central da Achada de Santo António, oferecendo a possibilidade de escolha de um caminho 

alternativo e permitindo um atravessamento mais qualificado e convidativo. De acordo com Gehl e 

Svarre (2013), acreditamos que este aumento da permeabilidade, com a integração do percurso da 

Subida de Bomba nas rotinas dos moradores e visitantes do bairro, permite aumentar a 

conectividade do lugar, numa dinâmica que pretende criar os activos que gerem condições de 

resiliência mais favoráveis à transformação do bairro, e consequentemente o integrem nas lógicas 

socioeconómicas da cidade e vice-versa. 

 

4.2 Discussão e Validação do Caso de Estudo 

 Depois da leitura do quotidiano do ambiente urbano do bairro onde se insere o nosso caso de 

estudo, da justificação da escolha estratégica do local da Subida de Bomba pela sua centralidade e 

confluência dos elementos urbanos catalisadores da revitalização urbana – rede de praças, percursos 

e miradouros (acessibilidade e elementos/acontecimentos marcantes) -, propomo-nos medir os 

impactos que a Subida de Bomba criou no tecido urbano do lugar, pelo aumento da sua 

permeabilidade e melhoria da qualidade de vida dos seus utilizadores.  

Apesar do que já foi apresentado e de considerarmos que foi criada uma oportunidade para a criação 

de sinergias, capazes de interferir positivamente no ambiente do bairro, os estudos que relacionam a 

vida pública e os espaços colectivos ainda não constituem matéria consensual. Para o fazer 

deparamo-nos por exemplo com a dificuldade em medir as razões envolvidas nos movimentos e nas 

preferências das comunidades, muitas vezes variáveis de acordo com o indicador escolhido para os 

medir, por vezes contraditórios (Pantoja 2000), e carregados de uma subjectividade em constante 

mudança, sujeita a inúmeros factores externos e internos, difíceis de contornar ou de prever.  

Se como já referimos, os primeiros planos urbanísticos serviram para ordenar a cidade e reduzir a 

variação aos modelos implementados, hoje essa raiz tecnocrata transformou-se numa questão 

estratégica de adaptação e correcção dos planos que não respondem mais às novas dinâmicas 

urbanas. A gestão permanente dos projectos urbanos locais ganha por isso um protagonismo e 

permite adaptá-los aos recursos disponíveis, passando a encarar os planos como um meio e não 

como um fim. Segundo Naparstek et al. (2013), vários indicadores como os do uso e actividade, 
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económicos, de saúde pública e de criação de capital social, ao tornarem inteligíveis os impactos e 

monitorizarem os retornos dos investidores, quer se trate de financiamentos públicos ou privados, 

podem ajudar na captação de financiamentos locais. Segundo os autores, nos casos em que é difícil 

associar as intervenções às causas de revitalização, por exemplo económica, ou da criação de capital 

social, é importante que, mesmo assim, se faça a monitorização informal dos casos e dos dados 

acerca da relação de causalidade entre as iniciativas levadas a cabo e esses indicadores. 

Efectivamente, estudos realizados pelo World Bank Social Capital Iniciative (1996) mostraram que, 

locais onde o sentido de comunidade era maior, o capital social foi uma ferramenta essencial para o 

combate à pobreza e melhoria da qualidade de vida das camadas mais pobres.  

O nosso foco como já referimos não está em medir a eficácia, com estes indicadores, o que 

reforçamos é que, para cada actor, focado nos objectivos e na responsabilidade que lhe foi atribuída 

quanto à estratégia de revitalização, essa medição, mesmo que informal, pode estimular o seu 

empenho no sentido de alcançar os compromissos (Naparstek et al. 2013). Se falarmos por exemplo 

dos compromissos políticos, esta propensão para alcançar os objectivos específicos das intervenções 

nos espaços urbanos, traria vantagens para o caso de Cabo Verde, com recursos técnicos e 

financeiros reduzidos.  

A observar pela degradação do ambiente da Praia, a fragilidade dos seus conjuntos urbanos e a 

incerteza em relação ao futuro da cidade, numa grande dependência das ajudas externas e do 

próprio governo central, são um sinal para a mudança urgente das posturas, pela descentralização do 

poder e autonomia financeira, das crenças aos enigmas, em que “haverá, portanto, etapas e algumas 

parecerão retrocessos” (Bourdin, 2010:19). Nesse contexto de informalidade e de descontinuidade 

dos processos, pela necessidade de adaptação permanente, Gehl (2013) propõe-nos várias 

metodologias baseadas na observação directa que segundo o autor, defensor da cidade para as 

pessoas, são as mais sensíveis à verificação da eficácia na resposta às necessidades sentidas pelas 

populações.  

Por considerarmos que o intervalo temporal que nos separa da implementação do caso de estudo 

ser muito reduzido, e por isso com uma grande probabilidade de não ter enraizado os impactos no 

ambiente construído criados pelo seu uso, esperados a médio e longo prazo, focamo-nos na medição 

possível dos impactos relacionados, tanto com a observação das formas de utilização, que nos 

permitem melhorar o seu desempenho no futuro ou tirar partido para intervenções semelhantes de 

revitalização de bairros nas outras achadas da cidade, como com a integração deste percurso na rede 

de conectividade da cidade com a medição do seu impacto na rede viária urbana.  
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Assim, e mais focados no potencial da Intervenção Cirúrgica do que na tentativa de comprovar em 

números a melhoria da mobilidade, da qualidade de vida dos residentes e visitantes do bairro e o 

aumento da conectividade da rede de caminhos pedonais, utilizamos duas metodologias que nos 

permitem representar e analisar, com os dados disponíveis (pela proximidade temporal), as formas 

de utilização e o diferencial em mapas do seu impacto na redes de conectividade dos centros 

urbanos envolventes, antes e depois da integração deste eixo de acessibilidade pedonal da zona de 

intervenção. Apesar da Subida de Bomba ter respeitado e potenciado um antigo caminho, o seu 

estado de degradação antes da Intervenção Cirúrgica impedia o seu uso em condições normais de 

segurança e de qualidade urbana exigidas. Por essa razão e para efeitos de análise dos impactos da 

Subida de Bomba na acessibilidade do Bairro do Brasil e da sua envolvente, não considerámos o eixo 

nas redes de conectividade da cidade, marcados na cartografia oficial pré-existente à intervenção do 

caso de estudo. Dessa forma as plantas que apresentamos para representar os impactos da 

construção da escada da Subida de Bomba diferem na sua inclusão, ou não, nos eixos viários da 

cidade (Figura 122). 

 

Figura 122: Esquema da Hierarquia dos Eixos Viários da Achada de Santo António com a representação da Subida de 
Bomba. Fonte: adaptado de PDM (2013); Google Maps (2014) 
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Para enquadrar o diagnóstico da intervenção urbana e entender a posição relativa que o caso de 

estudo assume no contexto mais alargado, representámos em primeiro lugar a hierarquia actual da 

rede da estrutura de movimento da zona e sua envolvente, onde procedemos à marcação 

diferenciada dos elementos determinantes à nossa análise, como o percurso do caso de estudo, as 

vias a requalificar, propostas no PDM (CMP 2013) com o intuito de redistribuir equitativamente a 

rede de acessibilidade principal e por fim, a marcação dos eixos classificados como “caminho pé 

posto”, na mesma categoria do eixo pré-existente ao caso de estudo e que como podemos ver, está 

replicado ao longo de grande parte do território urbanizado (Figura 122). Esta representação 

permite-nos a longo prazo analisar os impactos das intervenções de revitalização nas redes de 

acessibilidade e nas dinâmicas da cidade. 

De acordo com e estabelecido, para a análise das Formas de Utilização (1) e da Conectividade (2) 

apoiámo-nos respectivamente: 

1 - No suporte de vídeo apresentado com o storyboard, numa escolha sequenciada de imagens do 

atravessamento ao longo do percurso em estudo, antes, durante e depois da implementação da 

Subida de Bomba;  

2 - No suporte cartográfico oficial com base no qual apresentamos os resultados da análise da rede 

viária urbana que ilustramos mais à frente. O método da Avaliação da Centralidade Múltipla (MCA – 

Multiple Centrality Assessment) de Porta el al. (2006b) é uma das formas de análise e compreensão 

da rede viária urbana. Este método representa uma abordagem distinta da sintaxe espacial (space 

syntax) em três aspectos fundamentais: é baseado em grafos das ruas primários em vez de grafos 

duais, sendo as origens e destinos os nós da rede e não os arcos da rede (Porta et al., 2006a, b); 

baseia-se em distâncias métricas e não em distâncias topológicas, que criam alterações significativas 

na leitura do conceito de proximidade (Ratti, 2004); é baseado num conjunto de índices de 

centralidade em vez de apenas um (o índice de integração). O método deriva das teorias da 

Sociologia Estrutural (Wasserman and Faust, 1994) e é constituído por 4 indicadores calculados para 

os nós da rede:  

- Proximidade (closeness): é o inverso da distância média de um nó a todos os outros nós da rede.  

- Intermediação (betweeness): representa a importância que o nó tem para os caminhos mais curtos 

dos pontos vizinhos; varia entre 0 e 1. Exemplos de locais com grande intermediação são as pontes, 

uma vez que grande parte dos caminhos mais curtos entre pontos que as rodeiam passam 

obrigatoriamente por elas. 
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- Linearidade (straightness): é o rácio entre a distância real e a distância euclidiana entre o nó e os 

outros nós da rede. 

- Informação (information): é o impacto relativo da eficiência da rede causado pela remoção do nó. 

Os indicadores de Porta et al. (2006b) foram operacionalizados por Sevtsuk et al. (2013), através da 

criação de uma toolbox para ArcGIS, através da qual é possível calcular os indicadores de 

proximidade, intermediação e linearidade de Porta el al. (2006b), para além de outros indicadores, 

entre os quais o indicador de alcance (reach) que representa o número de destinos que se 

encontram a determinada distância de cada nó. A toolbox de Sevtsuk et al. (2013) permite ainda que 

as origens e destinos sejam os nós da rede ou centróides de edifícios, permitindo assim avaliar tanto 

a conectividade da rede como a acessibilidade dos edifícios. 

1- Formas de Utilização (Figura 123) 

Os frames do vídeo representam as formas de utilização dos espaços, captadas no atravessamento 

da zona intervencionada, e permitem-nos de forma informal, elaborar um registo dos 

comportamentos que nesta fase, pela falta de um ponto de comparação do seu uso antes da 

intervenção, e para além da qualificação física do percurso, nos limita, através da contagem de 

atravessamentos, a validação ou diagnóstico em relação aos impactos da Subida de Bomba. Este 

elemento representa portanto um momento de monitorização das formas de utilização e servem, em 

conjunto com as conclusões da rede de acessibilidade que apresentamos mais à frente, para analisar 

as características funcionais e físicas do lugar. A observação directa tem aliás, a grande vantagem de 

nos informar acerca das vivências, que no contexto de grande informalidade da cidade da Praia, nos 

apoia no esclarecimento acerca de fenómenos próprios do quotidiano da comunidade. Os vídeos do 

atravessamento do local foram realizados conforme a seguinte calendarização: 

Antes da Intervenção Cirúrgica:  21-11-2010 13h00 / 14h00; Domingo (suporte vídeo) 

Durante a Intervenção Cirúrgica: 17-05-2012 13h00 /14h00; Quinta-Feira (suporte fotográfico) 

Depois da Intervenção Cirúrgica: 09-02-2014 15h00 / 16h00. Domingo (suporte vídeo) 

Análise do Vídeo  

A avaliar pelo percorrer da escada e pelas formas de utilização, a Subida de Bomba representa um 

importante esforço em tornar esta zona da cidade mais convidativa. Com atractivos (zona do 

miradouro e quiosques), preparada para o peão e com elementos importantes para segurança do 
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local como a integração de iluminação pública bem distribuída, e o estímulo e movimentação que o 

quiosque implantado a meio da subida proporciona, a Intervenção Cirúrgica vem estabelecer a 

vigilância natural do espaço, que potencia o seu uso, traçado como objectivo para a revitalização do 

bairro. 

No dia 9 de Fevereiro de 2014 foram contadas, no período entre as 15h00 e as 16h00, cerca de 65 

atravessamentos. 

2- Conectividade (Figura 124) 

No caso da cidade da Praia, foram calculados quatro indicadores – alcance, proximidade, 

intermediação e linearidade – considerando a rede viária da cidade sem a escada e com a escada, 

utilizando uma distância máxima de 1000 metros em rede (distância real através da rede viária e não 

distancia euclidiana), e utilizando os nós da rede como origens e destinos, uma vez que se pretende 

avaliar o impacto que a Subida de Bomba teve na conectividade da cidade. O estudo da Subida de 

Bomba apresentado é resultado do cálculo dos indicadores para a rede viária de toda a cidade, e 

para efeitos de validação do caso de estudo apresentamos apenas a zona intervencionada e a sua 

envolvente. 

Análise dos Mapas 

Conforme podemos ver na Figura 124, a construção da escada teve um impacto significativo em 

todos os indicadores, tanto para a escada em si, como para as ruas em torno dela. O impacto foi 

positivo para a zona do planalto e também para a zona da marginal, tanto a Norte como a Sul do 

início da escada. Podemos observar melhorias significativas no alcance (reach) de ambas as zonas e, 

em menor grau, melhorias nos indicadores de proximidade (closeness) e de linearidade 

(straightness). Este menor impacto explica-se pelo facto de se estar a medir proximidade entre nós e 

não entre edifícios apesar de, na escada propriamente dita, o impacto ter sido significativo em 

ambos os indicadores e em relação à envolvente. Em geral contudo, o impacto mais relevante é o do 

indicador de intermediação (betweeness). Neste caso, a escada representa desde logo um segmento 

da rede viária com alta centralidade. Observamos que alguns segmentos do planalto reduzem a sua 

centralidade em resultado da construção da escada, comprovando a grande importância da escada 

para a conectividade global da rede viária e em particular na ligação entre a zona do planalto e a 

zona da marginal e centro histórico.  

Em termos de conectividade, a escada desempenha um papel semelhante a uma ponte, visto que é a 

única forma de ligação entre a rede viária das duas zonas. 
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Figura 124: Mapas da Conectividade antes e depois da implementação da escada da Subida de Bomba 
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5 Conclusões do Caso de Estudo: Da Visão à Realidade  

A Intervenção Cirúrgica na Achada de Santo António foi fundamentada numa leitura do modo de 

funcionar informal da Praia que permitiu adequar a proposta de revitalização às características 

próprias da dinâmica da cidade. O papel decisivo que a Câmara Municipal da Praia teve em todo o 

processo, tanto na aproximação ao local e envolvimento com a população, como na abertura e 

vontade política demonstrada em relação à iniciativa de revitalização urbana, leva-nos a reconhecer 

que o caminho para a gestão integrada do território, embora embrionário, se começa a implementar 

no município da Praia. O governo e o poder local de Cabo Verde têm esse grande desafio de lidar 

com a informalidade, nomeadamente no que respeita à adaptação da legislação e flexibilização na 

gestão dos usos do solo.  

O facto de, como vimos, o desenvolvimento da sociedade ter vindo a ser afectado pela ausência ou 

desqualificação dos sistemas de mobilidade, faz-nos crer que países como Cabo Verde, em que a 

infra-estruturação se encontra numa fase primária ou, a medir pela existente, desqualificada e 

insuficiente em relação às dinâmicas demográficas e funcionais da cidade (ponto fraco). O seu estado 

de desenvolvimento pode porém, ser encarado como uma oportunidade no que respeita à 

revitalização urbana e melhoria das condições de vida das comunidades. Isto é, nos centros urbanos 

neste contexto, a necessidade não é tanto de transformação da infra-estrutura existente mas, na sua 

ausência, de estabelecer sistemas de redes infra-estruturadas desde a raiz. A visão regenerativa a 

partir do zero acontece numa relação em que os impactos sociais pretendidos, pela satisfação das 

condições básicas de infra-estruturação, exigem menor esforço para a transformação urbana dos 

lugares. Esta optimização do esforço de revitalização, coloca os países com menos recursos técnicos, 

financeiros e ambientais em condições mais favoráveis quando comparados por exemplo, às cidades 

globais dos países industrializados, onde os custos e o esforço para a transformação urbana podem 

comprometer a sua operacionalização.  

O desfasamento do desenvolvimento de Cabo Verde, considerado muitas vezes apenas cronológico 

em relação a Portugal, de quem dependeu até à sua independência, acabou por se cristalizar com a 

crise mundial que atravessamos actualmente. O que podemos ressalvar pelo que acabámos de 

apresentar é que esse impasse no desenvolvimento urbano do país pode ver-se transformado numa 

vantagem competitiva, podendo o país adaptar o que se aprendeu dentro e fora das suas fronteiras, 

preterindo a aplicação dos modelos de planeamento globais das últimas décadas, desajustados da 

cultura e ambiente construído cabo-verdiano. A sociedade cabo-verdiana, tal como a população 

urbana em geral, em constante transformação, encontra-se numa fase de mudança de paradigma, 
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despoletada pela liberalização e facilidade de circulação de pessoas, bens e serviços, numa alteração 

dos modos e tempos de vida, que deixaram de se adequar à estrutura urbana existente. Perante a 

oportunidade determinante de adoptar os avanços científicos e tecnológicos no seu processo de 

desenvolvimento urbano, a estratégia de revitalização das Intervenções Cirúrgicas, numa lógica 

bottom-up com valores baseados na governança, pela sua adaptabilidade e valorização das 

especificidades da realidades urbana a intervir, valoriza essa interacção da ciência e da tecnologia 

com a história e o quotidiano, sem que sejam quebradas as lógicas de funcionamento informal da 

cidade ou se perca a identidade cultural do país.  

A revitalização urbana pelas Intervenções Cirúrgicas conquista-se num processo em aberto, que se 

vai corrigindo e adaptando, e representam para países como Cabo Verde, uma chamada de atenção 

para as características identitárias dos lugares, diferentes de bairro para bairro e em cada cidade do 

arquipélago. A escolha do local estratégico e do tipo de intervenção para as Intervenções Cirúrgicas, 

catalisadoras do desenvolvimento e da prosperidade urbana na sua envolvente, ao partir do 

conhecimento crítico do ambiente construído a revitalizar, impede-nos de generalizar metodologias 

ou criar listagens de medidas e acções. Por estas razões, acreditamos que as Intervenções Cirúrgicas 

se enquadram no futuro paradigma urbano, ou pelo menos reforçam a necessidade da aproximação 

local e da participação distribuída pelos diferentes níveis de responsabilidade da gestão urbana em 

Cabo Verde, apontados anteriormente como momentos chave para ultrapassar a crise do paradigma 

actual.  

Principalmente pelo seu carácter intermediário, as Intervenções Cirúrgicas representam a 

operacionalização local das estratégias globais do país, consciencializam para a descentralização do 

poder, a desburocratização do sistema de gestão e desbloqueiam acções, pelo reconhecimento das 

prioridades da conectividade dos lugares, essenciais para a integração dos bairros nas dinâmicas do 

ambiente construído onde se inserem. No caso de Cabo Verde, em que são raras as articulações 

entre o governo central e o poder local (municipal) e do poder municipal com os promotores 

privados, que agravam a especulação imobiliária actual, as Intervenções Cirúrgicas, numa 

optimização de recursos e com forte estímulo à participação pública, representam uma oportunidade 

dos municípios de se apetrecharem de instrumentos (estratégias e acções) que, por partirem do 

reconhecimento das necessidades locais, tendem a ser compreendidas e apoiadas pelas populações 

(Figura 125 e Figura 126), veículo incontornável para a revitalização urbana dos lugares. 



 

 123 

    

Figura 125: Folheto Informativo da Inauguração do Caso de Estudo a 23 de Março de 2013. Fonte: CMP (2014) 

Figura 126: Registo fotográfico da inauguração da Subida de Bomba com forte adesão da comunidade. Fonte: A Semana 
(2013) 

 

A vontade demonstrada pela implementação da Fase I da “Estratégia de Requalificação do Largo do 

Eusébio ASA, Reconversão do Mercado da ASA e Criação de Praças e Percursos Miradouro na Encosta 

Norte do Bairro do Brasil”, com a construção da Subida de Bomba, e as reacções da população que a 

relatam como “obra emblemática para a cidade da Praia” (A Semana 2013), incentivaram-nos à 

realização de uma leitura alternativa da Planta Temática das Zonas Pedonais e Miradouros, proposta 

no PDM (CMP 2013), que apesar de incluir o eixo pedonal e o miradouro da Subida de Bomba, não 

integrou a estratégia de revitalização na sua totalidade.  

Numa altura em que o processo de aprovação do PDM ainda se encontra em curso, o facto da planta 

não contemplar a totalidade da rede de percursos de encosta que, aliada aos miradouros no fim de 

cada acesso pedonal ao bairro (apenas 1 dos 3 está assinalado no PDM), formava a estratégia de 

revitalização (ver Figura 111: 105), levou-nos a este exercício de adaptação, potenciador e catalisador 

das transformações esperadas. A par com a política da Câmara Municipal de requalificação das ruas 

da cidade, a nossa proposta alternativa ao PDM, evidencia o potencial de três novos eixos de 

centralidade. Partindo da análise da conectividade, em particular do indicador da intermediação 
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(betweness) (Figura 127) e do alcance (reach) (Figura 128), os mais expressivos nos impactos da rede, 

tanto no planalto como na zona da marginal, a escolha dos eixos prioritários a revitalizar identifica-os 

como sendo essenciais à integração do bairro do Brasil, tanto na Achada de Santo António como na 

sua ligação à zona baixa da cidade. 

                             

 

 

Figura 127: Excerto do mapa da medição da conectividade com o indicador de intermediação. (ver Figura 124: 119) 

Figura 128: Excerto do mapa da medição da conectividade com o indicador do alcance. (ver Figura 124: 119) 

 

Como podemos ver representado na Figura 130, os eixos 1 e 2 perpendiculares entre si, permitem 

por um lado o atravessamento integral desde a Subida de Bomba, atravessando o Largo Eusébio 

(incluído no PDM) até à parte sul da achada (1) (com acesso à Avenida Marginal) onde estão 

localizados a maior parte dos serviços e equipamentos de apoio à população e por outro o 

atravessamento longitudinal que potencia o sistema de vistas pelo limite NE da achada e que permite 

os acessos pedonais a norte e a sul, num percurso contínuo que liga os três miradouros (2) (apenas 

um está contemplado no PDM), referido anteriormente na descrição da estratégia de revitalização.  

O centro urbano da Terra Chã (Figura 129), situado na zona da Marginal e de onde parte a Subida de 

Bomba, é atravessado pelo eixo 3, que propomos requalificar (Figura 130). Esta zona ganhou uma 

centralidade considerável com a implementação da Subida de Bomba, passando a ser mais 

facilmente acedida pela população do planalto, que desce em direcção à praia e à Avenida Marginal, 

conferindo-lhe o carácter de um pólo com potencial para se desenvolver no futuro, 

Eixos a Requalificar: novas centralidades após a implementação da Subida de Bomba 
Eixos e Acessos a Completar: continuidade e acessos às zonas centrais 

Terra Chã 

Achada Sto António 

Brasil 

Achada Sto António 

Brasil 

Terra Chã 
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complementarmente aos pólos da Achada de Santo António e do Plateau, numa lógica integrada da 

zona ribeirinha da cidade. 

                                                                                                              

Figura 129: Excerto da Planta Temática do PDM (CMP 2013): Zonas Pedonais e Miradouros 

Figura 130: Planta Proposta de Zonas Pedonais e Miradouros com a integração da Estratégia de Revitalização Urbana 
apresentada com o caso de estudo. Fonte: adaptado de Planta Temática do PDM (CMP 2013): Zonas Pedonais e Miradouros 

 

A visão alternativa que apresentamos do PDM da Praia, resultante da discussão e validação do caso 

de estudo, deixa-nos uma reflexão em relação à criação de oportunidades, pela integração das 

estratégias de revitalização nas próprias dinâmicas e potencialidades da cidade. A ausência dessa 

leitura da realidade urbana, que fez despoletar nas últimas décadas o fenómeno do crescimento 

espontâneo, sugere-nos que a gestão eficaz do território da Praia deve ser capaz de controlar esse 

tipo de assentamento de génese ilegal, causa de sérios problemas ambientais que dificultam o 

combate à pobreza e agravam as condições de revitalização da cidade.  

Com a monitorização do caso de estudo de revitalização do Bairro do Brasil e perante as fragilidades 

ambientais que têm travado o desenvolvimento económico e social da cidade da Praia, questionamo-

nos ainda acerca da pertinência das Intervenções Cirúrgicas no sentido de estimular, à escala da 

cidade, a fixação das populações em zonas mais propícias ao assentamento humano. Através das 

suas acções localizadas para assegurar as condições de urbanidade dos lugares e níveis de 

acessibilidade, as intervenções preservam o bem-estar das populações e conduzem à prosperidade 

da sociedade e ao desenvolvimento sustentado da identidade cabo-verdiana, formada ao longo de 

mais de meio século e hoje em risco de se perder na indiferenciação das cidades globais.  

1 

2 3 

Com integração da Estratégia do Caso de Estudo 

Terra Chã 

Plateau 

Sem integração da Estratégia do Caso de Estudo 
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Concluímos o capítulo da discussão e validação do caso de estudo em Cabo Verde com a 

apresentação do balanço geral da intervenção da Subida de Bomba e uma resenha do seu potencial, 

com as perspectivas de futuro para a revitalização da cidade da Praia. 

 

 

Tabela 3: Revitalização Urbana do Caso de Estudo: Estratégia e Intervenção. Fonte: adaptado de Morckel (2014); Naparstek 
(2013) e FFCB (2009) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desafio que propomos para o paradigma urbano, gerado pelas condições de urbanidade tal como 

nos chegaram até aos dias de hoje passa, em primeiro lugar, pelo reconhecimento do ambiente 

construído e do seu modo próprio de funcionar para em seguida nos ocuparmos em adequa-lo às 

características próprias da dinâmica das cidades.  

Na transformação do ambiente construído, as operações urbanas, orientadas para as diferentes 

escalas de actuação e com a definição transparente dos respectivos papéis que desempenham, 

conscientes que diferentes níveis assumem diferentes escalas de tempo e relacionam diferentes 

formas de controlo e de participação, estabelecem-nos um entendimento mais claro e operativo 

sobre as questões que envolvem a revitalização urbana e as intervenções necessárias para orientar e 

catalisar o seu desenvolvimento.  

Perante a vantagem metodológica que as Intervenções Cirúrgicas apresentam, de aproximação local, 

com implementação focada para uma escala intermediária de gestão dos actores e optimização dos 

recursos disponíveis, a revitalização das cidades já feitas, proposta numa convergência de iniciativas 

públicas, privadas ou publico-privadas de adaptação e valorização dos lugares, é estimulada e/ou 

potenciada, independentemente do contexto de desenvolvimento socioeconómico em que se insere. 

O entendimento crítico do ambiente construído e dos seus elementos urbanos essenciais proposto 

pelas Intervenções Cirúrgicas permite-nos recuperar as redes e as dinâmicas das cidades, fazendo 

perdurar a sua identidade cultural, e com ela restabelecer a diversidade e heterogeneidade próprias 

da cidade política, capazes de reforçar a democracia e a integração social.  

Acreditamos que o desafio do urbanismo depois da crise, fundado nos princípios da prosperidade e 

da governança, nos é proposto no sentido de combater a alienação universal e procurar estabelecer 

as condições propícias e adaptadas à transformação de cada lugar. Neste contexto, a estratégia de 

revitalização urbana que propomos, alcançada pela força colectiva, criativa, informada e consciente 

do acesso ao espaço urbano através do valor de uso, é o resultado do estímulo das componentes 

físicas e sociais, num compromisso entre as forças internas (bottom-up) e externas (top-down) que 

formam os processos políticos, os processos de trabalho e os processos de consumo próprios da 

sociedade contemporânea. O desenvolvimento económico resultante da relação destas variáveis 

está reflectido no alcance das estratégias de revitalização. Segundo defendemos, o potencial 
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estratégico das Intervenções Cirúrgicas de revitalização urbana é um foco possível para a mudança 

do paradigma do desenvolvimento urbano, ligado à alteração dos modos de consumo geográfico e 

prevenção das alterações climáticas, pelo estímulo da integração social e pela preservação dos 

recursos finitos do território.  

 

 

Figura 131: Conclusão esquemática do estudo apresentado acerca das Intervenções Cirúrgicas e a Revitalização 
Urbana. 
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1 Enquadramento Histórico do Caso de Estudo 

 

“Descobertas no ciclo das navegações portuguesas, em 1460 e 1462, as ilhas estavam 

desertas (…) nem homens nus/nem mulheres nuas/espreitando inocentes e medrosos atrás 

da vegetação (…)”Amaral (1991: 10) 

 

Descoberto por António da Noli, Diogo Gomes e Diogo Afonso o arquipélago de Cabo Verde serviu 

durante séculos como apoio às rotas marítimas internacionais. As fases de ocupação do arquipélago 

duraram quase quatro séculos (Figura 132) e o seu desenvolvimento esteve ligado ao apogeu e 

queda de diferentes ciclos económicos associados ao tráfico esclavagista (primeira fase), seguido do 

apogeu da navegação a vapor e do desenvolvimento da agricultura no interior das ilhas (segunda 

fase). A última fase representa a consolidação das últimas ilhas a ser povoadas (Correia e Silva 2002). 

 

 

Figura 132: Fases de Ocupação de Cabo Verde: entre os séculos XV e XVIII. Fonte: adaptado de Amaral (1980), Correia e 
Silva (2002) 
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Em seguida apresentamos uma breve resenha histórica de Cabo Verde que não pretendendo 

aprofundar a problemática se foca na evolução e nos acontecimentos marcantes da cidade da Praia. 

De igual forma a cartografia antiga aqui referenciada e ilustrada, proposta no âmbito do 

reconhecimento das lógicas de crescimento e compreensão da evolução física do território, foca-se 

principalmente no enquadramento da zona da Achada de Santo António (Figura 133), núcleo urbano 

onde estudamos o caso de Intervenção Cirúrgica, lugar privilegiado na cidade da Praia e 

representado como iremos ver desde primeiras representações. 

 

Figura 133: Localização das Ilhas, Cidade da Praia e suas principais Achadas. Fonte: adaptado de Google Maps (2014) 

 

A formação da cidade cabo-verdiana nas diferentes ilhas relaciona-se então com uma sociedade 

assente no tráfico negreiro (Figura 134), no comércio ultramarino e com uma sociedade camponesa 

mais dependente da cultura agrícola e instalada no interior do território e segregados pelos ilhéus 

para fazer face às ameaças externas vindas do mar pela “atlantização dos conflitos intra-europeus” 

(Correia e Silva 2002). A defesa das colónias foi desde sempre uma preocupação do governo 

português que em relação a Cabo Verde, com poucos recursos e de difícil fixação das populações não 

mereceu destaque no panorama geral ultramarino. Apesar de não ter sido construído, foi proposto 

um plano de defesa (Figura 135) com uma clara leitura do território da cidade da Praia, em Santiago, 

com as suas achadas (zonas de planalto) para onde eram propostas fortalezas abaluartadas próprias 

do período ultramarino português. A Achada de Santo António onde se situa o nosso caso de estudo, 

então desabitada e representada na parte inferior esquerda da planta constituía um desses lugares 

privilegiados de defesa da cidade portuária. 
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Figura 134: Representação do Arquipélago de Cabo Verde e costa de África de onde chegavam os escravos negros (1695). 
“Mare di Capo Verde, Bocche del Fiume Negro et Isole di Capo Verde” cartografado por Coronelli da República de Veneza. 
Fonte: Santos (2010) 

Figura 135: Planta do Porto da Villa da Praya de Santa Maria da Ilha de Santiago de Cabo Verde: planta da Vila da Praia 
entre 1750 e 1800 com um projecto não realizado de fortalezas do Portugal ultramarino para os planaltos da cidade onde 
se situa o caso de estudo. Fonte: BND 

 

 

Figura 136: Vista da Cidade da Ribeira Grande, final do século XIX. Fonte: Santos (2010) 

 

 Na primeira fase do povoamento das ilhas, o assentamento mais expressivo deu-se na ilha de 

Santiago com o núcleo urbano da Ribeira Grande (Figura 136) que, com o fim do ciclo económico 

assente no tráfico esclavagista, acabou por ver transferido o seu protagonismo para a então Vila da 

Praia (Figura 137), elevada capital do reino em 1770, por oferecer uma baía mais abrigada de 



 

 148 

maiores dimensões e uma topografia acidentada com grandes planaltos de características defensivas 

únicas (Mendes 2001): 

“…as cidades, em Cabo Verde crescem depressa. Decide-se que vai surgir um centro urbano, 

(…) e, em algumas décadas, aí está o aparato condizente com a função.” (Santos 2010: 51) 

 

 

Figura 137: Vista da Cidade da Praia (1882). Fonte: Santos (2010) 

 

Nesse contexto de centralidade nas rotas marítimas atlânticas a cidade cabo-verdiana nasce de 

diferentes culturas que acabaram por diferenciá-la das demais colónias portuguesas: 

“Temos assim um espaço geográfico muito bem delimitado, um pedaço de terra cercado de 

mar por todos os lados. Encontrado deserto, nele foram introduzindo dois grupos humanos 

diferentes: os Europeus e os Africanos, que aí praticaram permutas de grande envergadura, 

no sentido de aparente fixação de novos padrões culturais. Crises climáticas, de anos sem 

chuvas, limitaram as correntes inovações técnicas de arranjo dos campos e de descoberta de 

novos produtos vegetais. Ainda que com diferenças sociais, contudo a tendência decorreu no 

sentido de uma generalização da pobreza. Foram-se fixando, ao longo dos processos, as 

permutas culturais, fundidas em diferentes aspectos da vida diária, da estrutura social, das 

crenças, das formas musicais correntes, dos usos linguísticos, etc. estava criada a “sociedade 

crioula” |Anónimo 1784|, consumada a transmissão cultural entre Europeus e Africanos, 

respondido o desafio da sobrevivência local.” Amaral (1981: 12) 

Achada de Santo António Achada Principal do Plateau 
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Já no século XIX, depois da descoberta das ilhas e da consolidação dos primeiros assentamentos, com 

o intuito de transformar o arquipélago na principal plataforma giratória do Atlântico, a cidade da 

Praia voltou destacar-se e concentrou a maior parte do investimento público, a par com o Mindelo 

na Ilha de São Vicente, por oferecerem condições geográficas muito favoráveis aos portos de abrigo. 

Este investimento do estado reforçou, em concorrência com São Vicente, o protagonismo regional de 

Santiago em relação às outras ilhas e reflectiu-se na afirmação do povoamento e desenvolvimento 

das duas principais cidades do arquipélago, a Praia e o Mindelo (Mendes 2001), até hoje 

consideradas capital administrativa (Praia - Santiago) e cultural (Mindelo - São Vicente) de Cabo 

Verde. 

Apesar de ter ficado apenas pelo carácter estratégico, foi precisamente na primeira metade do 

século XIX que o governador António de Lencastre desenvolveu o primeiro plano de expansão da Vila 

da Praia (1808) que, com o estatuto de cidade atribuído em 1858, veio reforçar as práticas de 

ordenamento urbano, introduzindo as primeiras regras urbanísticas e normas para as edificações 

(Fernandes 2007) limitadas ao núcleo do planalto principal (Figura 138) hoje em classificação para 

património mundial da humanidade – o centro histórico do Plateau (Figura 139 e Figura 140).  

 

Figura 138: “Planta do porto da Villa da Praia da Ilha de S. Tiago de Cabo Verde” (c. 1840). Fonte: BND  

Achada de Santo António Achada Principal do Plateau 
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Figura 139: Planta da Cidade da Praia (1887). Fonte: Santos (2010) 

Figura 140: Vista antiga do acesso principal do Plateau: Escadaria de S. Januário (c. 1915) Edição Exclusiva de Levy e Irmãos, 
Praia, Cabo Verde. Fonte: Correia e Silva (1998) 

 

O facto dos estudos sobre as cidades e os assentamentos cabo-verdianos abordarem principalmente 

os edifícios históricos, senhoriais e conjuntos patrimoniais como a Cidade Velha na Ribeira Grande, a 

primeira cidade colonial europeia dos trópicos (UNESCO 2009), reforçaram-nos a necessidade de 

estudar a evolução da cidade da praia e da sua sociedade em constante transformação com especial 

atenção para o quotidiano do país, numa abordagem que procuramos e valorizamos na presente 

dissertação. 

       

Figura 141: Cidade Velha, Ribeira Grande Ilha de Santiago: Vista da cidade; Ambiente de rua; Habitação em pedra; Praça do 
pelourinho. Fonte: Unesco (2009) 

 

A evolução desde 1778 até 1882, depois do desenho da Achada Principal do Plateau pelo engenheiro 

Januário Correia de Almeida, representa uma época em que a realidade e o povoamento da cidade 

se restringiam, como podemos observar na Figura 142, ao núcleo original da cidade que foi aliás das 

poucas zonas da cidade a desenvolver-se formalmente. A realidade do assentamento formal da Praia 
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é marcada a partir de então pelo êxodo das populações camponesas (Figura 143) que com crise 

agrária que se deu após a crise portuária da primeira metade do século XX originou uma pressão 

sobre as cidades portuárias onde, dado o crescimento populacional e a falta de politicas de 

desenvolvimento urbano e territorial, se foram fixando em aglomerados desordenados fora dos 

núcleos principais, em áreas populosas e ocupadas por construções precárias sem suporte de infra-

estruturas de saneamento básico (Fernandes 2007).  

 

   

Figura 142: Planta Hidrográfica da Cidade da Praia (1882), (ver planta integral no ANEXO 2). Fonte: Santos (2010) 

Figura 143: Postal Antigo da Cidade da Praia (s. d.), “Avenida Brandão de Melo”, antiga Rua Sá da Bandeira e hoje Avenida 
Amílcar Cabral na Achada Principal do Plateau. Fonte: Loureiro (1998) 

 

Levado ao abandono no contexto do império colonial português e apesar de em 1938, o governo da 

província ter imposto a realização de planos urbanísticos que ressalvassem a salubridade e o 

conforto das populações, Cabo Verde, sem recursos naturais, sem bases rigorosas da topografia e do 

cadastro, e já sem carácter estratégico nas rotas atlânticas, foi crescendo espontaneamente sem o 

acompanhamento do estado central, numa situação de informalidade que se estendeu até à década 

de 60 com a guerra colonial (Mendes 2001). A Achada de Santo António, igualmente posicionada 

numa das zonas altas da cidade (Figura 144), foi na sua génese, uma das primeiras zonas a ser 

ocupada depois do núcleo principal (Figura 145). 

Achada de Santo António 

Achada Principal do Plateau 
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Figura 144: Vista Geral da Cidade da Praia a partir da Achada de Santo António (c. 1910), União Postal da Praia. Fonte: 
Loureiro (1998)  

Figura 145: Extracto do Plano Hidrográfico do Porto da Praia com a presença de assentamento urbano na Achada de Santo 
António (1946) (ver a planta integral no ANEXO 2) 

 

Apesar de o território não ter sido afectado pelo conflito colonial, a necessidade de controlar 

militarmente as outras colónias despoletou em Cabo Verde, baseada no Plano de Obras para o 

Desenvolvimento de Cabo Verde da década de 50, uma visão sistematizada do território que veio 

introduzir, a partir da década de 60, a elaboração dos primeiros instrumentos urbanísticos 

(Fernandes 2007) de apoio ao crescimento territorial e desenvolvimento das actividades económicas 

que vinham dar resposta ao crescimento demográfico acentuado que se vinha a assistir 

especialmente nas cidades da Praia e do Mindelo (Mendes 2001). A grande expansão dá-se então, 

depois da crise do início do século XX, na década de 60 marcada por um tipo de assentamento 

informal sem qualquer tipo de regulação, resultando na desqualificação urbana de áreas 

habitacionais sem infra-estruturas, sem abastecimento de água ou de saneamento (Fernandes 2007). 

Os planos urbanísticos apresentados em seguida, ilustram a evolução da cidade e, apesar de não 

terem sido implementados representaram um importante marco para a definição das grandes 

opções estratégicas para o desenvolvimento da cidade, diagnóstico da realidade urbana e 

reconhecimento das potencialidades, em particular para a Achada de Santo António e para o nosso 

caso de estudo da Subida de Bomba, que corresponde ao caminho assinalado na legenda da figura 

seguinte como “ligação pedonal da ASA à praia dos pescadores”.  

Achada de Santo António 

Achada Principal do Plateau 
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Figura 146: Enquadramento da Achada de Santo António no Zonamento do Plano Director Base - Urbanização da Praia 
(1960). Zonas Habitacionais organizadas em três células independentes 1- Achada Principal (existente); 2- Achadinha (“a 
projectar em fases imediatas”); 3- Achada de Santos António (“a projectar futuramente”). Fonte: adaptado de Mendes 
(2001) 

 

Os primeiros planos urbanísticos surgiram neste contexto, como uma nova forma de intervenção no 

território onde se esboçaram principalmente zonamentos funcionais, a programação de 

equipamentos e a rede principal de acessibilidades. A elaboração do Plano Director Base da Cidade 

da Praia (Figura 146) marcou a primeira fase dos estudos urbanísticos sobre os quais destacamos as 

Zonas de Ocupação Imediata sugeridas como solução de emergência para a estruturação da cidade e 

das recentes áreas de expansão urbana. Em linhas gerais, a reestruturação da cidade proposta pelo 

Plano Director Base de 1960 assentava num zonamento de usos predominantes articulados por uma 

rede de acessibilidade que assegurava a ligação de realidades urbanas muito diferenciadas às quais 

foram dedicados planos parcelares “com grande liberdade de concretização morfológica” (Mendes 

2001). Foi o caso da Achada de Santos António, classificada na proposta do Plano Director Base de 

1960 como Zona Habitacional 3 e limitada por zonas verdes de encosta, zonas Industriais leves na 

parte baixa e ligada à praia dos pescadores por um caminho pedonal que está na génese do acesso 
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criado com a Subida de Bomba em estudo na presente dissertação como caso de Intervenção 

Cirúrgica no território. O plano de 1960 elaborado pelo arquitecto José Luís Amorim, integrava já o 

estudo da cidade com a análise topográfica, definidora e/ou condicionadora da estrutura urbana da 

cidade da Praia. Foi a partir da topografia que se procurou a valorização do tecido do núcleo 

consolidado e o estabelecimento das células habitacionais num zonamento funcional que tirava o 

melhor partido da geografia local tanto na programação da habitação, dos equipamentos de apoio à 

população como na criação de uma rede integrada de circuitos pedonais e cicláveis para assegurar a 

acessibilidade das populações entre os diferentes núcleos (Mendes 2001).  

Já nesta altura a topografia era posta em evidência como uma das principais ameaças ao isolamento 

das comunidades, que continua hoje a ser um dos principais desafios ao desenvolvimento urbano da 

cidade da Praia. O que propomos neste estudo é precisamente essa leitura do território e uma 

possível resposta para assegurar a conectividade dos espaços, numa aproximação à escala do bairro 

capaz de desbloquear focos de desenvolvimento físico, humano e consequentemente económico 

pela sua abertura ou integração numa nova rede de espaços urbanos mais ampla e qualificada. 

As mudanças no contexto económico e social da década de 60 fomentaram a reformulação do 

primeiro Plano Director de forma a adaptar-se à nova realidade e reforçar o potencial paisagístico 

para a promoção da cidade. Como tal, o plano de 1969 elaborado pela arquitecta Maria Emília Caria 

propunha uma nova estrutura urbana para a cidade que procurava resolver a fragmentação que 

caracterizava as novas zonas habitacionais que se desenvolveram ao longo dos caminhos que ligavam 

a Achada Principal do Plateau ao interior da ilha. A zona da Achada de Santo António, classificada no 

Plano Director de 1969 como área de “Futura Expansão”, era valorizada com a proposta de uma nova 

Avenida Marginal (Figura 147), construída em 1996/97 (CMP 2013), que a ligava pela zona baixa à 

Achada Principal do Plateau constituída estrategicamente como novo centro de actividades e 

entendido como principal núcleo de coesão e de relação com as outras zonas no exterior da cidade.  

 

Figura 147: Vista da Achada de Santo António e da avenida marginal da cidade da praia a partir do Plateau. Fonte: 
Wikipedia (ver Figura 144 da vista, no sentido oposto, antes da construção da Marginal) 

Achada de Santo António 



 

 155 

O plano de 1969 serviu essencialmente para estimular o desenvolvimento da cidade, dando um 

enquadramento aos planos parcelares das zonas habitacionais referidas anteriormente, integrando a 

proposta de novos equipamentos e espaços colectivos para a consolidação e articulação dos 

diferentes núcleos residenciais da cidade. O Plano Parcelar da Achada de Santos António, que não via 

nenhuma acção especificada no Plano Director de 1960 onde foi inicialmente delimitado, surgiu 

descrito no de 1969 como uma área de habitação e construções precárias porém com aptidão para 

constituir uma “Futura Unidade Urbana” identificável na Figura 149. (Mendes 2001). O Plano que lhe 

seguiu, de 1971 (Figura 149), estabeleceu a rede viária com um traçado que apoiava a localização de 

novos usos para a articulação das áreas existentes às futuras áreas de expansão localizadas a sul do 

planalto com as melhores exposições e sistemas de vistas privilegiados. Nessa zona central 

concentravam-se predominantemente os equipamentos colectivos e foram previstos edifícios de 

utilização mista habitacional e comercial. O plano propunha uma intervenção faseada, começando 

pelo preenchimento das áreas livres e posteriormente a regeneração do tecido construído. Até hoje 

o tecido construído não foi valorizado, tendo já sido classificado como espaço consolidado (ver Figura 

90) porém com os mesmos problemas iniciais no que respeita à sua conectividade, qualidade dos 

espaços exteriores e das habitações numa degradação do ambiente urbano, desvitalizado e foco 

desta dissertação. 

Tendo em conta o nosso caso de estudo, o esforço feito na elaboração de planos urbanísticos ficou 

aquém de produzir efeitos no ordenamento urbano, que segundo Mendes (2001) se ficou a dever 

principalmente à inexistência de estudos cartográficos e à falta de técnicos qualificados para apoiar 

localmente os trabalhos propostos. A elaboração destes planos foi por isso encarada sobretudo 

como uma leitura e definição das potencialidades para as acções e estratégias de intervenção para o 

crescimento da cidade da Praia (Fernandes 2007). Podemos ainda assim verificar que algumas dessas 

estratégias orientaram a estrutura funcional da Achada de Santo António (Figura 150), que concentra 

hoje, como uma extensão do centro de serviços do Plateau, uma importante zona de serviços e 

equipamentos de apoio à população hoje ocupadas com habitação de alto nível e por serviços 

importantes como a Assembleia Municipal, Escolas e representações diplomáticas.  
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Figura 148: Cidade da Praia (1968). Fonte: Plano de Salvaguarda do Centro Histórico 

Figura 149: Urbanização da Cidade da Praia (1971), Plano Parcelar da Achada de Santos António: Rede Viária básica Prevista 
(plano não implementado). Fonte: Mendes (2001) 

Figura 150: Evolução da Cidade da Praia (1990). Fonte: Plano de Salvaguarda do Centro Histórico 

 

A realidade dos instrumentos urbanísticos depois da independência do país, não foi diferente. O 1º 

Plano de Desenvolvimento Urbano, aprovado em 1988 e abrangendo toda a área urbana do 

município da Praia, projectado pela empresa francesa "TecnoTransfer" e financiado pela Cooperação 

da União Europeia, marcou decisivamente o desenvolvimento da cidade com definição do esquema 

geral de traçados para as redes de infra-estruturas de água, saneamento e electricidade e deu 

origem ao Plano Director de Água e Saneamento da Praia em execução desde 1996. Apesar de tudo, 

o PDU acabou por vigorar durante pouco tempo, tendo sido preterido em detrimento da elaboração 

de um novo PDM em 1994 (CMP 2013). 

Na prática, a cidade da Praia viu serem elaborados Planos Directores Municipais em 1995 e 2008, 

ambos sem aprovação e por isso com fraca capacidade de fiscalização sobre a construção na cidade, 

que sem respeitar os pressupostos do PDU da Praia de 1988 se regeu sem obediência a estratégias 

de orientação integradas de estruturação urbanística e intervenções locais (CMP 2013). O 

planeamento da cidade da Praia tem apoiado as suas acções na legislação geral, enquadradas em 

estratégias de âmbito global para a cidade e para o país (ver o resumo dos instrumentos de gestão 

urbanística representado na Tabela 2: 75) fundadas, tal como nos anos 60 e 70, numa base incipiente 

de dados cartográficos. Em 2012, sem um registo do cadastro do solo capaz de guiar a programação 

municipal para as operações urbanísticas e por isso sem uma cultura forte das operações locais 

integradas, o Programa Nacional de Desenvolvimento Urbano e Capacitação das Cidades -PNDUCC - 

(B.O. 2012) determina como prioridade a elaboração do cadastro predial reforçando a necessidade 

Achada de Santo António 

Achada Principal do Plateau 
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desse suporte para a gestão do território e dos recursos fundiários, a transparência nos serviços 

públicos de decisão, a desburocratização do processo de implementação de políticas de gestão 

territorial e dos procedimentos urbanísticos. Outra questão importante para a eficácia das 

Intervenções Cirúrgicas relacionada com a gestão do território prende-se com o facto de não existir 

na orgânica do governo de cabo verde o nível de acção e responsabilidade infra-municipal 

equivalente por exemplo às Juntas de Freguesia em Portugal e sobre as quais discutimos no capítulo 

do estado da nação. 

Em Abril de 2013, foi submetido para avaliação o anteprojecto do PDM da Cidade da Praia. O 

diagnóstico do nosso caso de estudo assenta nos pressupostos e caracterização apresentados no 

levantamento e na caracterização do Relatório de Actividades desse anteprojecto organizado em 

dois volumes: a “Caracterização e Diagnostico” da cidade e as “Propostas do Plano e Regulamento”. 

A sua breve descrição é referida no capítulo da apresentação e discussão do nosso caso de estudo 

onde o tentamos enquadrar no tema da presente discussão, complementando as peças gráficas 

propostas no PDM de 2013 com as estratégias a defendidas ao longo da dissertação, culminando na 

integração do caso de estudo e dos pressupostos de conectividade entre os bairros envolventes aqui 

estudados. 
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Figura 151: Evolução Histórica da Cidade da Praia 1960-2010 
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2 Cartografia Antiga da Cidade da Praia 

 

Figura 152: Planta da Vila da Praia (1778), António Carlos Andreas: uma das primeiras representações. Fonte: BND 
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Figura 153: Planta Hydrographica do Porto Praia (1882) 
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Figura 154: Plano Hidrográfico do Porto da Praia (1946) 
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3 Vista Aérea da Cidade da Praia antes da intervenção do Caso de Estudo 
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4 Vista Aérea do Bairro do Brasil – Achada de Santo António antes da 

intervenção do Caso de Estudo (2013) 
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5 Estratégias Urbanas para a Revitalização dos Lugares 

 

Tabela 4: Estratégias de Revitalização Urbana enquadradas na matriz dos seis pares essenciais. Fonte: Morckel (2014: 279) 

 




