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NOTA DE ABERTURA

Nos tempos em que a vida é comandada pela evolução da doença descoberta em 2019 

e que, por isso, ficou conhecida por COVID-19, a qual é provocada pelo SARS-CoV-2, 

o novo vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Coronavírus – 2), a realização de visitas 

técnicas poderá parecer descabida e estará muito comprometida devido à incerteza que 

paira sobre a existência de condições que, na data prevista, permitirão (ou não) a sua 

realização, facto que não só ajuda a explicar o reduzido número de inscritos nestas visitas 

mas também pode comprometer a sua realização.

Apesar dessa incerteza, entendemos manter a edição dos respetivos guias e a realização 

de algumas delas, não só porque as visitas técnicas fazem parte integrante dos Congressos 

de Riscos, desde a sua primeira edição, em 2009, mas também e sobretudo porque a 

realização de trabalho de campo permite observar in loco diversas manifestações de riscos, 

tornando-se mais fácil perceber as causas que estiveram na origem das manifestações 

nesses locais e, ao mesmo tempo, analisar as várias consequências que delas resultaram.

Tendo, desde já, consciência de que duas das visitas previstas não se irão realizar, 

por condicionalismos logísticos resultantes das suas caraterísticas, e de que circunstâncias 

fortuitas, decorrentes da conjuntura COVID-19, também poderão levar ao cancelamento 

das outras três, mesmo assim entendemos avançar com a publicação dos respetivos guias, 

dado que se, porventura, não puderem servir para auxiliar na orientação dessas visitas, pelo 

menos ficarão como documentos de trabalho que serão úteis tanto para os interessados 

nos temas em apreço como para quem pretenda conhecer melhor estes territórios que 

foram objeto de manifestações de diferentes tipos de risco.

Reconheço que produzir os guias nestas circunstâncias excepcionais exigiu aos autores 

um empenho ainda maior do que o habitual e, por conseguinte, não posso deixar de 

lhes estar muito grato pelo esforço adicional que a elaboração deste guia representou. 

Espero que esse empenho possa ser compensado com a materialização das visitas técnicas 

e, deste modo, sejam úteis aos participantes, cumprir assim o principal objetivo para que 

foram produzidos.

Coimbra 8 de setembro de 2020

                                                                                  Luciano Fernandes Lourenço
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PERCURSO E HORÁRIO

ITInErary and sChEdulE
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08:00 – Saída de Coimbra (Largo D. Dinis) (fig.1);
Departure from Coimbra (Largo D. Dinis);

10:30 - 13:00 – Loures (Quinta do Mocho e Academia de Artes) (fig. 1);
Loures (Quinta do Mocho and Academia de Artes);

13:00 - 14:00 – Almoço;
Lunch;

15:00 - 18:00 – Oeiras (Integração Municipal de Migrantes);
Oeiras (Municipal Integration of Migrants);

18:00 – Regresso (fig. 1);
Returno;

18:30 – Paragem em Lisboa (aeroporto);
Stop in Lisbon (airport);

20:30 – Chegada a Coimbra (Largo D. Dinis).
Arrival toCoimbra (Largo D. Dinis).
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Fig. 1 – Mapa do percurso a realizar, feito com recurso ao Google Maps.

Fig. 1 – Map of the travel route, obtained from Google Maps.
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INTRODUÇÃO

O V Congresso Internacional de Riscos, sobre a égide “Contributos da ciência para 

redução do risco. Agir hoje para proteger o amanhã”, assumiu-se como um espaço convergente 

de saberes e de conhecimento científico, bem como de entidades e parceiros, cujos 

conhecimentos teóricos e experiência técnica contribuíram para identificar, caracterizar 

e avaliar metodicamente os riscos naturais, antrópicos e mistos, os quais condicionam a 

segurança das comunidades, assim como os processos de resiliência inerentes. A articulação 

com toda a sociedade civil, através da educação, e a comunicação para a redução dos 

riscos, constituem importantes e poderosas ferramentas na promoção de uma cultura de 

segurança. Trata-se de ferramentas essenciais para garantir a sensibilização da população 

em matéria de autoproteção e, deste modo, promover uma melhor aplicação do princípio 

da precaução, contribuindo para a adoção de medidas não só preventivas, antes do risco se 

manifestar, mas também de mitigação das consequências sempre que vier a manifestar-se.

Esta visita técnica, realizada na Área Metropolitana de Lisboa (concelhos de Loures e 

de Oeiras), está inserida no âmbito dos riscos antrópicos, mais especificamente no âmbito 

dos riscos sociais que podem emergir como resultado da incapacidade do(s) grupo(s) 

humanos a viverem em harmonia com seus semelhantes, alcançando níveis satisfatórios 

de paz e bem-estar, manifestando-se essa insuficiência sob a forma de disrupção social, 

pobreza ou, em casos mais extremos, atitudes de coerção e violência de intensidade diversa 

(Trigal, 2015: 545) . 

Neste contexto, pretende-se contatar com áreas geográficas que apresentam grandes 

desafios ao nível da exclusão social, percebendo como tem sido importante o papel das 

associações e dos municípios, enquanto atores de proximidade, para mitigar esta situação, 

através da arte de rua e da educação. Nesse âmbito, iremos observar um programa de 

regeneração urbana localizado na zona oriental de Lisboa (Loures) tendo a arte pública 

urbana como forma de (re)qualificação territorial e combate à exclusão. Teremos ainda 

possibilidade de debater políticas de realojamento autárquico inclusivas associadas 

a funções culturais, bem como de compreender a estratégia de difusão da arte como 

forma de (re) apropriação territorial orientada para a população escolar. Iremos ainda 

conhecer o programa de Cidades Interculturais do Conselho da Europa promovido pelo 

município de Oeiras, assim como observar e fruir a estética da arquitetura residencial 

barroca presente no palácio Marquês de Pombal / Condes de Oeiras.
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1  SOBRE A DImENSÃO DOS RISCOS SOCIAIS: UmA BREVE REFLExÃO 

SOBRE O(S) PERCURSO(S) ENTRE LOURES E OEIRAS

A discussão em torno dos riscos sociais pode começar numa viagem de estudo 

como esta que propomos, a partir da seguinte questão-chave: de que trata esta área 

das ciências cindínicas? A resposta não é fácil nem breve, já que a complexidade dos 

fenómenos antrópicos, à luz da teoria do risco, começa por implicar a onerosa tarefa 

de tipificação. 

Autores como Mendes (2015) e Butler e Miller (2017) chamam a atenção para 

a dificuldade de sistematização os riscos sociais, até mesmo quando comparados com 

os riscos naturais, os quais têm mais décadas de estudo. Não se trata da ausência 

fenomenológica, mas antes do contexto interpretativo das situações sociais, que 

muitas vezes se remete à parcialidade interpretativa, fruto da intervenção de posições 

políticas, assim como à dificuldade de afastamento analítico, que decorre da construção 

de uma dimensão ideológica gerada pelo quotidiano económico-financeiro. 

Abellan-Perpinãn (2010: 4) inclui na justificação a dimensão percetiva, quer à escala 

unitária, quer à escala global, no que diz respeito à própria “definição-importância” dos 

riscos sociais. O autor explica que, perante fenómenos similares, o entendimento e 

conceção do nível de perigo pode ser entendido a vários níveis e de forma indiferenciada. 

Esta diversidade de perspetivas deriva de caraterísticas específicas dos indivíduos, como 

por exemplo o grau académico, a faixa etária, o contexto cultural, o capital de mobilidade, 

a experiência multiterritorial, entre outros fatores. 

Velez de Castro e Fernandes (2019: 430, 431) assumem o dinamismo cronotópico 

desta área das ciências cindínicas, ao referirem que “[…] as mudanças tecnológicas disruptivas, 

as mobilidades que acompanham a compressão do espaço-tempo, as novas arquiteturas sociais e 

espaciais, as dinâmicas territoriais que cruzam escalas geográficas, a multidimensionalidade dos 

contextos, mas também as incertezas, a imprevisibilidade do futuro e a aceleração dos processos, 

tudo contribui para um reequacionar permanente dos riscos sociais. Partindo de conceitos 

solidificados, devem acompanhar-se as mudanças, sempre no sentido de assegurar a sustentabilidade 

do sistema e garantir a qualidade de vida e a segurança das populações”. Trata-se de entender 

este tipo de riscos numa lógica evolutiva, de continuidade epistemológica de uma dimensão 

teórico-analítica social que assume a complexidade das quotidianidades individuais e 

comunitárias, no âmbito da incerteza, da insegurança e da falta de garantias (fig. 2).
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Mas voltemos à questão-chave anteriormente enunciada, numa tentativa de definir 

“risco social”. Lourenço (2015:34), afirma que se trata de fenómenos que têm origem 

na incapacidade humana de viver em harmonia com o seu semelhante, na observância 

dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, o que acaba por gerar iniquidades 

de caráter social, económico, político e cultural. No seu cerne, distingue três categorias: 

riscos associados a perturbações dos ecossistemas urbanos e rurais; riscos associados 

a conflitos bélicos; riscos associados a convulsões sociais.

No que concerne a estas últimas duas categorias, numa lógica que interliga a 

dimensão bélica com as manifestações coletivas que implicam tensão entre aquilo 

que se define como uma dicotomia ordem-caos, Han (2019: 18-20) chama a atenção 

para as novas formas-espaços de violência, as quais não se referem a atos visíveis e 

de consequências imediatas. A evolução dos territórios e o desenvolvimento de novas 

espacialidades, está a criar uma ordem no que concerne aos riscos socias, uma vez 

que as arenas de confronto se estão a deslocalizar do espaço euclidiano para o espaço 

virtual, dos territórios físicos coletivos para os territórios psicológicos individuais. 

Nesta viagem de estudo a dimensão do risco social que iremos desenvolver, 

está intimamente relacionado com a imagem urbana, entendida por Fernandes, 

Fig. 2 – Da incerteza à insegurança (Fonte: Velez de Castro e Fernandes, 2019).

Fig. 2 – From uncertainty to insecurity (Source: Velez de Castro e Fernandes, 2019).
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Trigal e Sposito (2016: 248), é uma abstração, a qual resulta de um entendimento 

daquilo a que designamos de “cidade”, em grande parte construída pelos 

mecanismos percetivos individuais. Desse modo, o espaço vivido e a própria 

experiência espacial do indivíduo, influencia o modo como olha e entende o 

território, assim como a forma como constrói e opera com a imagética em torno 

do que considera “da urbe”. Iremos por isso conhecer projetos específicos de dois 

municípios da Área Metropolitana de Lisboa, cuja pressão demográfica e social 

levou a que as instituições tivessem redirecionado as políticas públicas no sentido 

de dar resposta a situações onde a clivagem entre populações, com caraterísticas 

e necessidades diferenciadas, estava a criar situações de tensão e de exclusão, 

sobretudo na dinâmica intra e intergrupal de populações vulneráveis do ponto 

de vista económico e social.

Começaremos pela Quinta do Mocho (fot. 1), em Sacavém, uma área residencial 

do município de Loures, onde tem sido evidente o denominador comum da tensão 

social, associado a situações de exclusão social e marginalidade.

Fot. 1 – Murais na Quinta do Mocho (Loures) (Fotografia de Fátima Velez de Castro, 2017).

Photo 1 – Murals at Quinta do Mocho (Loures) (Photograph of Fátima Velez de Castro, 2017).
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1 Galeria de Arte Pública, disponível em: https://www.cm-loures.pt/AreaConteudo.aspx?DisplayId=1070 
(acedido a 8-6-2020)

Num culminar de agudização dos conflitos entre moradores e alóctones, gerador 

de insegurança dentro deste perímetro urbano, houve urgência em atuar através da 

planificação-ação de estratégias mitigadoras da instabilidade gerada. Optou-se por uma 

abordagem artística, numa lógica de mitigação dos riscos sociais inerentes, pelo que 

se desenvolveu a “Galeria de Arte Pública” (GAP), a qual reúne um conjunto de 

trabalhos de diversos artistas nacionais e estrangeiros, que alia a grafitagem com o 

muralismo, com o objetivo principal de alterar a imagem deste território marcado pelo 

estigma de “bairro social”. Segundo o município de Loures1, esta intervenção baseou-se 

na e requalificação urbana e artísticas dos edifícios, mas principalmente a mobilização 

dos moradores em torno da ideia de mostrar o bairro ao mundo e trazer o mundo ao 

bairro, conseguindo desta forma fomentar o seu sentimento de pertença (fig. 3).

Fig. 3 – Atividade na Galeria de 
Arte Pública de Loures  
(Fonte: https://www.

isupportstreetart.com/call/loures-
-arte-publica-call/, 2020).

Fig. 3 – Activity at the Loures Pu-
blic Art Gallery 

 (Source: https://www.
isupportstreetart.com/call/loures-arte-

-publica-call/, 2020).
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Fot. 2 – Apresentação do Projeto sobre “Cidades Interculturais” no Palácio Marquês de 
Pombal / Condes de Oeiras (Fotografia de Fátima Velez de Castro, 2017).

Photo 2 – Presentation of the Project on “Intercultural Cities” at the Marquês de Pombal 
Palace / Condes de Oeiras (Photograph of Fátima Velez de Castro, 2017).

A segunda parte da viagem de estudo será realizada no município de Oeiras. Iremos 

ainda conhecer o programa de Cidades Interculturais do Conselho da Europa promovido 

pelo município de Oeiras, assim como observar e fruir a estética da arquitetura residencial 

barroca presente no palácio Marquês de Pombal/Condes de Oeiras (fot. 2).

Segundo dados do município2, vivem em Oeiras estrangeiros de mais de 100 

nacionalidades, sentindo o governo local a necessidade de se promover uma interação 

positiva entre residentes, assim como construir pontes de diálogo intercultural. 

Integra a rede de “Cidades Interculturais” da Comunidade Europeia, cujo principal 

objetivo é o de fomentar a elaboração e aplicação de políticas de integração de 

imigrantes, gestão da diversidade e diálogo intercultural. Em conjunto com mais 

95 cidades, contribui para o intercâmbio de melhores práticas entre as áreas urbanas 

associadas ao projeto.

2 Apresentação do Relatório “Cidades Interculturais”, disponível em: http://www.cm-oeiras.pt/pt/
descobrir/cultura/Paginas/visita-concelho-europa.aspx#search=Tags%3Acidades%20interculturais 
(acedido a 8-6-2020).
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2 LOCALIZAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DOS CONCELHOS DE LOURES E 

DE OEIRAS

Os concelhos que iremos visitar são Loures e Oeiras, que se localizam em Portugal 

Continental (NUT I), mais especificamente na Região da Área Metropolitana de 

Lisboa (NUT II e NUT III), composta na sua totalidade por 18 municípios, divididos 

pelas duas margens do rio Tejo, abrangendo aproximadamente 3,1 milhões de 

habitantes (2015), como se pode verificar na fig. 4.

Do ponto de vista demográfico, social e cultural, apresentamos alguns indicadores, que 

poderão ajudar na contextualização populacional dos territórios em estudo (Quadro I).

Uma breve leitura permite-nos aperceber que o perfil dos residentes acompanha a 

situação do resto do país, destacando-se o fato de se tratarem de concelhos onde se 

regista uma elevada densidade/concentração populacional e onde a estrutura etária 

revela uma população ligeiramente mais rejuvenescida que a média nacional.

Fig. 4 – Enquadramento dos Municípios da área Metropolitana de Lisboa no território 
nacional (Fonte: https://cutt.ly/ksnJ8Hv, 2020).

Fig. 4 – Framework of the Municipalities of the Metropolitan Area of Lisbon in the national 
territory (Source: https://cutt.ly/ksnJ8Hv, 2020).
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Quadro I – Indicadores sociodemográficos comparativos entre os municípios de Loures 
e de Oeiras.

Table I – Comparative sociodemographic indicators between the municipalities of Loures 
and Oeiras.

Fonte/Source: Pordata, 2020.

2018

Indicadores Demográficos Loures Oeiras Portugal 

População residente 210.401 175.721 10.283.822

Superfície (km2) 167,2 45,9 92225,6

Densidade populacional 1.258,1 3.830 111,5

Jovens com menos de 15 anos (%) 15,8 15,5 13,8

População em idade activa, dos 14 aos 64 anos (%) 62,7 60,3 64,6

Idosos com 65 anos e mais (%) 21,6 24,2 21,7

Índice de envelhecimento (idosos por cada 100 jovens) 137,0 156,0 157,0

População estrangeira em % da população residente 7,9 5,6 4,6

Nascimentos 2.256 1.637 87.020

Óbitos 1.847 1.631 113.051

Taxa de mortalidade infantil (‰) 4,0 4,3 3,3

Saldo Natural 409,0 6,0 -26.031

Museus 3,0 1,0 431,0

Sessões de espectáculos ao vivo 130,0 776,0 3.6620

Ecrãs de cinema 7,0 20,0 587,0

Despesas da Câmara Municipal em cultura e desporto (%) 2,3 3,4 10,1

Beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) 4.987 1.850 282.254

Desempregados inscritos nos centros de emprego 6.031 4.375 357.325

Desempregados inscritos nos centros de emprego em % da 
população residente (15-49 anos) 5,0 4,0 5,0

Crimes registados pelas polícias por mil habitantes 28,1 24,5 32,4

Resíduos urbanos recolhidos selectivamente por 
habitante (kg) 86,8 123,2 103,5

Despesas do município em ambiente (%) 9,0 10,0 8,0
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3 PERCURSOS SOCIAIS DE INCLUSÃO

3.1  O papel da arte em territórios socialmente vulneráveis: o caso da 
Quinta do Mocho e a GAP (Galeria de Arte Pública)

A vulnerabilidade social, entendida na sua expressão materializável como uma 

expressão complexa e multidimensional, integra elementos como as condições 

materiais de vida das populações, os marcos normativos e institucionais que 

regulam a sua ação, assim como a carência e as limitações no que concerne à 

própria tomada de decisões individuais ou comunitárias (Natenzon e Ríos, 2015: 

15). Digamos que se refere a elementos internos e externos às comunidades em 

causa, isto é, fatores sobre os quais é possível operar e nas quais os indivíduos 

podem tomar decisões, assim como fatores sobre os quais não há possibilidade 

de ação. As Nações Unidas (2009: 30) corroboram esta ideia, referindo-se à 

vulnerabilidade como sendo a suscetibilidade de uma comunidade aos efeitos 

nocivos do processo, o que depende das caraterísticas e das circunstâncias em 

que se encontram esses indivíduos. Lourenço (2015: 11) acrescenta ainda que o 

nível de vulnerabilidade das populações depende de 3 fatores: a exposição (referente 

aos elementos que ficam sujeitas a perdas e danos em áreas de risco); a sensibilidade 

ou fragilidade (referente aos danos que os elementos expostos podem sofrer); a 

capacidade (referente à combinação de forças aptas para dar resposta a uma 

situação de risco ou catástrofe). 

Tendo em conta estes pressupostos, autores como Amartya Sen ou Rachel Pain, 

nas suas obras académicas de cariz social, são perentórios ao destacar a importância 

da liberdade e da possibilidade de acesso a determinados setores (ex: educação, saúde, 

habitação, etc.) para a mitigação da vulnerabilidade das populações, nomeadamente 

para que se possam quebrar os ritmos cíclicos da pobreza e se promova o que 

Fernandes, Trigal e Sposito (2016: 252-253) definem como “inclusão social”. 

Consideram o conceito como referente à incorporação de todos os membros da 

sociedade num mesmo território, independentemente da sua origem, condições 

socioeconómicas, crenças, etc. Deste termo urge a necessidade de justiça coletiva, 

através do acesso digno ao mercado-de-trabalho, educação, saúde, habitação, segurança, 

entre outros setores, pois só assim se poderá aspirar a níveis de desenvolvimento 

aceitáveis e equitativos.
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Adicionalmente, ao conceito de inclusão interessa também considerar o conceito 

de acessibilidade que, não se restringindo apenas à de mobilidade e de alcance físico 

de determinadas áreas ou serviços presentes num território, deve também ser observada 

como a possibilidade dos cidadãos beneficiarem dos recursos de urbanidade disponíveis 

(Franco, 2012), o que implica a remoção ou mitigação de obstáculo material, 

económico, social e cultural ou jurídico possa privar os residentes de uma parte do 

potencial urbano (François Ascher, 2010; citado por Franco, 2012: 12).

As estratégias para promover este tipo de integração passam por vários campos e 

contam com diversas tipologias de ensaio urbano para alcançar as metas propostas. O 

Plan General Metropolitano de Barcelona (PGM, 1976) é um dos exemplos clássicos 

que merece atenção como instrumento de planeamento e política local orientado para 

a inversão da realidade urbana, frente à urgência de atuações imediatas. Este baseia-se 

em três critérios-chave de atuações diretas no espaço público: 

1. Intervenções pontuais; 

2. Higienizar o centro e monumentalizar a periferia; 

3. Pacificar o trânsito automóvel (Franco, 2012).

Algumas políticas públicas em Portugal têm concebido planos para promover a 

integração de populações vulneráveis em comunidades locais e regionais, no sentido 

de atenuar tensões evidentes entre grupos, assim como para mitigar as iniquidades 

sociais que continuam a perpetuar situações de exclusão e de pobreza. A cultura é 

uma das extensões deste tipo de políticas, a qual parece surtir efeitos positivos. Sobre 

esta questão, André (2012: 209) defende que “Para lá dos debates teóricos e ideológicos, 

há as experiências artísticas que nos mostram que é possível um mundo em que a cultura 

transportada pelos nossos corpos, pelas nossas festas e pelas nossas experiências performativas 

converge em rituais de unidade e em celebrações das diferenças que pontuam a nossa 

comum humanidade”. 

Esta visita de estudo vai ao encontro desta visão, dando a conhecer a GAP (Galeria 

de Arte Pública) sita na Quinta do Mocho, e a atuação do município de Loures em 

torno de uma comunidade vulnerável e cada vez mais excluída no território à escala 

local e regional. Para isso, foi usado o espaço público do bairro, criando-se um 

esquema de visibilidade exterior, tendo sido usadas as vivências da comunidade em 

causa como inspiração para vários artistas. De acordo com Franco (2012:33) a 

introdução da arte no espaço público tem como propósito, a recuperação do valor 
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do espaço, a introdução de uma componente artística no quotidiano dos habitantes, 

a vontade de dotar cada espaço/bairro/distrito de identidade, tornando-o de alguma 

forma singular no panorama urbano.

A discussão em torno do uso do espaço público tem vindo a ganhar relevo, no 

que diz respeito à perspetiva simbólica e fenomenológica da construção dos territórios, 

mediada por processos de troca, conflito e controlo (Solovova, Matos e Nolasco, 

2016: 49). Por outro lado, o conceito de “monumentalização” prende-se com a ideia 

de fomentar a identidade coletiva da cidade [ou território], ou seja, não se restringe 

ao mero ato de regenerar a periferia por esta se encontrar em degradação, mas também 

busca atribuir identidade a estes espaços de modo a consolidar a cidade, como um 

todo (Franco, 2012: 34). 

 No que concerne às tensões daí derivadas, a arte consegue colocar-se como uma 

ponte entre o individual e o coletivo, como projeto e realização, sendo as grafitagens 

e o muralismo expressões dessa mesma interdimensionalidade (Moreira, 2016: 68). 

Sobre a arte pública e a sua expressão materializadas nas ruas, Caetano (2017: 78) 

refere que aquilo que muitas vezes é visto como uma invasão estética indesejável, 

valoriza os espaços como local de criação artística, pois torna a cultura mais acessível 

e democrática. Neste caso, entendemos que, se por um lado, as expressões de grafitagem 

e pichação podem criar situações de tensão e crispação social entre grupos (por 

exemplo, entre os proprietários dos imóveis e os criadores), por outro podem levar 

à criação de pontos de interesse e, consequentemente, de convergência entre autóctones 

e alóctones, numa lógica de otimização dos recursos materiais (áreas com necessidade 

de reabilitação) e imateriais (criação artística).

Segundo o Município de Loures (2020)3, a arte urbana faz parte do quotidiano do 

concelho, tendo o seu expoente máximo na Galeria de Arte Pública (GAP) da Quinta 

do Mocho, em Sacavém. Considerada como uma das maiores galerias de arte urbana 

da Europa, reúne cerca de 50 obras muralísticas de artistas nacionais e internacionais 

de renome, numa variedade técnica que vai da grafitagem à decapagem (fot. 3).

Esta galeria está aberta ao público em geral e são realizadas visitas guiadas regulares, 

com a participação de autóctones do bairro, que realizam o circuito com os visitantes. 

A ideia é a de abrir o bairro ao exterior, colocando em contato a comunidade da 

3 A visitar em Loures, disponível em: https://www.cm-loures.pt/Ligacao.aspx?DisplayId=473 (acedido 
a 9-6-2020).



V Congresso Internacional de Riscos
Coimbra, 12 a 16 de outubro de 2020

Livro-Guia da Visita Técnica n.º 122

Fot. 3 – Murais na Quinta do Mocho (Fotografia de Fátima Velez de Castro, 2017).

Photo 3 – Murals at Quinta do Mocho (Photograph of Fátima Velez de Castro, 2017).

Quinta do Mocho com a população exterior, numa lógica de mitigação das tensões 

sociais e do estigma ao mesmo tempo que se reforça e se partilha o conceito de 

identidade: “A arte urbana tem esta capacidade de levar as questões artísticas à porta 

de casa das pessoas” (Oze Arv; artista convidado; in Público; 30.3.2017), pelo que as 

pinturas ilustram diferentes temas de relevância local: discriminação racial; igualdade, 

multiculturalidade, direitos das crianças... Além disso, procurando gerar um ciclo 

virtuoso e multiplicados, capaz de marcar a agenda cultural do município, a autarquia 

apoio e dinamiza “Loures Arte Pública”4 que conta com a participação de dezenas 

de artistas convidados a intervir numa série de espaços públicos pelo concelho e que 

alia o graffiti à animação, ao teatro, à dança e à música.

Esta estratégia de valorização territorial, materializada pela abertura do bairro 

à(s) comunidade(s), incluindo visitantes externos que o podem fazer num contexto 

organizado por residentes locais parece ter alcançado resultados muito positivos quer 

no contexto da integração e da acessibilidade: “Há três anos não havia nem um táxi 

4 Agenda de eventos em Loures, disponível em: https://www.cm-loures.pt/Conteudo.aspx?DisplayId=6089 
(acedido a 9-6-2020).
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a entrar aqui”, afirma o morador, acrescentando que os residentes tinham de percorrer 

longas distâncias para ter acesso a transportes públicos. Só há pouco tempo é que se 

conseguiu que o autocarro 300 da Rodoviária de Lisboa passasse a circular no bairro. 

Agora, as pessoas têm orgulho em dizer que são da Quinta do Mocho, o ambiente é muito 

mais tranquilo e os moradores sentem que o pesadíssimo estigma que tinham sobre si está 

a desvanecer-se” (Maria Eugénia Coelho, Vereadora da Ação Social, 2015; in Público, 

6.12.2015)5.

3.2  Oeiras e o “Programa de Cidades Interculturais do Conselho da 
Europa”

O programa de Cidades Interculturais do Conselho da Europa promovido pelo 

município de Oeiras resulta das características territoriais deste município, com 23 

bairros habitados, em grande parte, por pessoas de vários grupos étnicos e culturais, 

importa promover a interação entre os munícipes destes diversos grupos, oriundos 

das várias áreas do concelho (Rocha Gonçalves, Vice-Presidente CM Oeiras; 2019).

No presente, o concelho de Oeiras totaliza 174.737 habitantes (Pordata, 

2017), onde 4.9% é população estrangeira com estatuto legal de residente 4e 4% 

é população proveniente de outro município (2011). A população portuguesa 

representa o maior grupo étnico em Oeiras, constituindo 95,1% do total de 

habitantes. Não existem grupos minoritários representando mais de 5% da 

população global. Dos 8,546 migrantes com estatuto legal a residir em Oeiras, 

o maior grupo é oriundo do Brasil (27%), seguido por nacionais de Cabo verde 

(20%), para além de 13 outras nacionalidades.

Como estratégia de proximidade, a autarquia, em sede do Departamento de 

Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Oeiras, constituiu três Centros 

Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) – Porto Salvo, Paço de Arcos, 

Carnaxide – e um itinerante. Estes Centros, integram a Rede de CLAIM’s do Alto 

Comissariado para as Migrações e “[...] atuam enquanto espaços de acolhimento ao 

migrante, assumindo o atendimento de proximidade, com fim a uma política de acolhimento 

e integração desta comunidade”. É referido que “À semelhança do modelo mediterrânico, 

5 In: https://www.publico.pt/2015/12/06/local/noticia/quinta-do-mocho-como-um-bairro-problematico-
se-transformou-numa-galeria-de-arte-publica-1716490 (acedido a 30-7-2020).
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Portugal não promoveu políticas de migração até aos anos noventa. O passado colonial 

português gerou o primeiro fluxo migratório significativo, seja a partir das ex-colónias, 

seja derivado do processo de descolonização nos anos setenta. Este foi também o momento 

de transição da ditadura para a democracia no país. A sobreposição destes dois momentos 

assegurou que modelos como o assimilacionista6 ou o de trabalhador-convidado não se 

tenham instalado firmemente na sociedade portuguesa, embora sejam percetíveis influências 

dos sistemas francês ou o alemão, por exemplo, nas origens do quadro legal de nacionalidade” 

(CMO, abril, 2019:4).

Como forma de potenciar os processos de integração o município desenvolveu 

uma estratégia de acolhimento/integração multinível assente em 5 eixos de ação:

1. Educação e Formação;

2. Cooperação Local e Participação;

3. Compromisso e Comunicação;

4. Trabalho e Empreendedorismo;

5. Habitação e Vizinhança.

Ao longo da visita técnica ao município, as diferentes vertentes desta estratégia 

serão apresentadas e discutidas pelo que aqui apenas destacamos 2 destas vertentes: 

Educação e Formação e Habitação e Vizinhança.

3.2.1 Educação e Formação

Para além da celebração de um dia intercultural aberto a toda a comunidade, o 

Agrupamento de escolas Aquilino Ribeiro detém o “Selo Escola Intercultural” e 

integra a rede de Escolas associadas da UNESCO. Através do projeto “Terra Colorida” 

estimula estratégias conducentes ao sucesso escolar e tolerância, que inicialmente 

surgiu para dar resposta a um conflito local entre residentes. Hoje, o projeto assume-

se uma fonte de informação sobre as origens culturais de estudantes estrangeiros, 

por exemplo, através da introdução de autores africanos nos estudos da disciplina 

de Português. No “Terra Colorida”, têm destaque temas de direitos humanos e da 

atualidade, como o racismo, o Holocausto ou as pessoas refugiadas (CMO, 2019:7).

6 Promovendo a adoção da cultura nacional e das tradições cristãs por parte dos imigrantes colonizados, a 
troco de direitos que não eram concedidos a “povos indígenas”. In Perfil Intercultural de Oeiras, abril de 
2019. https://rm.coe.int/oeiras-portugal-perfil-intercultural/1680955ae9
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3.2.2 habitação e Vizinhança

Sendo reconhecida a insuficiência de resposta habitacional no concelho, os 

bairros de iniciativa municipal representam 16.283 habitantes (cerca de 9% do 

total de habitantes do concelho) distribuídos em 5423 fogos. Estes bairros são 

frequentemente reportados como “problemáticos”, reproduzindo “problemas sociais 

que procuravam resolver”, como a segregação social ou a pobreza (CMO, 2019:12). 

Por tal, alguns dos centros CLAIM, como o de Porto salvo, localizam-se nestes 

territórios de “maior risco”, procurando evitar a “insularização da comunidade 

residente”, minorando contextos de segregação e promovendo a acessibilidade nas 

suas múltiplas dimensões, tal como foi apresenta por Franco (2012). 

Adicionalmente, tal como acontece no município de Loures, importa reconhecer 

que os processos de estigmatização social são cumulativos e agravam-se ao longo do 

tempo caso não hajam medidas que os previnam e combatam. Oeiras pode, em 

conjunto com a população local, identificar um tema sobre o qual efetuar uma obra 

de arte urbana, que valorize o edificado e coloque o bairro no mapa turístico do 

concelho (CMO, 2019:13).

Este processo de valorização intercultural é também objeto de formação e reflexão 

na cultural institucional da autarquia, oferecendo formação aos seus quadros técnicos 

em parceria com associações como a Fundación Secretaria Gitano, o que contribuiu 

para a articulação interna dos objetivos municipais com as expetativas e necessidades 

destas minorias. 
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COnClusãO

Através da observação e discussão de políticas públicas de iniciativa municipal e, 

em alguns casos apoiadas financeiramente por programas europeus, esta visita proporciona 

um contacto in loco com um conjunto de problemas, singularidades, riscos sociais e 

potenciais soluções materializadas por instrumentos de gestão territorial que frequentes 

vezes são desenhados e monitorizados por Geógrafos, ou por equipas multidisciplinares 

onde estes também participam. 

Fica demonstrado que, para se atingir algum nível de sucesso nestas iniciativas, 

bem como a sua sustentabilidade no médio prazo, importa conhecer de forma 

adequada o território nas suas múltiplas dimensões, bem como as expectativas e 

necessidades dos diversos atores presentes, fomentando um processo “quasi experimental” 

entre a dimensão teórica, as potencialidades e fragilidades presentes, de modo a 

alcançar soluções de consenso devidamente monitorizadas, ajustadas e avaliadas, 

procurando melhorar níveis de bem-estar e de coesão social que resultam em territórios 

mais pacificados, em exercícios de cidadania melhor conseguidos, reconhecimento 

de identidade e tolerância social alcançados por vias de políticas públicas.
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