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0. INTRODUÇÃO 

1. O presente documento constitui o Relatório Final da "Avaliação Estratégica do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional 2007-2013 (QREN) - Contributo do QREN para a Inclusão Social de Indivíduos Residentes em Territórios 

Urbanos Problemáticos”, adjudicada pelo Observatório do QREN / Secretaria Geral do Ministério das Finanças ao 

consórcio Augusto Mateus & Associados / CEDRU.  

2. Este estudo foi realizado entre novembro 2012 e junho de 2013, pela Equipa de Avaliação coordenada por Sérgio 

Barroso e co-coordenada por Maria João Marques e Inês Andrade. 

3. O Relatório apresenta os conteúdos previstos no Caderno de Encargos, procurando fornecer respostas sucintas e 

inequívocas a cada uma das dez questões de avaliação que estruturam o exercício. Apresenta ainda, de forma crítica, 

os principais argumentos e resultados empíricos que decorreram do processo de recolha e análise da informação 

recolhida e que permitem sustentar as respostas apresentadas. 

4. Segundo o EUROSTAT, em 2011, 24,2% da população da União Europeia e 24,5% da população portuguesa estava em 

risco de pobreza ou de exclusão social. Embora se trate de um problema transversal às sociedades europeias, este 

fenómeno assume especial relevância nas cidades, conforme aponta a Comissão Europeia (2011). De facto, a par do 

aumento das desigualdade de rendimentos, “os pobres estão cada vez mais pobres e em alguns bairros as populações 

locais sofrem com a concentração das desigualdades em termos de condições precárias de habitação, educação de 

baixa qualidade, desemprego e dificuldades ou incapacidades para aceder a determinados serviços (saúde, 

transportes, TIC)”
1
. 

5. O profundo agravamento da crise económica e financeira que Portugal atravessa, com um aumento significativo do 

desemprego, aponta para que no final do ciclo 2007-2013 a situação do país seja mais negativa que no momento de 

partida, divergindo dos seus congéneres europeus.  

6. O atual contexto social, a prioridade atribuída pela estratégia Europa 2020 à inclusão e ao combate à pobreza e os 

pressupostos do Acordo de Parceria no âmbito dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento para o período de 

programação 2014-2020, que estão atualmente em discussão pública, exigem não só um aumento da alocação de fundos 

a esta temática, mas uma maior eficácia e sustentabilidade na geração das mudanças. 

7. Sendo certo que um melhor desempenho futuro, tal como no presente, não depende em exclusivo dos projetos 

destinados a promover a inclusão, não é menos verdade que uma melhor eficácia e eficiência só poderão ser 

conseguidas com um conhecimento mais aprofundado dos resultados que têm sido alcançadas e dos fatores que geram 

uma mudança social, individual e comunitária, efetiva e duradoura.  

8. É a partir deste referencial que a presente avaliação procurou, por um lado, identificar os resultados
2 

que o QREN tem 

vindo a alcançar no combate à pobreza e à exclusão social nos territórios urbanos onde coexistem com maior 

gravidade inúmeras problemáticas socio-urbanísticas e, por outro, isolar os fatores que permitem obter melhores 

desempenhos. 

9. A concretização destes objetivos obrigou a uma abordagem territorial e instrumentalmente focalizada, de modo a 

obter leituras aprofundadas que uma avaliação global não permitiria alcançar. Assim, a avaliação está confinada a oito 

territórios
3
, que representam as principais tipologias de situações de exclusão social em contexto urbano em Portugal, 

onde foram identificadas as mudanças geradas nos residentes, em resultado de 27 projetos/ações apoiadas pelo QREN. 

10. Para além desta nota introdutória, o documento está organizado em quatro pontos principais:  

 No primeiro, é feito o enquadramento do objeto de avaliação apresentando-se sucintamente a inclusão social no 

âmbito do QREN e as problemáticas que visa superar, os instrumentos de política pública e os instrumentos 

financeiros que viabilizam a sua operacionalidade e o conceito territorial de base à avaliação (territórios urbanos 

problemáticos); 

                                            
1
 Comissão Europeia, Cities of tomorrow - Challenges, visions, ways forward”, 2011, Bruxelas. 

2
 Nomeadamente na capacitação dos indivíduos e das comunidades, na melhoria das condições de habitabilidade e de convivência; na 

redução da incidência das várias formas de discriminação e no aumento dos níveis de acesso dos indivíduos residentes nos territórios 

visados aos direitos, liberdades e garantias pessoais previstos na Constituição da República Portuguesa. 
3
 Aldoar, Centro Histórico do Porto, Vila d'Este, Centro Histórico de Coimbra, Mouraria, Tapada das Mercês, Vale da Amoreira e Cruz 

da Picada. 
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 No segundo, é apresentada a metodologia de avaliação, nomeadamente os seus referenciais conceptuais, as 

questões de avaliação a que estudo procura responder, os critérios de avaliação subjacentes, os fatores críticos e 

as escalas de avaliação, os territórios urbanos problemáticos que foram objeto de estudo de caso e o painel de 

intervenções utilizado nas análises aprofundadas; 

 No terceiro ponto, apresenta-se a resposta e os principais argumentos e evidências que permitem sustentar as 

conclusões alcançadas, relativamente a cada uma das questões de avaliação;  

 Finalmente, no quarto ponto, apresenta-se a síntese de conclusões e recomendações que resultam do exercício de 

avaliação. 

11. Este volume é ainda acompanhado de um documento anexo, que integra as fichas de caracterização dos territórios e 

dos projetos estudados, os indicadores produzidos e que suportam à avaliação, a lista de entrevistas e de participantes 

nos focus group, as referências bibliográficas e eletrónicas resultantes da recolha documental e os resultados obtidos 

nos inquéritos realizados aos destinatários finais de cada um dos projetos.  

12. As conclusões formuladas neste documento apenas vinculam a Equipa de Avaliação, que manifesta o seu especial 

agradecimento a todos os indivíduos e entidades que através da resposta aos inquéritos, da concessão de entrevistas, 

da recolha e disponibilização de informação e da participação nos focus group tornaram este exercício exequível. 
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I. ÂMBITO E OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO 

I.1. ÂMBITO E OBJETIVOS 

13. A avaliação de políticas, programas e projetos desenvolvidos com base em recursos públicos ganhou uma crescente 

relevância com a assunção do new public management que reflete, por parte do setor público, uma maior preocupação 

na qualidade dos serviços prestados, na medição do desempenho, na integração do princípio da competitividade e no 

uso eficaz e eficiente dos recursos.  

14. A avaliação das intervenções cofinanciadas pelos Fundos Comunitários constitui um dos princípios da Política de 

Coesão da União Europeia (UE) - a par da programação, plurianualidade, adicionalidade, parceria e monitorização – 

e tem assumido contornos diferenciados ao longo dos quatro períodos de programação estrutural. No atual período, e 

de acordo com as disposições do Regulamento Geral dos Fundos Comunitários (Regulamento (CE) n.º 1083/2006, de 11 

de Julho), foi atribuído um especial significado à avaliação, permitindo-se aos Estados-Membros definir Planos de 

Avaliação, em função das suas necessidades, e estabelecendo-se uma distinção explícita entre avaliações de natureza 

estratégica e operacional. 

15. Uma avaliação estratégica
4
 está focalizada na análise dos contributos das operações dos Programas Operacionais e 

do QREN para a concretização dos seus objetivos e prioridades e na apresentação de recomendações para melhorar 

os seus desempenhos.  

16. A avaliação estratégica, da qual o presente estudo faz parte, está prevista no Plano Global de Avaliação do QREN e 

dos PO e tem como objetivo principal aferir o modo como a implementação do QREN está a dar resposta às grandes 

prioridades e orientações estratégicas nacionais e comunitárias em matéria de coesão, crescimento e emprego e a 

respeitar os princípios orientadores definidos no QREN 2007-2013. Pretende-se igualmente que constitua um instrumento 

de suporte à preparação do próximo período de programação de Fundos Estruturais (2014-2020). 

17. A Avaliação Estratégica do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 (QREN) foi organizada em quatro 

lotes específicos. O presente relatório diz respeito ao Lote 2 que tem como objetivo avaliar o contributo do QREN 

para a inclusão social de indivíduos residentes em territórios urbanos problemáticos. 

18. A realização deste estudo é particularmente pertinente em virtude: (i) da importância estratégica atribuída pelo QREN 

à inclusão social; (ii) e à evolução social e económica recente do país; (iii) e à prioridade estratégica atribuída pela 

Estratégia Europa 2020 à promoção da inclusão e ao combate à pobreza, razão pela qual deverá merecer uma maior 

importância na atuação do Fundo Social Europeu (FSE), no período 2014-2020. Por outro lado, as áreas urbanas 

deverão ser objeto de ações integradas para o desenvolvimento urbano sustentável, que beneficiarão de 5% dos 

recursos nacionais do FEDER, destinados a debelar os problemas económicos, sociais e ambientais que afetam as zonas 

urbanas, incluindo os bairros desfavorecidos.  

19. Em suma, existe não só uma prática de intervenção no âmbito do QREN que permite obter um conhecimento efetivo 

sobre o que tem funcionado, como esse conhecimento se revela essencial para responder com eficácia aos atuais 

problemas sociais num futuro ciclo de programação que confere grande prioridade ao combate à pobreza e exclusão 

social. 

 

I.2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

20. A presente avaliação visa apreciar o “Contributo do QREN para a Inclusão Social de Indivíduos Residentes em 

Territórios Urbanos Problemáticos”. Neste âmbito, o objeto de avaliação resulta da interseção entre três vetores: a 

inclusão social e as suas problemáticas; a ação do QREN neste domínio das políticas públicas, concretizada através dos 

seus Programas Operacionais e por Regulamentos Específicos; e, os territórios urbanos problemáticos, enquanto 

espaços-problema e de intervenção privilegiada. 

 

                                            

4 De acordo com a alínea a) do ponto 4 do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 312/2007, de 17 de setembro. 
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Figura 1. Delimitação do Objeto de Avaliação 

 

Fonte: Equipa de Avaliação (2013) 

 

Inclusão Social 

21. Promover a inclusão social significa defender uma sociedade para todas as pessoas, com base no respeito mútuo e na 

solidariedade, promovendo a igualdade de oportunidades, independentemente da situação económica ou da 

capacidade dos indivíduos, do seu género, orientação sexual, origem social ou étnica. O combate à exclusão social é, 

por isso, uma política destinada a garantir que todas as pessoas sejam capazes de participar na sociedade, 

independentemente da sua origem ou das suas características específicas, procurando-se eliminar as diversas barreiras 

que as impedem de participar em todos os aspetos da vida, tais como a educação, o emprego, o lazer e uma cidadania 

ativa. 

22. A complexidade das causas e das consequências da exclusão social e a sua multidimensionalidade fazem com os 

problemas que afetam um indivíduo ou uma comunidade, como o desemprego, a falta de competências, a discriminação, 

os baixos rendimentos, as condições precárias da habitação, a criminalidade, os problemas de saúde e as 

disfuncionalidades familiares se imbriquem, criando ciclos viciosos e intergeracionais. 

 

Inclusão Social nas Políticas Europeias  

23. Desde a Comunicação da Comissão Europeia (CE) "Rumo a uma Europa de solidariedade" (COM (92) 542, e 

especialmente do Conselho Europeu de Essen (1994), que a inclusão social e a luta contra a pobreza têm merecido um 

papel central nas políticas da UE.  

24. No seguimento do Tratado de Amesterdão (1997), que enquadrou a luta contra a exclusão social no âmbito da política 

social da UE, o Conselho Europeu de Lisboa (2000) reconheceu como prioritária a ação na área da pobreza e da 

exclusão social estabelecendo, a um tempo, ambiciosos objetivos e, a um segundo tempo, mecanismos conjuntos de 

atuação e de coordenação das políticas nacionais em matéria de proteção e inclusão sociais. Em paralelo, a Comissão 

Europeia promoveu diversas Iniciativas Comunitárias para impulsionar a melhoria da qualidade de vida das populações 

nas áreas urbanas em crise (URBAN I e URBAN II) e para fomentar abordagens inovadoras que promovessem um 

mercado de trabalho aberto a todos (EQUAL). 

25. O agravamento da situação social na Europa, em resultado dos impactes no mercado de emprego das sucessivas crises 

do sistema financeiro internacional, em 2008, e das dívidas soberanas, desde 2010, motivaram o reforço do combate à 

pobreza e à exclusão social no quadro das políticas europeias.  

26. Por esse facto, o Crescimento Inclusivo (aumento da taxa de participação no mercado de trabalho, a aquisição de 

qualificações e luta contra a pobreza) constitui uma das três áreas prioritárias da Estratégia Europa 2020. 

Consequentemente, a CE propôs, em 2010, a criação da Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão Social com 

vista a estabelecer um compromisso entre os Estados-Membros, instituições da UE e principais intervenientes, no 

combate à pobreza e à exclusão na presente década.   

27. Por outro lado, a inclusão social e o combate à pobreza foram assumidos como uma das prioridades estratégicas da 

política de coesão para o período 2014-2020, devendo acolher pelo menos 20% da verba alocada ao FSE em cada 
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Estado-Membro. A prossecução desta prioridade está presente nos pressupostos do Acordo de Parceria no âmbito dos 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento para o período de programação 2014-2020, publicados em anexo à 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 33/2013, que prevê, inclusivamente, a existência de um PO temático no 

Continente na área da “Inclusão social e emprego”. 

 

Inclusão Social no QREN 

28. A prossecução dos objetivos e compromissos europeus ao nível nacional conduziu à elaboração do Plano Nacional de 

Ação para a Inclusão (PNAI) e, mais recentemente da Estratégia Nacional para a Proteção Social e Inclusão Social 

(2008-2010) na sequência da recomendação da CE de 3 de outubro de 2008 sobre a inclusão ativa das pessoas excluídas 

do mercado de trabalho.  

29. A crescente importância desta questão nas políticas públicas motivou a sua inserção nas prioridades estratégicas do 

QREN, nomeadamente através do objetivo de garantir a coesão social atuando, entre outros aspetos, ao nível da 

inclusão social, desenvolvendo o caráter inclusivo do mercado de trabalho, promovendo a igualdade de oportunidades 

para todos e a igualdade de género, bem como as práticas de cidadania inclusiva, reabilitação e reinserção social, 

conciliação entre a vida profissional e pessoal e a valorização da saúde como fator de produtividade e medida de 

inclusão social. 

30. No caso dos territórios urbanos problemáticos, a ação do QREN para a inclusão social incide sobretudo: (i) no 

combate às discriminações de imigrantes e minorias étnicas; (ii) no apoio à integração socioprofissional das pessoas em 

situação de maior vulnerabilidade; (iii) no aprofundamento dos esforços de territorialização das políticas sociais, 

contribuindo para melhorar as condições de vida dos indivíduos; (iv) na expansão e qualificação da rede de serviços e 

de equipamentos sociais; (v) no reforço das redes sociais, das parcerias e do trabalho de proximidade. 

Figura 2. Problemas, Instrumentos do QREN e Áreas de Resultado, no Âmbito da Inclusão Social 

 

Fonte: Equipa de Avaliação (2013) 

31. A inclusão social de indivíduos residentes em territórios urbanos problemáticos reflete-se num processo e resultado que 

permite às pessoas e comunidades em risco de pobreza e exclusão social aceder às oportunidades e aos recursos 

necessários, considerados imprescindíveis para o seu bem-estar e para a participação plena nas esferas económica, 
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social e cultural. No entanto, o acesso a um leque mais diversificado de recursos pode não se traduzir em níveis efetivos 

de capacitação e autonomia. Os resultados dependem da forma como os recursos são apropriados e potenciados 

pelos diversos agentes (indivíduos, famílias, empresas, associações, …). 

32. A inclusão realiza-se por intermédio da incorporação dos mecanismos de capacitação individual e comunitária – não só 

ao nível dos recursos adquiridos (conhecimento, competências), mas também nos modos de saber fazer – que se 

expressam na produção de valor acrescentado. 

33. A prossecução desta prioridade estratégica e do objetivo específico de promoção da inclusão social é assegurada 

pela concretização de ações, com o apoio dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão a um conjunto de Programas 

Operacionais do QREN, nomeadamente, o Programa Operacional para o Potencial Humano (POPH), o Programa 

Operacional para a Valorização do Território (POVT) e os Programas Operacionais Regionais, nos quais estão 

contemplados os Programas do Continente e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

34. Considerando a multidimensionalidade da exclusão social, a atuação do QREN incide sobre quatro áreas de resultado 

diferenciadas: (i) a autonomia e capacitação dos indivíduos e comunidades; (ii) a criação de condições de 

habitabilidade e de convivência; (iii) a mitigação das formas de discriminação a que estão sujeitos os residentes; (iv) e, 

a facilitação do acesso dos residentes aos direitos, liberdades e garantias pessoais. 

35. Os Programas Operacionais abordam cada uma destas áreas de resultado, contribuindo com diferentes níveis de 

intensidade para a mudança em termos de inclusão dos indivíduos e das comunidades. O POPH, enquanto instrumento 

operacional que concretiza a Agenda Temática para o Potencial Humano inscrita no QREN, assume grande 

centralidade neste contexto, tendo uma atuação transversal às várias áreas de resultado. A globalidade dos Eixos do 

Programa tem um papel crítico na promoção da inclusão, embora no âmbito da presente avaliação mereçam maior 

destaque os que intervêm de forma diferenciada ao nível territorial, nomeadamente sobre os territórios urbanos 

problemáticos. 

 

Figura 3. Instrumentos Operacionais Financeiros, Instrumentos de Política Pública e Territórios de Intervenção Relevantes para a Inclusão Social 

 

Fonte: Equipa de Avaliação (2013) 

36. Por sua vez, a ação do POVT está circunscrita à criação de condições que promovam a autonomia e a capacitação, em 

resultado do apoio à qualificação da rede de escolas dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

(entretanto transitadas para os Programas Operacionais Regionais em 2011 em resultado da Reprogramação 

Estratégica do QREN) e à qualificação das condições de habitabilidade dos espaços urbanos, em resultado das ações 

inovadoras para o desenvolvimento urbano e do JESSICA, previstas no Eixo V – Infraestruturas e Equipamentos para a 

Valorização Territorial e o Desenvolvimento Urbano (versão Reprogramação 2011). 
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37. Nos Programas Operacionais Regionais, assumem grande relevância as Parcerias para a Regeneração Urbana (PRU)
5
, 

enquanto instrumento de atuação em territórios urbanos problemáticos, como os centros históricos e os bairros críticos. 

Por outro lado, o apoio às iniciativas locais de reforço e qualificação da oferta de equipamentos de âmbito social tem 

contributos relevantes para três das áreas de resultado em termos de inclusão. 

 

Instrumentos de Política Pública 

38. Os Programas Operacionais para o período 2007-2013 apoiam, embora com incidência variável, a concretização de 

diversos instrumentos de política pública que concorrem para a promoção da inclusão social, nomeadamente em 

territórios urbanos problemáticos.  

39. A "Política de Cidades Polis XXI", lançada em 2007, abriu um novo ciclo de intervenção urbana que tem vindo a ser 

concretizado no âmbito do QREN. Entre os quatro instrumentos de política pública preconizados por este documento, 

importa destacar as Parcerias para a Regeneração Urbana (PRU) e as Ações Inovadoras para o Desenvolvimento 

Urbano (AIDU), dado que visam a regeneração de espaços urbanos específicos e contribuir para que as cidades sejam 

espaços de cidadania, coesão e identidade cultural. Destaque-se ainda que as PRU se destinam preferencialmente a 

territórios urbanos problemáticos, nomeadamente aos bairros críticos e aos centros históricos.  

40. Os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), criados em 1996 pelo Ministério da Educação, através do 

Despacho 147-B/ME/96, é um importante instrumento de política educativa e de promoção da inclusão que visa a 

adoção de medidas para promover a igualdade no acesso e no sucesso educativos da população escolar em idade de 

frequência do ensino básico, em especial de crianças e de jovens em situação de risco de exclusão social e escolar. Esta 

iniciativa tem vindo a ser implementada com o apoio do POPH e renovada regularmente: em 2008, com a criação do 

TEIP 2ª geração (Despacho Normativo nº 55/2008); e, em 2012, com a criação do TEIP 3ª geração (Despacho 

Normativo n.º 20/2012). 

41. O Programa Escolhas tem-se revelado igualmente importante no combate ao abandono e insucesso escolar, visando 

promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, 

particularmente dos descendentes de imigrantes e minorias étnicas. Criado em 2001, é a mais longa experiência neste 

domínio de atuação, tendo entrado recentemente na sua 5ª Fase, tendo sido apoiado pelo POPH desde a 3ª Fase. 

42. Os Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS), criados através da Portaria n.º 396/2007, resultaram da 

avaliação das insuficiências detetadas no Programa PROGRIDE e da necessidade em concretizar de forma mais efetiva 

as estratégias definidas no PNAI (2006-2008), tendo em atenção o papel prioritário que os municípios devem assumir na 

tomada de decisão e intervenção social nos seus territórios. 

43. De modo a combater a pobreza persistente e a exclusão social em territórios deprimidos, os CLDS têm por finalidade 

promover a inclusão social dos cidadãos de forma multissetorial e integrada recorrendo, para tal, a ações executadas 

em parceria. Embora se aplique a todo o território nacional, os CLDS têm apostado numa relativa concentração 

espacial e temática de recursos, conferindo especial atenção ao emprego, formação e qualificação; à intervenção 

familiar e parental; à capacitação da comunidade e das instituições; e, à informação e acessibilidade. A sua 

concretização tem sido igualmente apoiada pelo POPH. 

44. Por sua vez, a rede de Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII), criada em 2003, integra perto de 

uma centena de gabinetes distribuídos pelo país, onde é prestado atendimento personalizado, facilitador dos processos 

de integração das comunidades imigrantes. No âmbito do QREN (POPH), os CLAII têm desempenhado um papel 

decisivo na implementação de ações dirigidas à população imigrante, designadamente o apoio ao acolhimento e 

integração dos imigrantes, a inclusão social de crianças e jovens e a formação e iniciativas de sensibilização dirigidas a 

públicos estratégicos. 

45. No âmbito do reforço da qualificação da população adulta ativa, importa destacar os instrumentos que têm vindo a ser 

implementados com o apoio do POPH, dado o seu enfoque em determinados públicos que se distinguem pelas situações 

de exclusão, como os ativos desempregados, as pessoas com deficiência e os imigrantes. Neste contexto destaca-se o 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), os Cursos de Educação Formação de Adultos 

(CEFA), a Formação para a Inclusão, a Qualificação de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade, e, a Formação em 

Língua Portuguesa para Estrangeiros.  

                                            
5
 Em junho de 2011, o Regulamento Específico Política de Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana foi revogado no âmbito da 

criação do Regulamento Específico Reabilitação Urbana.  
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46. Alguns destes instrumentos têm vindo a ser adaptados ou conjugados entre si, para assegurar uma resposta mais eficaz 

ao contexto social e económico do país, em especial ao aumento do desemprego. A Modalidade de Intervenção Vida 

Ativa promovida pelo IEFP é ilustrativa desta abordagem. 

 

Territórios Urbanos Problemáticos  

 

Território Urbano Problemático 

Área urbana caracterizada pela coexistência de múltiplas problemáticas socio-urbanísticas, pelo 
desfavorecimento e menor capacitação das suas populações e organizações, pela concentração de 
grupos mais vulneráveis às diferentes formas de discriminação, pelo estigma social que lhes está 
associado e pela prevalência de obstáculos diversos ao surgimento de oportunidades. 

 

47. O crescimento urbano ocorrido ao longo do século XX originou o surgimento de inúmeras disfuncionalidades territoriais 

e um aumento significativo das situações de segregação. Surgiram por essa razão espaços com diferentes naturezas, 

mas todos marcados pela coexistência de problemas urbanos (degradação do edificado, desqualificação do espaço 

público, débeis acessibilidades e desarticulação com a envolvente, insuficiência de equipamentos, …) e pela 

concentração de problemas sociais (desemprego, abandono escolar, pobreza, reduzida participação cívica, 

disfuncionalidades familiares, criminalidade,…) 

48. A forte expressão territorial associada às questões da pobreza e da exclusão social está bem presente nos múltiplos 

instrumentos e iniciativas de política pública implementados nos últimos 25 anos, na sua maioria apoiados por Fundos 

Estruturais.  

49. Tanto na ótica da política urbana (Intervenção Operacional de Renovação Urbana, Programa de Reabilitação Urbana, 

Iniciativa Comunitária URBAN I, Iniciativa Comunitária URBAN II, PROQUAL, Iniciativa Bairros Críticos e Parcerias para 

a Regeneração Urbana, Iniciativa Bairros Críticos), como na ótica da política social (Projetos de Luta Contra a Pobreza, 

Programa PROGRIDE, Programa Rede Social, Contratos Locais de Desenvolvimento Social, Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária, Programa Escolhas, Centros Locais de Apoio à Inclusão de Imigrantes), o padrão concentrado 

deste fenómeno tem motivado a territorialização das abordagens públicas. 

50. Pese embora o recente processo de urbanização difusa tenha promovido dispersão da pobreza e da exclusão social — 

acentuada pelos impactes transversais da atual crise sobre o mercado de emprego —, a expressão concentrada da 

exclusão continua a prevalecer, até porque é nas comunidades menos capacitadas que a destruição de emprego tem 

revelado contornos mais críticos. 

51. Conforme refere a Resolução do Conselho de Ministros n.143/2005, que criou a Iniciativa Bairros Críticos "pela 

concentração de problemas sociais, pelo desfavorecimento e menor capacitação das suas populações, pela 

concentração de grupos mais vulneráveis às diferentes formas de discriminação, pelo estigma social que lhes anda 

associado e pelo bloqueio de oportunidades, estes espaços, por um lado, constituem o mais urgente desafio em termos 

de promoção da cidadania e da coesão social e, por outro, representam um grande risco no que respeita a 

comportamentos que podem minar a qualidade de vida e a competitividade das principais aglomerações 

metropolitanas."  

52. Todavia, a identificação destes territórios na perspetiva dos instrumentos de política pública do QREN, não se revela 

uma tarefa fácil, atendendo que as áreas urbanas problemáticas não são objeto de um Instrumento de Política Pública 

específico, que defina este território como espaços de intervenção privilegiada, mas sim de múltiplos instrumentos de 

política setorial que visam a superação de diferentes problemáticas socio-urbanísticas que assumem especial expressão 

nos territórios urbanos problemáticos.  

53. Assim, se no âmbito das PRU foram definidos os espaços urbanos a privilegiar (centros históricos e bairros críticos), já os 

CLDS, que partem da Tipificação das Situações de Exclusão em Portugal Continental (ISS, 2005), têm uma incidência 

espacial muito diversa, designadamente: (i) bairros ou freguesias que integram territórios críticos das áreas 

metropolitanas; (ii) concelhos ou conjuntos de freguesias que localizadas nos territórios industrializados com forte 

desqualificação; (iii) territórios envelhecidos onde predomina a dimensão rural. 

54. Por outro lado, as intervenções TEIP, Escolhas e CLAII nem sempre incidem sobre uma área urbana problemática, até 

porque, frequentemente os equipamentos/serviços públicos se localizam fora destes espaços, especialmente nas 
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cidades médias em que os territórios urbanos problemáticos têm uma menor dimensão ou nos centros históricos, em que 

o efeito conjugado da compacidade da malha com o despovoamento reduz a incidência de equipamentos educativos. 

55. No entanto, atendendo à observação da espacialização da ação do QREN no combate à pobreza em contexto 

urbano, à evolução recente dos espaços urbanos e das áreas socialmente críticas e ao histórico de abordagem a estes 

problemas, é possível identificar três tipologias de territórios urbanos problemáticos que são objeto desta avaliação:  

 Centros Históricos - onde predomina a população idosa em situação de pobreza, à qual se associa nas grandes 

cidades a população imigrante e a população sem-abrigo ou ativos desempregados;  

 Bairros sociais - que resultaram frequentemente dos grandes programas de realojamento dos anos 90 e da primeira 

década deste século;  

 Urbanizações periféricas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, onde se localizam grandes concentrações de 

população imigrante ou de população com baixos rendimentos que em resultado de programas públicos ou da 

facilitação do acesso ao crédito conseguiram adquirir habitação própria. 

56. A avaliação realizada procurou incluir as três tipologias de territórios urbanos problemáticos com o objetivo de 

assegurar que as lições de experiência possam ser globalmente transportas para o próximo ciclo de Fundos 

Comunitários. 
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II. METODOLOGIA 

II.1. REFERENCIAIS METODOLÓGICOS 

57. A complexidade dos programas de desenvolvimento, gerada pela excessiva ambição dos objetivos e pela necessidade 

de apresentar resultados, motivou a partir dos anos 80 uma maior preocupação com as teorias de base às intervenções 

públicas. Estes racionais são essenciais, não só para orientar a ação, mas também para garantir o sucesso das 

avaliações, dado que clarificam a coerência entre os projetos e os objetivos pretendidos. 

58. Assim, ao longo das últimas décadas, diversos especialistas (Chen e Rossi, 1980; Weiss, 1995; Pawson e Tilley, 1997; 

Rogers et al, 2008;. Donaldson, 2007) contribuíram para o desenvolvimento do que se convencionou por “avaliação 

baseada na teoria de abordagem” ou “avaliação da teoria do programa”. 

59. Entre os vários modelos de avaliação criados importa destacar os mais apropriados para o presente exercício, 

designadamente as Teorias de Mudança (Weiss, 1995) e a Avaliação Realista (Pawson e Tilley, 1997).  

60. A abordagem baseada na Teoria de Mudança constitui uma forma de descrever as hipóteses que explicam tanto os 

pequenos passos que levam à meta de longo prazo, como as conexões que se verificam entre os projetos e os 

resultados. A sua aplicação no presente estudo foi decisiva, na medida em que o desenho dos instrumentos de inquirição 

aos destinatários finais teve como ponto de partida as teorias de mudança e as árvores de passos intermédios 

resultantes dos processos desencadeados pelas operações apoiadas pelo QREN e que foram objeto de análise 

aprofundada.  

61. Por sua vez, o modelo de Avaliação Realista está centrado não só na identificação dos resultados produzidos pelas 

intervenções, mas também em compreender como é que estes ocorrem e qual a importância que diferentes condições e 

contextos têm nesse desempenho.  

62. A compreensão de como os programas e os seus mecanismos funcionam em contextos e condições diferenciadas é 

essencial para obter um quadro de recomendações úteis, permitindo uma aprendizagem efetiva com a experiência de 

execução que poderá ajudar na conceção de futuros instrumentos de política pública. 

63. O modelo de avaliação aplicado procurou incorporar os pressupostos da Avaliação Realista nos fatores críticos de 

avaliação, com consequências nas seleção dos estudos de caso, na escolha dos projetos que foram objeto de análise 

aprofundada e no desenho dos instrumentos de recolha de informação, em especial dos inquéritos aos destinatários 

finais. 

 

II.2. FATORES CRÍTICOS DE AVALIAÇÃO 

64. Atendendo às especificidades da Avaliação, a metodologia adotada procurou ajudar à compreensão da forma como 

diversos fatores interferem no desempenho (eficácia, eficiência e utilidade) do QREN. Esses fatores que estruturam a 

leitura do desempenho, ora emanam do contexto de incidência ou do desenvolvimento das intervenções, ora provêm 

dos mecanismos de implementação. 

65. Foram por isso definidos sete fatores críticos que interferem com a globalidade do modelo de avaliação, na medida em 

que tiveram implicações na seleção dos estudos de caso e na construção do painel de intervenções de análise 

aprofundada. 

66. Em termos de fatores críticos que emergem do contexto, importa destacar as seguintes situações:  

 Tipo de Território - A partir da leitura dos contextos de incidência das intervenções do QREN que visam a inclusão 

social e da identificação dos tipos de espaços urbanos onde os problemas de inclusão social em Portugal são mais 

gravosos, foram identificadas três realidades específicas: os centos históricos, os bairros críticos, as urbanizações 

periféricas das áreas metropolitanas, onde se localizam grandes concentrações de população imigrante ou de 

população com baixos rendimentos; 

 Tipo de Problemática - A pobreza e a exclusão social caracterizam-se pela sua multidimensionalidade, da mesma 

forma que os territórios urbanos problemáticos se distinguem dos demais espaços pela elevada concentração e 

diversidade de problemáticas sociais e urbanísticas. Embora esta multidimensionalidade e imbricação de problemas 

apontem para a necessidade de empreender abordagens integradas, a Avaliação procurou compreender se o 

desempenho do QREN registou diferenças consoante o tipo de problemática que se pretendia superar. As 
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tipologias de problemáticas foram balizadas pelas quatro áreas de resultado do QREN em termos de inclusão, 

nomeadamente: autonomia e capacitação de indivíduos e comunidades; condições de habitabilidade e convivência; 

formas de descriminação a que estão sujeitos os residentes; acesso dos residentes a direitos, liberdades e garantias; 

 Tipo de Grupo Destinatário - Constituindo o PNAI o instrumento de coordenação estratégica e operacional das 

políticas de inclusão social, os pilares da sua estratégia orientam a seleção dos principais subgrupos populacionais 

que a Avaliação considerou, nomeadamente: as crianças e jovens; os idosos; os imigrantes e minorias étnicas. Foi 

excluída da análise a população com deficiência, dado que as intervenções do QREN destinadas a este grupo não 

descriminaram a população residente em territórios urbanos problemáticos. Por outro lado, dado o atual contexto 

do mercado de trabalho e as implicações que o desemprego tem na geração da pobreza e da exclusão, os ativos 

desempregados foram igualmente considerados como um grupo relevante.  

 

Figura 4. Fatores Críticos de Avaliação 

 

Fonte: Equipa de Avaliação (2013) 

 

67. No que respeita aos fatores relativos à forma de operacionalização e que podem influenciar o desempenho do QREN, 

foi prestada atenção à verificação das implicações na eficácia e eficiência das intervenções por parte de alguns 

pressupostos operacionais mais apontados pela bibliografia específica e/ou que marcaram o presente período de 

programação, designadamente: 

 Temporal (contínuo vs pontual) - A relativa curta duração dos instrumentos financeiros que apoiam intervenções em 

territórios urbanos problemáticos e a complexidade das problemáticas têm sido apontadas como um fator de 

insucesso na concretização e sustentabilidade das mudanças. Paradoxalmente, começa-se a verificar alguma fadiga 

com a inexistência de evidências de mudanças geradas por ciclos sucessivos de alocação de Fundos Estruturais em 

alguns territórios. Importa, por isso, compreender em que medida a continuidade de intervenções num mesmo 

território permite obter melhores resultados ou se, pelo contrário, apenas se contribui para a perpetuação da 

exclusão;  

 Estratégico (integrado vs individual) - No âmbito do QREN verificou-se que as intervenções de promoção da 

inclusão social foram concretizadas segundo duas lógicas distintas: (i) abordagens integradas e em parceria, em que 

a atuação foi definida por um conjunto de intervenções sob uma mesma estratégia (por exemplo, as PRU e os CLDS); 

(ii) e, as intervenções de natureza pontual resultantes de candidaturas específicas (por exemplo, as ações de 

Formação para a Inclusão, processos de RVCC ou CEFA. Esta diferenciação foi tida em conta na seleção das 

intervenções que foram objeto de análise aprofundada de modo a dispor de uma leitura semelhante para as suas 

dimensões; 

 Instrumental (tipologia de instrumento de política pública) - O QREN tem desempenhado um papel fundamental na 

viabilização dos instrumentos de política pública que concorrem para a inclusão social. Embora este estudo não vise 

avaliar cada um destes instrumentos, foi possível conhecer o seu desempenho e perceber se existem situações 

diferenciadas e quais os fatores que concorrem para essas diferenças; 

 Operacional (tipologia de intervenção apoiada) - Em traços gerais verificam-se quatro grandes formas de o QREN 

contribuir para a inclusão social nos territórios urbanos problemáticos: (i) as intervenções que têm como 

destinatário e agente da mudança os indivíduos; (ii) as intervenções que têm como destinatário e agente da 
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mudança as organizações locais; (iii) as intervenções que têm como objeto o património comum de uma 

comunidade, nomeadamente os espaços públicos; (iv) e, as intervenções que visam a criação de equipamentos 

destinados aos grupos prioritários. Importa neste caso compreender o desempenho do QREN em cada um destes 

vetores e identificar os fatores que interferem na concretização dos resultados. Os projetos objeto de análise e os 

indicadores mobilizados cobrem as diferentes formas de atuação de modo a obter uma leitura diferenciada dos 

resultados. 

 

II.3 ESTUDOS DE CASO 

68. A multidimensionalidade da pobreza e da marginalização social fazem com que o processo de inclusão represente um 

desafio estrutural às sociedades, cuja supressão se faz de forma gradual e contínua ao longo de gerações.  

69. Neste contexto, a intervenção dos Fundos Estruturais, em geral, e do QREN, em particular, nos seus diversos 

instrumentos, tem revelado múltiplos focos. Quer em termos espaciais, quer nos segmentos da população-alvo, quer 

ainda na tipologia de problemas ou nas áreas resultado a que se propõe alcançar.  

70. A complexidade e heterogeneidade deste quadro de intervenções exigiram que a Avaliação definisse um conjunto de 

Estudos de Caso, constituídos por um número restrito de territórios urbanos problemáticos que beneficiaram de 

intervenções do QREN. 

71. A seleção destes casos teve grande importância dado que a Avaliação foi sustentada nas evidências encontradas nas 

intervenções efetuadas nestes territórios. Por esse facto, a sua seleção foi suportada em critérios objetivos, adequados 

aos fins da Avaliação. Desta forma, estabeleceram-se três critérios para a sua seleção, nomeadamente: 

 Critério Espacial - representação de diversas tipologias de territórios urbanos problemáticos (centros históricos, 

bairros críticos e urbanizações metropolitanas periféricas com população com baixos rendimentos) e dos diversos 

contextos regionais; 

 Critério Instrumental - representação dos principais instrumentos de política pública relacionados com a inclusão em 

territórios urbanos problemáticos (PRU, CLDS, Escolhas, TEIP); 

 Critério Populacional - Representação dos diversos grupos alvo mais relevantes, nomeadamente os que são 

definidos pelo PNAI (crianças e jovens e idosos, imigrantes e minorias étnicas) e os ativos em situação de 

desemprego. 

72. A conjugação dos critérios, tendo por base a informação estatística e documental disponível, levou à seleção de oito 

estudos de caso, cuja análise permitiu uma comparação de situações semelhantes, o confronto entre territórios, grupos 

e instrumentos e resultados (mudança gerada) distintos. 

Quadro 1. Posicionamento dos Estudos de Caso face aos Critérios de Seleção 

CRITÉRIOS 

TERRITÓRIOS URBANOS PROBLEMÁTICOS 

Aldoar 

(Porto) 

Vale da 

Amoreira 

(Moita) 

Cruz da 

Picada 

/Malague

ira 

Vila 

d'Este 

(Vila 

Nova de 

Gaia) 

Tapada 

das 

Mercês 

(Sintra) 

Cento 

Histórico 

do Porto 

Centro 

Histórico 

de 

Coimbra 

Mouraria 

(Lisboa) 

(Évora) 

Contexto 

Territorial 

Urbano 

Bairro Social X X X      

Urb. Periférica     X X    

Cent. Histórico      X X X 

Regional (NUTS II) Norte Lisboa Alentejo Norte Lisboa Norte Centro Lisboa 

Instrumento 

de Política 

PRU  X   X X X X 

CLDS X  X X X    

Escolhas X X X X X    

TEIP X X X X X    

Grupo 

Alvo 

Idosos  X     X X X 

Crianças e Jovens X X X X X X  X 

Imigrantes e Minorias 

Étnicas 
X X X X X   X 

Ativos Desempregados X X X X X X   

Fonte: Equipa de Avaliação (2013) 
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II.4. PAINEL DE INTERVENÇÕES DE ANÁLISE APROFUNDADA 

73. Com o objetivo de obter uma leitura precisa e fundamentada das mudanças geradas pelo QREN em termos de inclusão 

social nos territórios urbanos problemáticos, a Avaliação foi suportada em vinte e sete projetos/ações apoiados pelo 

FEDER ou pelo FSE, realizada nos oitos territórios selecionados como Estudos de Caso. Os projetos/ações escolhidas 

nem sempre corresponde às operações cofinanciadas dado que em virtude da natureza focalizada desta avaliação, no 

caso das abordagens de natureza programática como os CLDS, foi selecionada apenas uma ação. 

74. Procurando seguir o modelo de avaliação adotado, a seleção dos projetos/ações foi suportada em dois critérios 

principais, designadamente: (i) a representação dos vetores específicos de avaliação (autonomia e capacitação, 

habitabilidade e convivência, discriminações e direitos, liberdades e garantias pessoais): (ii) a representação das 

diversas estratégias de intervenção (indivíduos, organizações, equipamentos e comunidades). 

  

Quadro 2. Ações Objeto de Análise Aprofundada 

Projeto Ação 

Regulamento 

Específico 

/Tipologia de 

Intervenção 

Critério Analítico 
Estratégia de 

Intervenção 

A B C D E F G H 

Aldoar (Porto) 

1 RVCC  FSE/ POPH - 2.1 X    X    

2 Aldoar a Despertar (CLDS) 
Estudar para 

Vencer (Eixo 1) 
FSE/ POPH - 6.13  X    X    

3 TEIP - FSE/ POPH - 6.11 X    X    

4 CEFA - FSE/ POPH - 2.2 X    X    

5 RVCC - FSE/ POPH - 2.1 X    X    

Vale da Amoreira (Moita) 

6 
Criação de um Mercado para a 

Diversidade 
- FEDER/ PORL - PRU  X      X 

7 

Requalificação do espaço público 

adjacente ao quarteirão entre a 

Avenida Vasco da Gama e a 

Avenida Diogo Cão 

- FEDER/ PORL - PRU  X      X 

8 CLAII - FSE/ POPH - 9.6.8   X    X  

Cruz da Picada /Malagueira (Évora) 

9 Formação para a Inclusão - FSE/ POPH - 6.1 X   X X    

10 MUSEpe (Escolhas) 

Área 

estratégica da 

dinamização 

comunitária e 

cidadania  

FSE/ POPH - 6.7  X X  X   X 

11 TEIP - FSE/ POPH - 6.11 X    X    

Vila d'Este (Vila Nova de Gaia) 

12 
Requalificação dos Edifícios Vila 

d'Este Fase 1  
- FEDER/ ON2 - PRU  X     X X 

13 RVCC - FSE/ POPH - 2.1 X    X    

14 Escolhe Vilar (Escolhas) - FSE/ POPH - 6.7  X X  X   X 

15 Formação para a Inclusão - FSE/ POPH - 6.1 X   X X    

Tapada das Mercês (Sintra) 

16 CEFA  FSE/ POPH - 9.2.2 X    X    

17 Associação Islâmica da Tapada - FSE/ POPH - 9.6.9   X X  X   

18 TEIP - FSE/ POPH - 9.6.11 X    X    

19 Capacidade (CLDS) 

Capacitação 

das instituições 

locais (Eixo 3) 

FSE/ POPH - 9.6.13 X X    X   

Centro Histórico do Porto (Porto) 

20 RVCC - FSE/ POPH - 2.1 X    X    

21 CEFA - FSE/ POPH - 2.2 X    X    

Centro Histórico de Coimbra (Coimbra) 

22 
Repavimentação da Rua do Corpo 

de Deus  
- 

FEDER/ Mais 

Centro - PRU 
 X      X 

23 
Repavimentação de Remodelação 

da Couraça dos Apóstolos 
- 

FEDER/ Mais 

Centro - PRU 
 X      X 

24 Formação para a Inclusão - FSE/ POPH - 6.1 X   X X    
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Mouraria (Lisboa) 

25 
Extensão da Junta de São Cristóvão 

e São Lourenço 

Equipamento 

Intergeracional 
FEDER/ PORL - PRU  X     X  

26 Jornal Bimestral sobre a Mouraria - FEDER/ PORL - PRU  X      X 

27 
Formação em Língua Portuguesa 

para Estrangeiros  
- FSE/ POPH – 9.6.6 X  X  X    

Fonte: Equipa de Avaliação (2013) 

Legenda: A - Autonomia e Capacitação; B - Habitabilidade e Convivência; C - Discriminações; D - Direitos, Liberdades e Garantias Pessoais; E - 

Indivíduos; F - Organizações; G - Equipamentos; H - Comunidades. 

 

II.5. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PRINCIPAIS 

75. Entre os diversos métodos mobilizados para a realização da avaliação, importa destacar os que assumiram um papel 

fundamental no processo avaliativo, nomeadamente as entrevistas, o inquérito aos promotores de projetos nos 

territórios urbanos problemáticos estudados e o inquérito aos destinatários finais de 24 projetos/ações analisados com 

maior profundidade
6
.  

76. As entrevistas realizadas incidiram sobre duas escalas distintas. Por um lado, ao nível dos Fundos e dos Programas, 

procurando-se obter junto das autoridades de gestão informação sobre as estratégias globais e os problemas de 

execução enfrentados. Por outro lado, ao nível dos territórios urbanos problemáticos foram entrevistadas as autarquias 

locais e os atores que conduziram os projetos/ações, tendo em vista conhecer os problemas locais, as teorias de 

mudança dos projetos e as experiências de implementação dos projetos apoiados pelo QREN.  

 

Quadro 3. Entrevistas Semiestruturadas Realizadas por Tipologia de Entidade 

Tipo de Entidades Nº de Entrevistas 

Entidades Gestoras de Fundos 1 

Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais 4 

Organismos Responsáveis pela Execução das Políticas Públicas (OREPP) 3 

Câmaras Municipais, Empresas Municipais e Juntas de Freguesia 11 

Organizações do Terceiro Setor 11 

Organizações de Base Local 6 

Fonte: Equipa de Avaliação (2013) 

 

77. O inquérito aos promotores das intervenções apoiadas pelo QREN nos territórios urbanos problemáticos estudados 

teve como objetivo recolher a leitura destes atores sobre as problemáticas que afetam os territórios onde se 

desenvolvem as intervenções apoiadas e conhecer os fatores críticos explicativos da eficácia, eficiência e utilidade das 

suas intervenções. 

78. Considerando a utilidade deste instrumento e a razoabilidade da sua implementação, foi solicitado aos promotores 

inquiridos que tivessem em conta nas suas respostas apenas um dos projetos que implementaram previamente 

selecionado pela Equipa de Avaliação. A seleção de um projeto por promotor obedeceu aos mesmos critérios que 

foram aplicados na seleção dos projetos/ações que compõe o painel de análise aprofundado. 

79. Após a análise das diversas Tipologias de Intervenção enquadradas no POPH e do perfil de entidades promotoras, 

entendeu-se não inquirir qualquer promotor de intervenções apoiadas no âmbito das Tipologias de Intervenção 2.1 e 

9.2.1 - Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, 2.2. e 9.2.2 - Cursos de Educação Formação de 

                                            
6
 Importa ainda referir que nos casos dos projetos TEIP do Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira (Aldoar), Agrupamento de 

Escolas Visconde de Juromenha (Tapada das Mercês) e da Agrupamento de Escolas Nº 1 de Évora (Bairro Cruz da Picada/Malagueira) 

atendendo a que existe de informação estatística produzida pelos Agrupamentos, relativamente à evolução do abandono e do insucesso 

escolar, não foram efetuados inquéritos aos destinatários finais, tanto mais quanto esta informação preenche os requisitos de fiabilidade 

exigidos para a Avaliação ao seguir os parâmetros definidos pelo Ministério da Educação e Ciência alimentando as bases de dados 

utilizadas para acompanhar estes fenómenos ao nível nacional. 
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Adultos, 6.1 e 9.6.1 - Formação para a Inclusão, 6.6 e 9.6.6 - Formação em Língua Portuguesa para Estrangeiros. Com 

efeito, atendendo a que se trata de intervenções de amplo espetro e que servem população com diferentes 

características, verifica-se que os promotores não estão identificados com os territórios, nem tão pouco as 

intervenções seguem qualquer racional estratégico de abordagem específica a estes espaços. Esta situação não 

invalida, como anteriormente se expôs, que se tratem de intervenções relevantes para a inclusão social de residentes 

em territórios urbanos problemáticos. 

80. No global foram obtidas 34 respostas (das 35 entidades contactadas), de 19 de promotores apoiados pelo FSE e de 15 

apoiados pelo FEDER. Em termos territoriais, apresenta-se no quadro seguinte a distribuição das respostas. 

 

Quadro 4. Número de Promotores que Responderam Promoter Web Survey, por Território Urbano Problemático 

Território Urbano Problemático Nº de Respostas 

Aldoar (Porto) 3 

Vale da Amoreira (Moita) 9 

Cruz da Picada /Malagueira (Évora) 4 

Vila d'Este (Vila Nova de Gaia) 5 

Tapada das Mercês (Sintra) 4 

Centro Histórico do Porto 3 

Centro Histórico de Coimbra 2 

Mouraria (Lisboa) 4 

Fonte: Equipa de Avaliação (2013) 

 

81. O inquérito aos destinatários finais das intervenções objeto de análise aprofundada teve como objetivo obter 

evidências sobre os resultados alcançados pelos projetos/ações. 

82. Atendendo às especificidades de cada intervenção e dos seus destinatários finais, adotaram-se diversas metodologias 

de operacionalização dos inquéritos (aplicação presencial, telefónica ou por e-mail). Num primeiro contacto com os 

destinatários foi explicado qual o projeto a que se aplicava o inquérito, salvaguardando-se a obtenção de respostas 

específicas sobre o projeto em causa, uma vez que se regista a frequência de mais do que um projeto por alguns 

destinatários finais. 

 

Quadro 5. Síntese da Metodologia dos Inquéritos Realizados aos Destinatários Finais 

Projeto 

Universo Amostral 

Amostra 
Respostas 

Obtidas (N.º) 

Taxa de 

Resposta 

(%) 

Forma de 

Aplicação N.º Tipo de Grupo 

Aldoar (Porto) 

Projeto Aldoar a Despertar 15 
Crianças/jovens participantes no 

projeto 
15 15 100% Online 

CEFA  78 Formandos residentes 50 14 28% Telefónico 

RVCC  372 Formandos residentes 50 50 100% Telefónico 

Vale da Amoreira (Moita) 

Criação de um Mercado para a Diversidade 10 Comerciantes residentes  10 9 90% Presencial 

CLAII do Vale da Amoreira - Imigrantes utilizadores do equipamento 50 12 24% Presencial 

Requalificação do espaço público adjacente 

ao quarteirão entre a Avenida Vasco da 

Gama e a Avenida Diogo Cão 

389 População residente no quarteirão 50 50 100% Presencial 

Bairro Cruz da Picada/Malagueira (Évora) 

Formação para a Inclusão  44 Formandos residentes 44 17 39% Telefónico 

Projeto MUSEpe 

10 
Residentes que utilizam a horta 

comunitária 
7 7 70% Presencial 

20 
Crianças que participaram na 

construção da horta  
20 20 100% Presencial 

Vila d’Este (Vila Nova de Gaia) 

Requalificação dos Edifícios de Vila d'Este Fase 

1 
746 Famílias/Fogos 50 50 100% Presencial 

Formação para a Inclusão 37 Formandos residentes 37 16 43% Telefónico 

RVCC 923 Formandos residentes 50 50 100% Telefónico 
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Projeto 

Universo Amostral 

Amostra 
Respostas 

Obtidas (N.º) 

Taxa de 

Resposta 

(%) 

Forma de 

Aplicação N.º Tipo de Grupo 

Projeto Escolhe Vilar 40 
Crianças/jovens participantes no 

projeto 
40 39 98% Online 

Tapada das Mercês (Sintra) 

Projeto Capacidade 11 Grupos/Organizações 11 7 64% Online 

Associação Islâmica da Tapada das Mercês e 

Mem Martins 
- 

Imigrantes utilizadores do equipamento 

que frequentaram as ações financiadas  
50 50 100% Presencial 

CEFA 18 Formandos residentes 18 10 56% Telefónico 

Centro Histórico do Porto  

RVCC 114 Formandos residentes 50 27 54% Telefónico 

CEFA 26 Formandos residentes 26 11 42% Telefónico 

Centro Histórico de Coimbra  

Repavimentação da Rua Corpo de Deus, N. 

Sra. da Vitória 
165 Residentes na rua 25 25 100% Presencial 

Repavimentação e Remodelação da Rua 

Couraça dos Apóstolos 
94 Residentes na rua  25 25 100% Presencial 

Formação para a Inclusão - Coimbra 55 Formandos 50 16 32% Telefónico 

Mouraria (Lisboa) 

Extensão das instalações da Junta de Freguesia 

de São Cristóvão e S. Lourenço 

20 Idosos utilizadores 20 17 85% Presencial 

30 Crianças e Jovens utilizadoras 30 22 73% Presencial 

Jornal Bimestral sobre a Mouraria - Jornal 

Rosa Maria 
5.566 Residentes que lêem o jornal 50 50 100% Presencial 

Formação em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros 
350 Formandos residentes 50 50 100% Telefónico 

Fonte: Equipa de Avaliação (2013) 

 

83. Os inquéritos foram aplicados durante o mês de abril. A existência de taxas de respostas menores, em certos casos, é 

fundamentada pelos universos serem relativamente reduzidos e pela impossibilidade em contactar inúmeros 

destinatários de ações de RVCC, CEFA e Formação para a Inclusão sem contactos telefónicos ou com contactos 

telefónicos desativados, ou ainda pela recusa em responder.  

 

Quadro 6. Entidades Participantes nos Focus Group, por Território Urbano Problemático 

Focus Group Nº de Entidades Participantes 

Aldoar (Porto) 14 

Vale da Amoreira (Moita) 14 

Cruz da Picada /Malagueira (Évora) 11 

Vila d'Este (Vila Nova de Gaia) 24 

Tapada das Mercês (Sintra) 11 

Centro Histórico do Porto 12 

Centro Histórico de Coimbra 15 

Mouraria (Lisboa) 11 

Fonte: Equipa de Avaliação (2013) 

 

84. Finalmente, importa relevar a realização de oito focus group, no âmbito da metodologia Community Footprint, que 

mobilizaram noventa e uma entidades, e que tiveram como objetivo: (i) validar a grelha de problemas dos territórios e 

hierarquizar a sua importância., (ii) discutir o contributo das intervenções apoiadas pelo QREN e a adequação dos 

recursos financeiros de 2014-2020 às necessidades de criação de condições efetivas e sustentáveis de inclusão social; 

(iii) discutir a pertinência dos fatores críticos explicativos da eficácia, da eficiência e da utilidade das intervenções do 

QREN, (iv) validar as conclusões e recomendações para o período 2014-2020. 
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II.6. LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

85. O exercício de avaliação confrontou-se com dois obstáculos metodológicos principais, com amplitudes distintas.  

86. O primeiro obstáculo resultou da impossibilidade de incluir na avaliação a grelha de projetos/ações inicialmente 

prevista e que assegurava, não só um equilíbrio de representação dos Fundos (FSE e FEDER), como a existência de pares 

que permitiriam identificar os fatores que interferem no seu desempenho.  

87. Esta limitação resultou, por um lado, do atraso na concretização de alguns equipamentos previstos para os territórios 

estudados, nomeadamente no âmbito das PRU, e, por outro lado, de em alguns projetos de natureza imaterial não ser 

feito um registo dos participantes, tornando impossível contatar os destinatários finais. 

88. O segundo obstáculo resultou das dificuldades encontradas em efetuar uma adequada avaliação da eficiência das 

intervenções cofinanciadas nos territórios urbanos problemáticos. Esta dificuldade resulta da convergência de três 

problemas: 

 Diversidade de resultados das intervenções - um dos principais atributos das intervenções realizadas nos territórios 

estudados foi a sua multidimensionalidade. Este aspeto é essencial no combate à pobreza e na promoção da 

inclusão social e é pertinente face aos fins das operações. Todavia, a multidimensionalidade é particularmente 

ampliada no que concerne a projetos-programa, como o CLDS ou o Escolhas, que contemplam um grande número de 

ações, algumas das quais transversais. Esta complexidade condiciona uma apreciação quantitativa da sua eficiência, 

dado que não existe uma relação única com um dado resultado; 

 Custo de ações inquantificáveis - tendo em vista focalizar a avaliação na apreciação dos resultados, a Equipa de 

Avaliação foi obrigada, no caso dos CLDS, a apreciar apenas os resultados de ações específicas. Embora esta 

abordagem tenha viabilizado a compreensão das mudanças geradas através da inquirição dos destinatários finais 

dessa ação, não permitiu saber os custos associados, dado que os promotores não organizam as despesas dessa 

forma;  

 Impossibilidade de quantificar a totalidade de destinatários – no caso dos CLAII como das organizações 

capacitadas, em que os resultados são obtidos pelos serviços que prestam, revelou-se impossível estimar o número 

global de utilizadores e no que respeita às ações dirigidas aos indivíduos (RVCC, CEFA, Formação para a Inclusão) 

a extração a partir das bases de dados do SIIFSE de todos os beneficiários que residem nos territórios urbanos 

problemáticos é uma tarefa morosa e incompatível com o cronograma da avaliação, dado estes territórios não 

coincidem com unidades administrativas. 
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II.7. QUADRO TEMPORAL DA AVALIAÇÃO 

 

Maio

    Tarefas / Semanas   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Reunião de arranque dos trabalhos com o Grupo Permanente de Acompanhamento (GPA)

Reunião de Aprofundamento Metodológico com o Steering Committee

Recolha de Programas/Estudos

Análise de Programas/Estudos

Revisão dos Métodos de Avaliação

Definição de Programa de Entrevistas Semi-estruturadas

Reunião intermédia com o Grupo Permanente de Acompanhamento (GPA)

Definição dos Territórios Urbanos Problemáticos (Estudos de Caso)

Definição de Amostra de Inquéritos

Desenho de Guiões de Entrevista

Desenho de Guião do Beneficiary Online Survey

Desenho de Guião do Inquérito Local aos Beneficiários Finais

Desenho de Guião dos Focus Group

Produção do Relatório Inicial

Reunião de Ponto de situação com o Grupo Permanente de Acompanhamento (GPA)

Entrega do produto: Relatório Inicial &

Preparação da Reunião com o Grupo Alargado de Acompanhamento (GAA)

Reunião com o Grupo Alargado de Acompanhamento (GAA)

Recolha de Dados do Sistema de Informação QREN/PO

Análise Informação do Sistema de Informação QREN/PO

Definição de Painel de Projetos de Análise Aprofundada

Recolha de Candidaturas/Projetos

Análise de Candidaturas/Projetos

Definição das Teorias de Mudança das Intervenções a Estudar

Definição dos Indicadores de Resultado a Mobilizar

Realização de Beneficiary Online Survey

Análise Estatística do Beneficiary Online Survey

Entrevistas Semi-estruturadas Atores Chave (Gestores de Instrumentos)

Análise Documental (Estudos de Caso)

1ª Ronda de Entrevistas Semi-estruturadas Atores-Chave locais (Estudos de Caso)

Análise de Entrevistas Semi-estruturadas 

Reunião de Discussão de Primeiras Evidências com o Steering Committee

Produção do Relatório Intermédio

Ponto de situação com o Grupo Permanente de Acompanhamento (GPA)

Entrega do produto: Relatório Intermédio &

Recolha de Dados do Sistema de Informação QREN/PO

Análise Informação do Sistema de Informação QREN/PO

Realização de Beneficiary Online Survey

Análise Estatística do Beneficiary Online Survey

Entrevistas Semi-estruturadas Atores Chave (Gestores de Instrumentos)

Análise Documental (Estudos de Caso)

2ª Ronda de Entrevistas Semi-estruturadas Atores-Chave locais (Estudos de Caso)

Realização do Inquérito Local a Beneficiários Finais (Estudos de Caso)

Análise Estatística dos Inquéritos Locais

Focus Group  (Estudos de Caso)

Análise de Entrevistas e Focus Group  (Estudos de Caso)

Análise Estatística de Indicadores de Desempenho

Realização das Histórias de Vida (Most Significant Change)

Análise de Estudos de Caso

Integração dos resultados dos Estudos de Caso na análise das Questões Transversais/Específicas

Reunião de Discussão de Conclusões/Recomendações com o Steering Committee

Produção do Relatório Final Preliminar

Entrega do produto: Relatório Final Preliminar &

Receção e Análise de comentários/sugestões do Grupo Permanente de Acompanhamento

Preparação da Reunião com o Grupo Alargado de Acompanhamento (GAA)

Reunião com o Grupo Alargado de Acompanhamento (GAA)

Ponderação de Comentários/Sugestões do Grupo Alargado de Acompanhamento (GAA)

Preparação do Workshop

Realização do Workshop

Ponderação de Comentários/Sugestões - Workshop

Produção do Relatório Final

Produção do Sumário Executivo

Entrega do produto: Relatório Final e Sumário Executivo &

Abril JunhoNovembro Janeiro Fevereiro Março Maio

FASE DE VALIDAÇÃO E 

REFORMULAÇÃO DAS 

CONCLUSÕES E 

RECOMENDAÇÕES  

FASE DE 

APROFUNDAMENTO E 

ESTABILIZAÇÃO DA 

METODOLOGIA DE 

AVALIAÇÃO

FASE DE 

DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES DE 

RECOLHA E ANÁLISE 

DA INFORMAÇÃO E 

DIFUSÃO

FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO, 

APROFUNDAMENTO DA 

ANÁLISE DOS 

RESULTADOS DA 

AVALIAÇÃO
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III. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

III.1. QUAIS OS IMPACTOS (EFETIVOS E POTENCIAIS) DAS INTERVENÇÕES APOIADAS PELO 

QREN AO NÍVEL DOS DIFERENTES TIPOS DE RESULTADOS ESPERADOS, EM TERMOS 

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS? 

 

Conclusões Específicas 

1. O contributo do QREN foi profícuo nos processos de autonomização e capacitação dos indivíduos, tendo gerado 

resultados expressivos no reforço das competências básicas, na melhoria do sucesso educativo e na redução do 

abandono escolar. No domínio do emprego, os resultados foram insuficientes face às necessidades crescentes.  

2. As intervenções apoiadas pelo QREN foram decisivas para a melhoria das condições de habitabilidade e de convivência, 

com resultados mais evidentes nos bairros sociais e nos centros históricos. O contributo do atual período de 

programação, nomeadamente no âmbito do FEDER, ficou marcado por algumas fragilidades e por atrasos na 

concretização de operações para alavancar as dinâmicas inclusivas. 

3. As intervenções apoiadas pelo QREN com vista à promoção da inclusão social foram bastante profícuas na promoção da 

igualdade de oportunidades e no combate às várias formas de discriminação, com base na etnia/origem dos indivíduos, 

religião, local de residência, idade e género. 

4. O contributo do QREN conferiu particular centralidade ao exercício pleno dos direitos, liberdades e garantias pessoais 

previstos na Constituição Portuguesa, com resultados gerados ao nível do direito a aprender, do direito de sufrágio e do 

direito de associativismo. 

Principais Indicadores de Resultado 

Domínio Indicador % 

Autonomia e 

Capacitação 

 Residentes que reforçaram as competências pessoais 85% 

 Residentes que reforçaram as competências técnicas 76% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de conciliação da vida pessoal, 

familiar e profissional 
75% 

 Residentes que aumentaram as qualificações escolares e/ou profissionais 66% 

 Residentes que reforçaram as competências parentais / familiares 66% 

 Residentes que tiveram maior autonomia na resolução dos seus problemas 61% 

Habitabilidade e 

Convivência 

 Residentes que beneficiaram de melhoria na suas habitações 98% 

 Residentes que beneficiaram de melhoria na imagem (interna e externa) dos 

territórios onde residem 
89% 

 Residentes que beneficiaram de melhoria na segurança dos territórios onde 

residem 
83% 

 Residentes que reforçaram as competências interpessoais 82% 

 Residentes que reforçaram o capital social / melhoraram as relações de 

vizinhança 
81% 

 Residentes que adotaram estilos de vida mais saudáveis (nutrição, higiene, 

saúde sexual e reprodutiva, atividade física) e reduz comportamentos desviantes 
65% 

Discriminação 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de integração nas comunidades 87% 

 Residentes que reforçaram a sensibilização para a igualdade de 

oportunidades 
86% 

 Residentes que aumentaram a capacidade de tolerância e de cooperar com 

indivíduos e grupos de contextos diversos 
83% 

Direitos, Liberdades 

e Garantias 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de acesso ao direito de aprender  73% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de acesso ao direito de sufrágio 69% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de acesso ao direito de 

associativismo 
65% 
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O contributo do QREN foi profícuo nos processos de autonomização e capacitação dos indivíduos, tendo gerado resultados 

expressivos no reforço das competências básicas, na melhoria do sucesso educativo e na redução do abandono escolar. No 

domínio do emprego, os resultados foram insuficientes face às necessidades crescentes.  

89. É no domínio da autonomia e capacitação que se identifica um espetro mais alargado de resultados gerados pelas 

intervenções apoiadas pelo QREN, pese embora as que incidiram na melhoria das condições de habitabilidade e da 

convivência tenham assumido uma maior expressão em termos de recursos financeiros alocados. Neste âmbito, 

obtiveram-se as seguintes evidências: 

 Sucesso educativo e combate ao abandono escolar - As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para a 

melhoria do sucesso educativo e para o combate ao abandono escolar precoce com efeitos potenciais, a médio e 

longo prazo, nas trajetórias académicas, profissionais e de vida das crianças e jovens. Verifica-se que a totalidade 

das crianças e jovens que beneficiaram de intervenções apoiadas reforçaram a motivação em contexto de sala de 

aula, 85% reduziram a indisciplina, 81% melhoraram os seus resultados escolares e 75% melhoraram a assiduidade. 

Os dados do TEIP nestes territórios apontam ainda para melhorias na redução do insucesso escolar e na diminuição 

do abandono escolar. Todos os instrumentos de política, promotores de inclusão social, contribuíram para este 

desígnio. Esse contributo foi bastante heterogéneo entre os vários instrumentos, com um destaque assinalável do 

CLDS (a totalidade dos destinatários finais evidenciaram mudanças), TEIP, Escolhas (84%) e PRU (68%).  

 Competências básicas - As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o reforço de competências 

pessoais de 85% dos destinatários finais, nos territórios estudados, com efeitos potenciais, a médio e longo prazo, 

nos percursos de autonomização, no aumento da participação individual e coletiva e no alargamento das 

oportunidade e na expansão das aspirações dos residentes. Todos os instrumentos tiveram um contributo de 

intensidade similar, com destaque para o CLDS (100%); Escolhas (99%) e Apoio ao Acolhimento e Integração de 

Imigrantes (97%). As PRU tiveram um contributo menos elevado, mas ainda assim expressivo (64%), resultado 

explicado pela forte componente material deste instrumento; 

 Formação e qualificação - As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o reforço das competências 

técnicas de 76% dos destinatários finais e para o aumento das qualificações escolares e profissionais de 66% dos 

mesmos, nos territórios estudados, com efeitos potenciais no reforço da autoestima, na promoção da 

empregabilidade e no reforço dos rendimentos e na mobilidade social ascendente. O espetro de instrumentos com 

contributo revelou-se mais reduzido, circunscrevendo-se à tipologia CEFA (76%), RVCC (72%), Apoio ao 

Acolhimento e Integração de Imigrantes (68%) e Formação para a Inclusão (53%);  

 Emprego e dinamização do comércio local - neste domínio o contributo do QREN, apesar dos resultados gerados 

(em 12 dos 24 projetos inquiridos 24% dos destinatários finais acederam ao emprego por conta de outrem e em 8 

projetos 13% dos destinatários criaram o seu próprio emprego), não foi suficiente para responder às necessidades 

dos territórios que continuam a registar elevadas taxas de desemprego. Importa assinalar que uma parte relevante 

dos instrumentos de política pública analisados não tinham como objectivo direto a criação de emprego e que, em 

alguns dos territórios estudados, não existiram intervenções concretas destinadas especificamente à criação de 

emprego. Para os resultados alcançados contribuíram instrumentos financiados pelo FSE e pelo FEDER, com uma forte 

incidência do CLDS (80%), da Formação para a Inclusão (63%), do Escolhas (58%) e da Formação em Língua 

Portuguesa para Estrangeiros. A tipologia RVCC teve um contributo mais residual (34%). As PRU tiveram um 

contributo muito reduzido no apoio ao empreendedorismo e na qualificação comercial. As entrevistas realizadas 

permitiram salientar o papel que a Medida Vida Ativa, introduzida no decurso do período de programação, pode 

desempenhar em evitar trajectórias conducentes à inclusão social. Esta medida destina-se a públicos desempregados 

inscritos nos Serviços de Emprego do IEFP e passa pelo encaminhamento dos mesmos para ações de formação 

modular ou para outras soluções formativas que se relevem mais adequadas à aquisição de competências 

necessárias para a (re)integração no mercado de trabalho; 

 Rendimentos - as intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para que, em 11 dos 24 projetos inquiridos, 16% 

dos destinatários finais tenham reforçado/diversificado os rendimentos provenientes do trabalho e que, em 13 dos 

24 projetos inquiridos, 43% dos destinatários finais tenham tido melhorias na gestão da economia familiar com 

efeitos potenciais, a médio e longo prazo, na redução de situações de endividamento e pobreza. Todos os 

instrumentos de política, promotores de inclusão social, contribuíram para este domínio. Embora esse contributo seja 

heterogéneo, com o Escolhas a destacar-se de forma significativa (a totalidade dos destinatários evidenciou 

mudanças positivas). A tipologia RVCC teve um contributo mais residual (33%);  

 Capacitação das famílias - as intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o reforço das competências 

parentais e familiares de 78% destinatários finais, para ganhos em matéria de conciliação da vida pessoal, familiar e 
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profissional junto de 75% dos mesmos, a par do reforço dos equipamentos e serviços de apoio à família com efeitos, 

a prazo, na rutura do ciclo da transmissão intergeracional da pobreza e exclusão social. Apenas os instrumentos 

cofinanciados pelo FSE contribuíram para este domínio, com o Escolhas a assumir a dianteira (a totalidade dos 

destinatários evidenciou mudanças positivas), seguida do Apoio ao Acolhimento e Integração de Imigrantes (75%) e 

da Formação para a Inclusão (69%). O contributo do FEDER ficou condicionado pelo atraso na execução dos 

equipamentos dirigidos a grupos prioritários e com resultados na conciliação da vida familiar e profissional dos 

residentes (centros históricos de Coimbra e do Porto);  

 Participação individual e coletiva - a aposta neste âmbito de intervenção apoiada pelo QREN incide na 

capacitação individual e organizacional. O contributo do QREN foi importante na resolução dos défices de 

envolvimento dos residentes nas suas comunidades, contribuindo para que 60% dos destinatários finais tenham 

reforçado a participação em dinâmicas comunitárias e em redes de solidariedade e entreajuda. O espetro de 

apoios do QREN apresenta-se substancialmente alargado, dado que para tal têm contribuído os vários instrumentos 

de política pública, financiados pelo FSE e pelo FEDER, com uma forte incidência do Escolhas (92% dos destinatários 

tiveram resultados) e do Apoio ao Acolhimento e Integração de Imigrantes. A tipologia RVCC teve um contributo 

mais residual (40%). As intervenções apoiadas concorreram, ainda, para a capacitação dos grupos e organizações, 

em particular as da sociedade civil. Este contributo ocorreu por via das intervenções financiadas pelo FSE, 

destacando-se os CLDS e o Escolhas com ações dirigidas à promoção do associativismo e ao reforço das 

competências das organizações. 

90. As intervenções apoiadas, através do reforço das competências e qualificações, induziram uma maior consciência dos 

direitos e deveres, no que trata à igualdade de oportunidades e ao exercício da cidadania e no envolvimento dos 

residentes em ações de responsabilidade conjunta. 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN foram decisivas para a melhoria das condições de habitabilidade e de convivência, 

com resultados mais evidentes nos bairros sociais e nos centros históricos. O contributo do atual período de programação, 

nomeadamente no âmbito do FEDER, ficou marcado por algumas fragilidades e por atrasos na concretização de operações 

para alavancar as dinâmicas inclusivas. 

91. As intervenções apoiadas pelo QREN, no domínio das condições de habitabilidade e convivência, assumiram uma maior 

expressão em termos de recursos financeiros alocados. 

92. O investimento do QREN na promoção de uma cultura de convivência e de diálogo intercultural, a par da melhoria das 

condições de habitabilidade, contribuiu para o reforço do sentido de pertença às comunidades e para a redução das 

várias formas de discriminação a que estão sujeitos os residentes nos territórios urbanos problemáticos, com menos 

evidências na discriminação em relação à deficiência. Neste âmbito, obtiveram-se as seguintes evidências:  

 Competências interpessoais - As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o reforço de competências 

interpessoais de 82% dos destinatários finais, nos territórios estudados, com efeitos potenciais, a prazo, na redução 

da insegurança, na melhoria da convivência e na coesão social. Todos os instrumentos de política promotores de 

inclusão social contribuíram para este desígnio, com um contributo destaque do Escolhas (92% dos destinatários 

finais evidenciaram mudanças), da Formação para a Inclusão (88%) e da Formação em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros (88%);  

 Capital social - As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o reforço das interações positivas de 81% 

dos destinatários finais, nos territórios estudados, com efeitos potenciais, a médio e longo prazo, na redução do 

isolamento dos grupos mais vulneráveis, na promoção de uma cultura de convivência e de diálogo intercultural e no 

reforço do capital social. Todos os instrumentos tiveram um contributo de intensidade similar, com destaque para o 

Escolhas e os CEFA (99% e 94% dos destinatários finais evidenciaram mudanças); 

 Estilos de vida saudáveis - As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para a adoção de estilos de vida mais 

saudáveis junto de 65% dos destinatários finais, nos territórios estudados, com efeitos potenciais, a prazo, na 

redução de comportamentos de risco, na melhoria da saúde e na redução da insegurança. A menor expressividade 

dos resultados obtidos, face a outros domínios, reside no tipo de problemáticas e grupos envolvidos em situação de 

elevada dependência e fraca autonomia (como os toxicodependentes, as prostitutas, as pessoas sem-abrigo). Todos 

os instrumentos de política contribuíram para este desígnio, embora o desempenho seja heterogéneo, com um 

contributo assinalável do Escolhas (a totalidade dos destinatários finais evidenciaram mudanças), CLDS (87%) e 

Formação para a Inclusão (84%); 
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 Edificado - neste domínio os resultados obtidos circunscreveram-se a um território estudado (Vila d’Este), revelando 

a fragilidade do contributo QREN para a requalificação do edificado na generalidade dos territórios. Os ganhos 

gerados, embora limitadas ao contexto territorial, contribuíram para ganhos percecionados por 98% dos 

destinatários finais, abrangendo a melhoria do conforto e segurança, valorização patrimonial, reforço do sentido 

de pertença ao território, aumento da autoestima dos seus residentes, entre outros. O apoio do QREN limitou-se ao 

instrumento das PRU; 

 Espaço público e equipamentos para públicos prioritários - As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para 

a qualificação do espaço público e equipamentos percecionada por 53% dos destinatários finais, nos territórios 

estudados, com evidências obtidas na melhoria das acessibilidades, na melhoria da convivência, no reforço das 

respostas para grupos prioritários e na requalificação da imagem urbana. O contributo do QREN, nomeadamente 

no âmbito do FEDER, ficou marcado por algumas fragilidades e por atrasos na concretização de operações 

decisivas para alavancar as dinâmicas inclusivas;  

 Imagem dos territórios - As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para a melhoria da imagem (interna e 

externa) dos territórios estudados, percecionada por 89% dos destinatários finais, com efeitos potenciais, na 

redução do estigma associado ao local de residência, no reforço do sentido de pertença e de filiação dos 

residentes e na revitalização do tecido associativo e do comércio local. O espetro de apoios do QREN apresenta-

se bastante reduzido, contribuindo para tal ações financiadas pelo FEDER (PRU) e pelo FSE (Escolhas). 

93. No domínio da habitabilidade e da convivência, as evidências recolhidas permitiram demonstrar a persistência de 

debilidades nos processos de trabalho em parceria, no desenvolvimento de projetos plurifundo (FEDER-FSE) e no 

estabelecimento de parcerias multinível. 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN com vista à promoção da inclusão social foram bastante profícuas na promoção da 

igualdade de oportunidades e no combate às várias formas de discriminação, com base na etnia/origem dos indivíduos, 

religião, local de residência, idade e género. 

94. O contributo do QREN concorreu para uma maior sensibilização quanto à aceitação das várias diferenças e para a 

construção de condições mais favoráveis à inclusão social de vários segmentos da população mais vulneráveis, tendo 

sido menos evidente na redução da discriminação de pessoas com deficiência. Destacam-se os seguintes resultados: 

 Discriminação com base na origem/etnia - o combate à discriminação com base na origem/etnia é uma das formas 

de discriminação que mais beneficiou das intervenções apoiadas pelo QREN, contribuindo para mudanças positivas 

junto de 70% dos destinatários finais. Procurando reduzir e anular as formas de discriminação étnica, o espetro de 

apoios do QREN apresenta-se substancialmente alargado, contribuindo para tal ações financiadas pelo FEDER e 

pelo FSE; 

 Discriminação com base na religião - o QREN fomentou uma maior tolerância religiosa e cultural, tendo sido a 

forma de discriminação que registou resultados mais expressivos, com mudanças positivas junto de 92% dos 

destinatários finais; 

 Discriminação com base no local de residência dos indivíduos - o QREN contribuiu para a redução da discriminação 

baseada na estigmatização territorial, um dos principais constrangimentos dos territórios urbanos problemáticos, de 

acordo com a leitura dos promotores das intervenções apoiadas. Trata-se de uma forma de discriminação 

relevante, uma vez que acomete penalizações em vários domínios do quotidiano dos seus residentes (exemplo, 

entrevistas de emprego). As intervenções apoiadas, materiais e imateriais, contribuíram para que 89% dos 

destinatários finais tenham percecionado uma melhoria na imagem destes territórios. Foi nos centros históricos que 

mais destinatários finais consideram que as intervenções mais beneficiaram a imagem interna e externa do bairro 

(35%), precisamente nos territórios onde se alocou um maior volume de recursos financeiros apoiados pelo fundo 

estrutural FEDER para a reabilitação e renovação urbanística; 

 Discriminação com base na idade - O contributo do QREN face à discriminação com base na idade, embora com 

resultados positivos (68% dos destinatários finais evidenciaram mudanças positivas), não foi suficiente para 

introduzir uma rutura nas práticas marcadas pelo idadismo;  

 Discriminação com base no género - O QREN deu continuidade a um trabalho sistemático de combate à 

discriminação com base no género, com resultados consideráveis, sobretudo, ao nível da sensibilização (70% dos 

destinatários finais evidenciaram mudanças positivas), mas também da maior igualdade na inserção no mercado de 

trabalho. Neste contexto, é acentuado o contributo das intervenções apoiadas pelo QREN para a sensibilização 
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para a igualdade de género, verificando-se uma transversalidade desse contributo aos vários instrumentos de 

política, oscilando entre um mínimo de 52% dos destinatários finais que frequentaram ações dinamizadas pela 

tipologia de intervenção Apoio ao Acolhimento e Integração de Imigrantes a atestarem uma melhoria da 

capacidade de aceitação e interação com pessoas de género diferente e um máximo registado no Escolhas;  

 Discriminação com base na deficiência e/ou incapacidade - O QREN contribuiu, com resultados menos evidentes, 

para uma maior aceitação das pessoas com deficiência, doença mental ou outras incapacidades. Apenas 42% dos 

destinatários finais evidenciaram mudanças positivas, a partir do contributo heterogéneo gerado por vários 

instrumentos de política promotores de inclusão social, com um desempenho mais elevado do Apoio ao Acolhimento 

e Integração de Imigrantes (80% dos destinatários finais evidenciaram mudanças positivas) e das PRU (66%); 

 Discriminação com base na orientação sexual - Entre as novas formas de discriminação, o QREN contribuiu para a 

sensibilização e tolerância no respeito por indivíduos com orientação sexual diferente (86% dos destinatários finais, 

nos territórios estudados, que beneficiaram de projetos apoiados pelo QREN melhoraram a capacidade de 

aceitação e interação de pessoas com orientação sexual diferente).  
 

O contributo do QREN conferiu particular centralidade ao exercício pleno dos direitos, liberdades e garantias pessoais 

previstos na Constituição Portuguesa, com resultados gerados ao nível do direito a aprender, do direito de sufrágio e do 

direito de associativismo. 

95. No atual período de programação assumiu ainda centralidade o apoio no acesso aos direitos, liberdades e garantias 

pessoais orientados a grupos com maior vulnerabilidade, decorrente das suas desvantagens cumulativas, como é o caso 

dos imigrantes. Destacam-se os seguintes resultados: 

 Direito a aprender - O direito a aprender é, dos direitos previstos na Constituição da República Portuguesa, aquele 

em que as intervenções apoiadas pelo QREN mais têm contribuído para aumentar os níveis de acesso dos 

destinatários finais nos territórios estudados. Todos os instrumentos de política promotores de inclusão social 

contribuíram para a educação e formação dos indivíduos. Embora esse contributo seja heterogéneo entre os vários 

instrumentos, verifica-se predominantemente que os instrumentos promoveram este direito em mais de 70% dos 

destinatários finais, nos territórios estudados, exceção feita às PRU cujo contributo atingiu 33% dos destinatários, 

resultado explicado pela sua forte componente material. Deste modo, o QREN teve não só um contributo 

significativo para a promoção do direito a aprender, como teve um contributo multidimensional e integrado, tendo 

operacionalizado esse objetivo promovendo a inclusão escolar e educação não formal e a aprendizagem ao longo 

da vida; 

 Direito de sufrágio - Assinalou-se um esforço considerável das intervenções apoiadas pelo QREN com o objetivo de 

promoção do direito ao voto, com 69% dos destinatários finais a evidenciar resultados. A promoção do 

conhecimento deste direito foi fomentado pelos diversos instrumentos de política, tendo apenas as PRU, pela sua 

natureza e objetivos, registado um contributo mais residual. Entre os demais instrumentos de política os ganhos 

alcançados foram sempre bastante significativos; 

 Direito de associativismo - No domínio do associativismo importa distinguir dois tipos de resultados obtidos com as 

intervenções apoiadas, designadamente os ganhos no acesso ao direito ao associativismo (65% dos destinatários 

finais evidenciaram mudanças positivas) e o aumento efetivo do exercício de associativismo (37% dos destinatários). 

Verifica-se desde logo, que os resultados no acesso são mais elevados do que no exercício do associativismo. A 

promoção do associativismo entre os imigrantes nos territórios urbanos problemáticos fomentado pelas 

intervenções apoiadas pelo QREN registou também ganhos notáveis, com 52% dos destinatários finais de origem 

imigrante a terem ganhos em matéria de acesso ao direito ao associativismo e 39% a aumentarem o exercício desse 

direito. Assinalou-se o contributo significativo de todos os instrumentos para o aumento dos níveis de acesso a este 

direito. O exercício do associativismo indica o maior desempenho dos instrumentos de Apoio ao Acolhimento e 

Integração de Imigrantes (58%) e Apoio a Consórcios Locais para a Promoção da Inclusão Social de Crianças e 

Jovens (54%). 

96. Os ganhos gerados pelo QREN para o aumento dos níveis de cidadania revelaram desigualdades territoriais. Estes 

resultados espelham a existência de condições de partida na autonomia e capacitação mais elevadas nas urbanizações 

periféricas e menos favoráveis nos bairros sociais. Este facto reflete a importância desta condição na capacidade dos 

indivíduos se organizarem coletivamente para resolverem os constrangimentos que tendem a afetar estas comunidades. 

Contudo, estes resultados são também indicativos de maior individualismo e fragmentação social nas urbanizações 

periféricas, onde os residentes apresentam menores laços e momentos de sociabilização entre si e, por isso, eram 

inexistentes ou fracos os processos organizativos locais.  
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III.2. COMO VARIAM ESSES IMPACTOS EM FUNÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE INTERVENÇÃO 

PÚBLICA, DOS GRUPOS DE BENEFICIÁRIOS/DESTINATÁRIOS E DAS REGIÕES 

RELEVANTES? 

 

Conclusões Específicas 

1. Os instrumentos de política pública, embora incidindo na resolução de problemáticas específicas, apresentaram 

contributos transversais a várias problemáticas e grupos-alvo, contribuindo para promover uma maior eficácia do QREN 

na inclusão social dos territórios urbanos problemáticos. 

2. Os instrumentos de política pública revelaram níveis de eficácia diferenciados na obtenção dos mesmos resultados. 

3. Diferentes instrumentos de intervenção pública concorreram para os mesmos resultados reforçando a eficácia do QREN 

para a promoção da inclusão social nos territórios urbanos problemáticos.  

4. O contributo do QREN foi profícuo no aumento dos níveis de autonomia e capacitação das crianças e jovens nos 

territórios urbanos problemáticos. 

5. O contributo das intervenções apoiadas pelo QREN para a promoção da inclusão social da população ativa 

desempregada revelou algumas fragilidades, nomeadamente na sua inserção no mercado de emprego, que a prazo 

poderão tornar contraproducentes os ganhos alcançados.  

6. O contributo das intervenções apoiadas pelo QREN para a promoção da inclusão social da população idosa revelou 

insuficiências, nomeadamente na redução do isolamento e na melhoria da mobilidade. 

7. O contributo das intervenções apoiadas pelo QREN para a promoção da inclusão social dos imigrantes foi significativo 

em matéria de autonomia e capacitação, acesso aos direitos, liberdades e garantias e redução da incidência da 

discriminação, revelando maior fragilidade na geração de dinâmicas inclusivas junto das minorias étnicas. 

8. As intervenções apoiadas pelo QREN foram insuficientes na promoção da inclusão social de determinados grupos 

vulneráveis específicos (população sem-abrigo, toxicodependentes, prostitutas e ex-reclusos). 

9. O contributo das intervenções apoiadas pelo QREN nos bairros sociais foi especialmente profícuo em termos dos 

resultados obtidos em matéria de autonomia e capacitação dos residentes, devido à continuidade das intervenções. 

10. O contributo do QREN foi profícuo nos resultados obtidos, nas urbanizações periféricas, no que visa ao aumento do 

acesso aos direitos, liberdades e garantias e no reforço da participação nas dinâmicas comunitárias. 

11. O contributo do QREN foi decisivo nos resultados obtidos nos centros históricos, em matéria de qualificação urbana e 

melhoria das relações de convivência, embora com grandes insuficiências na reabilitação do edificado.  

Principais Indicadores de Resultado 

Grupo Alvo Indicador % 

Crianças e Jovens 
 Crianças e jovens que reduziram os comportamentos de risco 92% 

 Crianças e jovens que melhoraram os resultados escolares 81% 

Ativos 

Desempregados 

 Ativos desempregados que reforçaram as competências em TIC 67% 

 Ativos desempregados que aumentaram as qualificações escolares 60% 

Idosos 
 Idosos que beneficiaram de melhoria nas acessibilidades 74% 

 Idosos que beneficiaram da melhoria das condições dos equipamentos 65% 

Imigrantes 
 Imigrantes que reforçaram o conhecimento em Língua Portuguesa 74% 

 Imigrantes que tiveram ganhos na resolução dos problemas do dia-a-dia 60% 

Território Indicador % 

Bairros Sociais 
 Residentes que ficaram mais motivados para concluir os estudos 87% 

 Residentes que aumentaram qualificações escolares e profissionais 65% 

Urbanizações 

Periféricas 

 Residentes que beneficiaram de melhoria na imagem dos territórios 96% 

 Residentes que reforçaram a participação nas dinâmicas comunitárias 63% 

Centros Históricos 

 Residentes que beneficiaram de melhoria nas acessibilidades 94% 

 Residentes que ficaram mais sensibilizados para a redução dos 

comportamentos de risco 
91% 
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Os instrumentos de política pública, embora incidindo na resolução de problemáticas específicas, apresentaram contributos 

transversais a várias problemáticas e grupos-alvo, contribuindo para promover uma maior eficácia do QREN na inclusão 

social dos territórios urbanos problemáticos. 

97. A pobreza e a exclusão social caracterizam-se pela sua multidimensionalidade, da mesma forma que os territórios 

urbanos problemáticos se distinguem pela elevada concentração e diversidade de problemáticas sociais e urbanísticas.  

98. A maioria dos instrumentos de intervenção pública incide e aborda diferenciadamente problemáticas específicas tendo, 

no entanto, demonstrado um contributo transversal às quatro áreas de resultado.  

99. Entre os instrumentos que contribuíram para um espetro mais alargado de dinâmicas inclusivas, tendo gerado mudanças 

num maior número de indicadores de resultado, encontram-se a tipologia Apoio ao Acolhimento e Integração de 

Imigrantes, o RVCC e a Formação em Língua Portuguesa para Estrangeiros que, pela sua natureza, estão direcionados a 

problemáticas e grupos-alvo específicos. 

100. A título exemplificativo, refira-se a Formação em Língua Portuguesa para Estrangeiros, dirigida aos cidadãos imigrantes 

e seus descendentes, incidindo na problemática específica dos défices de conhecimento em língua portuguesa, mas que 

gerou um contributo transversal às quatro áreas de resultado, potenciando o contributo do QREN junto deste grupo. 

Neste âmbito, obtiveram-se as seguintes evidências:  

 Autonomia e capacitação dos residentes - O QREN contribuiu para um leque muito alargado de resultados (76% 

dos destinatários finais reforçaram as competências técnicas; 75% melhoram a conciliação da vida pessoal, familiar 

e profissional; 60% aumentaram a participação em dinâmicas comunitárias; 40% tiveram ganhos em matéria de 

emprego, entre outros); 

 Condições de habitabilidade e convivência - Verificou-se o mesmo contributo de largo espetro (81% aumentaram o 

capital social e melhoraram as relações de vizinhança; 63% reforçaram o sentido de pertença às suas comunidades; 

65% dos destinatários finais adotaram estilos de vida mais saudáveis e reduziram comportamentos de risco, entre 

outros); 

 Discriminação - O contributo foi igualmente expressivo (86% reforçaram a sensibilização para a igualdade de 

oportunidades; 87% dos destinatários finais tiveram ganhos em matéria de integração nas suas comunidades, entre 

outros); 

 Acesso aos direitos, liberdades e garantias - O contributo verificou-se em vários indicadores (69% dos destinatários 

finais aumentaram o conhecimento do direito ao voto; 59% dos destinatários finais aumentaram o conhecimento do 

direito de associativismo, entre outros).  

 

Os instrumentos de política pública revelaram níveis de eficácia diferenciados na obtenção dos mesmos resultados. 

101. O QREN tem desempenhado um papel fundamental na viabilização dos diversos instrumentos de política pública que 

concorrem para a inclusão social. Embora este exercício não vise avaliar cada um dos instrumentos (alguns destes foram 

objeto de avaliações externas específicas), foi possível evidenciar níveis de eficácia diferenciados através da análise 

em profundidade de um painel de vinte e sete projetos / ações cofinanciados pelo FSE e FEDER nos oito territórios 

estudados.  

102. Por exemplo, assinale-se o contributo diferenciado das PRU no domínio da habitabilidade e convivência, através das 

operações “Requalificação do Espaço Público Adjacente ao Quarteirão entre a Av. Vasco da Gama e a Av. Diogo 

Cão”, no Vale da Amoreira, no âmbito da qual 88% dos destinatários finais no quarteirão intervencionado beneficiaram 

da melhoria na mobilidade e nas acessibilidades, e a operação “Repavimentação da Rua Corpo de Deus” que 

beneficiou apenas 32% dos destinatários finais nos arruamentos objeto de intervenção, não tendo contribuído, de igual 

forma, para a geração de dinâmicas inclusivas, nomeadamente junto da população idosa. Para a maior eficácia do 

contributo no Vale da Amoreira contribuiu o histórico de intervenções, nomeadamente a qualificação que este 

quarteirão já tinha sido objeto no âmbito da Iniciativa Bairros Críticos. 

103. No âmbito dos instrumentos de política pública cofinanciados pelo FSE, verificaram-se, igualmente, evidências de níveis 

de eficácia diferenciados. Assinale-se o contributo diferenciado dos CEFA para o mesmo domínio de resultados. Na 

Tapada das Mercês, a maior valorização dos ganhos é evidente, comparativamente com a mesma tipologia no centro 

histórico do Porto, nomeadamente:  

 80% dos destinatários finais tiveram ganhos em matéria de emprego na Tapada das Mercês, face a apenas 27% no 

centro histórico do Porto;  
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 A totalidade dos destinatários finais da Tapada das Mercês reforçou as qualificações escolares e profissionais face 

a 64% dos destinatários finais no centro histórico do Porto.  

104. Os melhores resultados da Tapada das Mercês resultam do facto de 45,5% dos destinatários finais do centro histórico 

do Porto terem desistido do curso, enquanto a totalidade dos destinatários finais da Tapada o concluíram com sucesso. 

105. O abandono da formação resulta essencialmente das condições e motivações de partida, sendo que os residentes na 

Tapada revelam níveis de qualificação superiores, e os residentes do centro histórico do Porto, um território 

envelhecido e caracterizado pelas baixas qualificações, se caracterizam por uma forte dependência de apoios sociais.  

106. Importa ainda assinalar que a participação dos residentes noutras ações cofinanciadas (Apoio ao Acolhimento e 

Integração de Imigrantes e CLDS) permitiu, no caso da Tapada das Mercês, criar condições de mediação e interação 

que potenciaram os ganhos dos CEFA.  

 

Diferentes instrumentos de intervenção pública concorreram para os mesmos resultados reforçando a eficácia do QREN 

para a promoção da inclusão social nos territórios urbanos problemáticos.  

107. No âmbito do QREN verifica-se que as intervenções de promoção da inclusão social em territórios urbanos 

problemáticos assumiram diversas formas segundo os diferentes instrumentos públicos. Podem ser eminentemente físicas, 

como a criação e qualificação de equipamentos e infraestruturas, ou podem ser imateriais, como nos casos das ações 

de formação e informação ou de capacitação de indivíduos ou organizações. 

108. Apesar desta diferenciação verificou-se, em alguns casos, a conjugação de instrumentos distintos para os mesmos 

resultados, concorrendo para a geração de sinergias que potenciaram os resultados. 

109. A título de exemplo, releva-se o contributo do CLDS e do Escolhas para a obtenção de resultados significativos em 

matéria de reforço de competências pessoais dos residentes em Aldoar, Vila d’Este, Tapada das Mercês e Cruz da 

Picada.  

110. Segundo os promotores dos projetos, a abordagem multissetorial e integrada, comum aos dois instrumentos, através de 

ações dinamizadas em parceria, centradas em vários eixos de intervenção, contribuiu para alavancar os resultados em 

matéria da autonomização e capacitação dos residentes. Outro fator explicativo da eficácia assenta na continuidade 

das intervenções que caracterizou estes instrumentos.  

111. A título de exemplo, emergem ainda os projetos Escolhas em três territórios estudados (Aldoar, Cruz da Picada e Vila 

d’Este) que, através de estratégias de intervenção lúdico-pedagógicas, contribuíram para que 93% dos destinatários 

finais registassem mudanças positivas, nomeadamente, na conflitualidade entre pares, na demonstração de 

solidariedade e na prevenção e diminuição de comportamentos de risco.  

112. As PRU também registaram um contributo para a redução dos comportamentos de risco, como atesta a operação 

“Ações de Redução de Riscos e Minimização de Danos”, na Mouraria.  

 

O contributo do QREN foi profícuo no aumento dos níveis de autonomia e capacitação das crianças e jovens nos territórios 

urbanos problemáticos. 

113. Verificou-se que as crianças e jovens registaram resultados muito significativos (superiores a 70% dos indivíduos) em 

vários indicadores transversais às quatro áreas de resultados. 

114. No domínio da autonomia e capacitação, as evidências confirmaram o contributo do QREN com resultados positivos na 

inserção escolar deste grupo. Verificam-se evidências da redução ou inexistência de aumento do absentismo escolar 

(85% das crianças e jovens destinatárias finais referem melhorias no comportamento; 84% na aquisição de hábitos de 

estudo e crescente apreço e consciencialização da importância da escola; 75% aumentaram a assiduidade). 

115. Os dados do TEIP nos territórios estudados apontam ainda para melhorias na redução do insucesso escolar e na 

diminuição do absentismo escolar. O TEIP da Tapada das Mercês é ilustrativo destes ganhos, tendo contribuído para a 

redução da taxa de insucesso escolar de 15,8% para 13,8% (no 3º CEB), de 6,5% para 4,9% (no 2º CEB) e de 3,8% para 

3,3% (no 1º CEB).  

116. Para estes resultados convergiram diversos instrumentos como o Escolhas, TEIP e CLDS, com atividades de apoio 

escolar, mas também outras dimensões de intervenção, como a promoção de competências pessoais e sociais, onde são 
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trabalhadas competências como a capacidade de iniciativa (72% das crianças e jovens destinatárias finais), a 

motivação pela aprendizagem (88%), a resiliência (87%), a autoestima e confiança (83%).  

117. As crianças e jovens registaram resultados mais elevados em matéria de reforço de competências pessoais (93%), face 

aos adultos desempregados (82%) ou os idosos (80%).  

118. Apesar dos resultados obtidos, a criação de condições estruturais que favoreçam a melhoria sustentada dos resultados 

escolares e das aprendizagens dos alunos, constitui um dos desafios cruciais. O alargamento da escolaridade 

obrigatória para o 12º ano implica a exigência de novas ações, em particular, nos territórios urbanos problemáticos.  

119. No que se refere à participação em dinâmicas comunitárias os resultados foram menos elevados, mas ainda assim 

positivos. Estes resultados indicam uma cidadania mais ativa e participada, um maior sentido de pertença à comunidade 

e a desconstrução do estigma social associado ao território onde habitam. 

120. Em matéria de habitabilidade e convivência, o contributo do QREN também gerou resultados diferenciados junto das 

crianças e jovens, mais evidentes no reforço das competências interpessoais (87% das crianças e jovens face a 81% dos 

ativos desempregados e 73% dos idosos) e na melhoria dos estilos de vida saudáveis com efeitos na redução dos 

comportamentos de risco (77% das crianças e jovens face 63% dos ativos desempregados e 52% dos idosos). 

121. No domínio da discriminação, os resultados foram evidentes na sensibilização para a igualdade de oportunidades 

(92%), face a 87% da população ativa desempregada e 69% dos idosos, embora menos visíveis na discriminação de 

pessoas com deficiência (apenas 55% das crianças e jovens evidenciaram ganhos em matéria de capacidade de 

aceitação e interação com pessoas com deficiência).  

 

O contributo das intervenções apoiadas pelo QREN para a promoção da inclusão social da população ativa desempregada 

revelou algumas fragilidades, nomeadamente na sua inserção no mercado de emprego, que a prazo poderão tornar 

contraproducentes os ganhos alcançados.  

122. O QREN demonstrou a elasticidade de providenciar respostas não apenas para grupos tradicionalmente identificados 

como vulneráveis, como também para segmentos da população cujas situações de exclusão social se agravaram pelo 

aumento significativo do desemprego.  

123. No âmbito do QREN, desenvolveram-se múltiplas abordagens com vista à capacitação deste grupo, para reforçar as 

suas competências, sendo disso exemplificativas as tipologias CEFA, RVCC, Formação para a Inclusão e as ações 

destinadas a apoiar os desempregados no âmbito dos CLDS.  

124. As evidências recolhidas permitiram verificar ganhos nos percursos de autonomização e capacitação dos ativos 

desempregados (78% evidenciaram resultados em matéria de conciliação pessoal, familiar e profissional; 63% 

reforçaram as suas competências pessoais; 34% aumentaram as qualificações escolares e profissionais).  

125. As evidências permitiram concluir que a dimensão da empregabilidade persiste como uma das maiores fragilidades na 

promoção da inclusão social, agravada pelo contexto atual adverso à inserção no mercado de emprego. Embora 57% 

dos ativos desempregados tenham reforçado a capacidade de iniciativa, este resultado não se traduziu em mudanças 

positivas em matéria de empregabilidade. Verificou-se que, em 12 dos 24 projetos inquiridos, 24% dos destinatários 

finais acederam ao emprego por conta de outrem e, em 8 dos 24 projetos inquiridos, 13% dos destinatários criaram o 

seu próprio emprego). Os resultados gerados não foram suficientes para responder às necessidades dos territórios que 

continuam a registar elevadas taxas de desemprego. Os dados estatísticos confirmam o agravamento das dificuldades 

de inserção no mercado de emprego, como no caso do Vale da Amoreira que, em 2001 apresentava uma taxa de 

desemprego de 12,1% e, em 2011, de 27,6%. Importa assinalar que uma parte relevante dos instrumentos de política 

pública e analisados não tinham como objectivo direto a criação de emprego e que, em alguns dos territórios 

estudados, não existiram intervenções concretas destinadas especificamente à criação de emprego.  

126. Os serviços de proximidade, suportados pela tipologia Apoio ao Acolhimento e Integração de Imigrantes, revelaram-se 

fundamentais para promover o acesso ao emprego junto dos ativos desempregados de origem imigrante, com 35% a 

conseguir aceder a um emprego. Evidências deste fator promotor de eficácia foram encontradas no CLAII do Vale da 

Amoreira e na Associação Islâmica da Tapada das Mercês e Mem Martins.  

127. Embora a continuidade das abordagens adotadas se apresente necessária, consolida-se a necessidade de desenvolver 

intervenções locais com capacidade de efetuar uma maior articulação entre as oportunidades de negócio emergentes e 

os recursos humanos com disponibilidade não inseridos no mercado de emprego. Na Mouraria, neste domínio, é 

particularmente exemplificativa a articulação da intervenção apoiada pelo QREN com o Programa de Desenvolvimento 
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Comunitário Urbano que prevê ações de dinamização de apoio à criação de emprego e revitalização do comércio 

local, como as iniciativas "Na Mouraria há Comércio Noite e Dia"; “Aimouraria no Emprego” e "Start-Up Weekend 

Mouraria”). 

 

O contributo das intervenções apoiadas pelo QREN para a promoção da inclusão social da população idosa revelou 

insuficiências, nomeadamente na redução do isolamento e na melhoria da mobilidade. 

128. Relativamente à população idosa consubstanciam-se ganhos mais elevados no domínio da habitabilidade e da 

convivência (74% beneficiaram de melhorias nas acessibilidades e 65% na melhoria das condições dos equipamentos).  

129. O atraso na concretização de operações decisivas para o reforço das respostas direcionadas a este grupo confinou os 

resultados obtidos, nomeadamente em Aldoar, onde está prevista a criação de um lar e centro de dia, apoiada pelo 

FSE, e no centro histórico do Porto com a operação “Criação de uma residência para a 3ª Idade”, cofinanciada pelo 

FEDER. 

130. A melhoria nas acessibilidades não se traduziu, todavia, na melhoria da mobilidade (apenas 49% dos idosos 

evidenciaram mudanças positivas) para o que não será alheia a reduzida diversidade de respostas promotoras do 

reforço das funções locomotoras, sensoriais e cognitivas que estão intrinsecamente relacionadas com a mobilidade. 

Como evidência, apenas 49% dos idosos aumentaram a prática da atividade física, como resultado de uma intervenção 

apoiada pelo QREN.  

131. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram, de forma menos expressiva, para uma das principais problemáticas 

deste grupo. Verificou-se que apenas 54% dos idosos tiveram ganhos na redução do isolamento e do sentimento de 

solidão. Estes resultados evidenciam que importa diversificar as respostas e serviços dirigidos aos idosos, adequando-os 

à sua crescente heterogeneidade, à necessidade de promover um envelhecimento ativo, reduzir o isolamento e 

incentivar a intergeracionalidade.  

132. De referir que apenas 25% dos idosos beneficiaram da criação de espaços promotores de convívio nos territórios, 

evidência que poderá ajudar a explicar a dificuldade na geração das dinâmicas inclusivas. 

 

O contributo das intervenções apoiadas pelo QREN para a promoção da inclusão social dos imigrantes foi significativo em 

matéria de autonomia e capacitação, acesso aos direitos, liberdades e garantias e redução da incidência da discriminação, 

revelando maior fragilidade na geração de dinâmicas inclusivas junto das minorias étnicas. 

133. Os imigrantes apresentam, sobretudo nas fases iniciais do ciclo migratório individual e familiar, défices sociais 

específicos que originam situações de desvantagem social e exclusão. 

134. No domínio da autonomia e da capacitação, a questão da regularização é uma condição inerente à integração. 

Durante o atual quadro comunitário algumas alterações à legislação, nomeadamente a Lei nº23/2007 de 4 de julho, 

vieram facilitar a obtenção de resultados. Através deste dispositivo legal, os imigrantes que se encontram em situação 

irregular em Portugal podem solicitar a obtenção de uma autorização de residência, mediante apresentação de 

contrato de trabalho, de comprovativo de realização de descontos para a segurança social e de comprovativo de 

entrada legal no país. 

135. Apesar das possibilidades oferecidas por esta alteração legislativa, a sua aplicação na prática depara-se com diversos 

problemas, agravadas pelo incremento das situações de desemprego da população imigrante. As evidências recolhidas 

permitiram concluir que apenas 38% dos imigrantes destinatários finais de ações do QREN tiveram ganhos no acesso à 

nacionalidade e que o problema dos cidadãos indocumentados ainda é expressivo. 

136. As evidências recolhidas permitiram comprovar os ganhos no reforço do conhecimento da Língua Portuguesa, para 74% 

dos imigrantes, que se repercutiu na melhoria da resolução dos problemas do dia-a-dia, para 60%. O QREN teve um 

contributo assinalável neste domínio através da Formação em Língua Portuguesa para Estrangeiros. 

137. No que trata ao emprego, e apesar de os imigrantes serem um dos grupos mais afetados em contextos de crescimento 

do desemprego, o QREN revelou um contributo positivo nos territórios estudados (35% dos imigrantes conseguiram 

aceder a um emprego face a apenas 18% dos destinatários finais autóctones). Neste âmbito, torna-se relevante 

destacar as intervenções destinadas a suprir os défices de informação dos imigrantes relativamente aos seus direitos e 

deveres no mundo laboral e o acesso a oportunidades de formação e emprego no âmbito da tipologia Apoio ao 

Acolhimento e Integração de Imigrantes, apoiada pelo FSE, na Tapada das Mercês e no Vale da Amoreira. 
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138. As evidências permitiram ainda concluir que o mercado de emprego está aberto ao empreendedorismo imigrante, com 

12% da população de origem imigrante a conseguir criar um negócio, face a 6% dos destinatários finais autóctones. A 

PRU, no Vale da Amoreira, teve um contributo importante nesta matéria, através da “Criação do Mercado da 

Diversidade”, embora envolvendo um número limitado de indivíduos. 

139. Contata-se que os ganhos em matéria de discriminação são ainda mais notáveis junto dos imigrantes e minorias étnicas 

do que da população autóctone, não obstante, os destas últimas sejam já assinaláveis. Com efeito, 86% dos imigrantes e 

minorias étnicas destinatários finais de projetos analisados em profundidade reforçaram a sensibilidade para a 

igualdade de oportunidades, 83% aumentaram a capacidade de cooperar com indivíduos e grupos de contextos 

diversos e ainda 78% tiveram ganhos em matéria de conhecimento das suas comunidades e do sentido de pertença às 

mesmas e 77% tiveram ganhos na integração nas comunidades. 

140. Simultaneamente, verifica-se que 58% dos destinatários finais autóctones aumentaram a capacidade de tolerância e de 

cooperar com indivíduos e grupos de contextos diversos. Estes indicadores ilustram, sobretudo, uma mudança nas 

representações sociais da população dominante face a imigrantes e minorias étnicas, a par de uma maior aceitação da 

população autóctone face à diferença e uma crescente valorização de contextos multiculturais. 

141. Relativamente às minorias étnicas, como os residentes de etnia cigana, apesar das transformações sociais que têm 

ocorrido e de algumas melhorias na sua situação, há ainda, segundo os promotores, uma série de fatores que concorrem 

para uma grande resistência à sua inclusão: discriminação, dificuldade de mobilização, resistência à escolarização, 

perda de recursos económicos, profissões tradicionais em declínio, índice elevado de detenções e obediência a regras 

internas muito fortes.  

142. As entrevistas permitiram recolher evidências quanto ao contributo do QREN, nomeadamente do Escolhas e do TEIP, na 

integração no ensino regular de algumas crianças e jovens que se encontravam em percursos escolares adaptados, bem 

como o contributo para que raparigas de etnia cigana prossigam estudos para além do 1º ciclo, momento habitual de 

abandono escolar, contribuindo para uma maior igualdade de género. 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN foram insuficientes na promoção da inclusão social de determinados grupos 

vulneráveis específicos (população sem-abrigo, toxicodependentes, prostitutas e ex-reclusos). 

143. As evidências recolhidas, nomeadamente as entrevistas junto dos promotores e os focus group, permitiram evidenciar 

um outro grupo de população em situação de elevada dependência e fraca autonomia (como os toxicodependentes, as 

prostitutas, as pessoas sem-abrigo), com particular incidência nos centros históricos.  

144. Estes públicos estão frequentemente enredados por círculos de pobreza e exclusão que agregam níveis muito baixos de 

habilitações escolares e qualificações profissionais, com estatutos sociais negativos, debilidade de condições básicas 

de ordem pessoal para o exercício de uma profissão, autoimagem desvalorizada, falta de suporte familiar e 

comunitário e, muitas vezes problemas específicos de saúde ou de dependências. 

145. As famílias, embora não inscritas enquanto grupo prioritário no âmbito do PNAI, permanecem um grupo de particular 

vulnerabilidade e com um conhecido potencial de transmissão intergeracional. 

 

O contributo das intervenções apoiadas pelo QREN nos bairros sociais foi especialmente profícuo em termos dos resultados 

obtidos em matéria de autonomia e capacitação dos residentes, devido à continuidade das intervenções. 

146. Começa-se a verificar alguma fadiga com a inexistência de evidências de mudanças geradas por ciclos sucessivos de 

alocação de Fundos Estruturais nos bairros sociais. Importa, por isso, procurar compreender em que medida a 

persistência e a continuidade permitiu obter melhores resultados ou se, pelo contrário, apenas se contribui para a 

perpetuação da exclusão. 

147. O estudo incidiu sobre três territórios compostos por bairros sociais (Aldoar, Vale da Amoreira e Cruz da Picada) com 

um histórico de intervenções mais elevado face ao das urbanizações periféricas, onde as formas de pobreza e de 

exclusão social, ou estiveram menos evidenciadas ou são mais recentes. 

148. Se por um lado estes territórios registam um histórico de intervenções, também é certo que a presença de múltiplas 

condicionantes estruturais de partida entre os seus residentes, a par de aspetos como a presença de vários ciclos 

geracionais de pobreza e a dependência de muitos dos que aí vivem face aos apoios sociais, são fatores que dificultam 

o sucesso das intervenções desenvolvidas. 
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149. A prevalência de condições de partida piores face às registadas nos centros históricos e nas urbanizações periféricas, 

possibilita que os resultados das intervenções apoiadas pelo QREN sejam mais significativos em indicadores basilares, 

nomeadamente em matéria de autonomia e capacitação dos residentes, face aos observados nas outras tipologias de 

territórios. As evidências recolhidas permitiram verificar que:  

 Os bairros sociais registaram maiores ganhos em proporção de residentes que reforçaram as suas competências 

pessoais (70% dos destinatários finais) comparativamente com os resultados efetivos nos centros históricos (57% dos 

destinatários finais);  

 Os residentes nos bairros sociais evidenciaram maiores ganhos em matéria de emprego (38% dos destinatários 

finais), face aos resultados obtidos nas urbanizações periféricas (33% dos destinatários finais) e nos centros 

históricos (23% dos destinatários finais);  

 Decorrente do reforço de competências pessoais e dos ganhos em matéria de emprego, os residentes nos bairros 

sociais conseguiram melhorar os salários e/ou reforçar os seus rendimentos de forma mais acentuada (40% dos 

destinatários finais) do que nos demais territórios críticos (22% nas urbanizações periféricas e 15% nos centros 

históricos). 

150. Os resultados obtidos permitem compreender que a continuidade e persistência dos investimentos nos bairros sociais 

concorre para a eficácia do QREN. Os efeitos de uma aposta, a montante, no reforço de competências e no aumento 

das qualificações permitiram resultados efetivos no atual período de programação, em matéria de emprego, apesar dos 

acentuados impactos transversais desencadeados pela crise sobre o mercado de emprego. As evidências recolhidas 

permitem verificar que: 

 Os residentes de Aldoar, que beneficiaram da continuidade de intervenções cofinanciadas pelo QREN (CLDS; 

Escolhas e TEIP), registaram ganhos no reforço de competências pessoais (90% dos destinatários finais); em matéria 

de emprego (47% dos destinatários finais) e no reforço de rendimentos provenientes do trabalho (40% dos 

destinatários finais);  

 No Vale da Amoreira, onde o histórico de intervenções é assinalável, os ganhos foram ainda mais evidentes, com 

100% dos destinatários finais a reforçar as competências pessoais, 90% a registar ganhos em matéria de emprego e 

57% com resultados efetivos em matéria de reforço de rendimentos provenientes do trabalho (40%);  

 Na Cruz da Picada, a duração do projeto MUSEpe, criado em 1999 e cofinanciado pelo QREN de 2009 a 2012, 

alavancou os resultados obtidos, contribuindo para que a totalidade dos destinatários finais registassem um reforço 

das competências pessoais e a melhoria do sucesso educativo e redução do abandono escolar. 

151. A concentração e a articulação de diferentes instrumentos de política pública, apoiados pelo FSE, bem como o 

envolvimento dos residentes em dois ou mais projetos, foram outros fatores que concorreram para a eficácia do QREN. 

As evidências recolhidas permitiram verificar que: 

 A articulação do instrumento CLDS e TEIP, no território de Aldoar, potenciou dinâmicas inclusivas em matéria de 

reforço de competências pessoais e da melhoria do sucesso escolar e redução da indisciplina (a totalidade das 

crianças e jovens evidenciaram mudanças positivas). O mesmo se verificou na Cruz da Picada, através da articulação 

entre o Escolhas e o TEIP; 

 A concentração dos instrumentos CLDS e das tipologias CEFA e RVCC, em Aldoar, potenciou os resultados obtidos, 

sendo que 73% dos destinatários finais evidenciaram ganhos em matéria de aumento das qualificações escolares 

e/ou profissionais e 60%participaram em dois ou mais projetos; 

 A concentração e articulação entre instrumentos de intervenção pública e intervenções cofinanciadas pelo FSE e 

pelo FEDER, incluindo as operações materiais no âmbito das PRU, como a “Criação do Mercado da Diversidade”, 

potenciaram os resultados, nomeadamente no apoio à criação do autoemprego.  

152. Apesar dos resultados gerados pelas intervenções apoiadas pelo QREN, nestes três bairros sociais, estas áreas 

encerram em si problemas de inclusão social e de qualificação urbanística, acentuados pelo atual contexto de crise. 

153. Os bairros sociais configuram territórios mais complexos, razão pela qual nem mesmo um longo histórico de 

intervenções consegue alterar essas comunidades e a imagem (interna e externa) das mesmas. Apenas 33% dos 

destinatários finais neste bairros percecionaram melhoria na imagem externa dos seus territórios, face a 88% nos 

centros históricos e 98% nas urbanizações periféricas. Esta estigmatização confluiu para um menor sentido de pertença 

e de filiação (56% dos destinatários finais nos bairros sociais face a 65% nos centros históricos e 67% nas urbanizações 

periféricas). 
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O contributo do QREN foi profícuo nos resultados obtidos, nas urbanizações periféricas, no que visa ao aumento do acesso 

aos direitos, liberdades e garantias e no reforço da participação nas dinâmicas comunitárias. 

154. O QREN apoiou respostas de promoção da inclusão social em territórios que tradicionalmente não configuravam 

situações críticas. Esta realidade emerge, sobretudo, em urbanizações periféricas situadas na periferia das áreas 

metropolitanas de Lisboa e do Porto, sendo disso representativos os territórios da Tapada das Mercês e de Vila d’Este.  

155. Estas áreas urbanas problemáticas, apesar de apresentarem um histórico mais reduzido do que os bairros sociais em 

matéria de intervenções cofinanciadas ou no quadro dos instrumentos nacionais de combate à pobreza, acolheram no 

atual período de programação vários instrumentos de política.  

156. Os territórios estudados apresentam intervenções apoiadas pelo FSE, beneficiando da concentração e concertação de 

vários instrumentos: CLDS, Escolhas, TEIP, Apoio ao Acolhimento e Integração de Imigrantes, CEFA, entre outras 

tipologias de formação apoiadas.  

157. O espetro de instrumentos em Vila d’Este surge amplificado pelo instrumento de política de cidade PRU. Em simultâneo, 

este território beneficia de outras iniciativas financiadas pelo orçamento de Estado, pelos orçamentos das autarquias 

locais ou pelos orçamentos das organizações da sociedade civil que reforçam os resultados obtidos. 

158. O contexto das urbanizações periféricas, ainda que vulnerável, apresenta melhores condições de partida que, por 

exemplo, os bairros sociais, nomeadamente no que respeita às taxas de atividade, de desemprego e peso dos 

pensionistas e reformados no total da população. 

159. Este contexto possibilitou que os resultados das intervenções apoiadas ocorram não tanto na melhoria de condições 

básicas, nomeadamente, ao nível da autonomia e da capacitação, mas em insuficiências mais complexas. Por exemplo, 

estes territórios apresentam os menores ganhos no reforço da autonomia na resolução dos problemas do quotidiano 

(17%, face a 83% nos bairros sociais ou a 96% nos centros históricos), mas destacam-se no desempenho escolar (33% 

dos destinatários finais tiveram melhorias no sucesso educativo e redução do abandono escolar, o valor mais elevado 

das várias tipologias de territórios). 

160. A existência de condições de partida mais favoráveis possibilitou ainda que nas urbanizações periféricas, as 

intervenções apoiadas tenham contribuído para resultados superiores no domínio do exercício dos direitos, liberdades 

e garantias (56% dos destinatários finais tiveram ganhos em matéria de acesso ao direito de associativismo e 47% dos 

destinatários finais aumentaram a participação nas dinâmicas comunitárias), bem como no reforço do sentido de 

pertença face ao território (67% dos destinatários finais reforçaram o sentido de pertença face às suas comunidades 

contra 56% nos bairros sociais). 

161. Um dos mais marcantes resultados do QREN nestes territórios consistiu num acentuado reforço da sociedade civil. Assim, 

se até há pouco tempo atrás a intervenção de atores do terceiro setor com o objetivo de promoção da inclusão social 

nestes territórios era limitada ou nula, caso da Tapada das Mercês, com a aproximação do final deste ciclo de 

programação, assinala-se um claro reforço da sociedade civil.  

162. Este território, que não dispunha de um historial de intervenções de combate à pobreza, beneficiou de um CLDS, um TEIP 

e um projeto do Escolhas. A ação dos atores no terreno permitiu que estes instrumentos se transformassem numa 

resposta integrada suportada na concertação de instrumentos e adequada às necessidades existentes. 

163. O histórico de intervenções e a concentração de iniciativas apoiadas pelo FSE e pelo FEDER, em Vila d’Este, traduziu-se 

numa maior eficácia em matéria da autonomia e capacitação dos seus residentes. Vila d’Este beneficiou de intervenções 

no espaço público e no edificado (PRU) a par de diversas intervenções sociais (CLDS, Escolhas, TEIP entre outros), e da 

Tapada das Mercês que acolheu meramente intervenções de âmbito social (CLDS, Escolhas, TEIP, entre outros). Assim, 

verificam-se: 

 Melhores resultados nos indivíduos que reforçaram o capital social/melhoraram as relações de vizinhança (89% em 

Vila d’Este face a 79% na Tapada das Mercês); 

 Melhores resultados nos indivíduos que aumentaram as qualificações escolares e/ou profissionais (46% em Vila 

d'Este face a 42% na Tapada das Mercês); 

 Melhores resultados nos indivíduos que beneficiaram de melhorias na imagem externa do bairro (100% em Vila 

d'Este). 
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O contributo do QREN foi decisivo nos resultados obtidos nos centros históricos, em matéria de qualificação urbana e 

melhoria das relações de convivência, embora com grandes insuficiências na reabilitação do edificado.  

164. Os centros históricos configuram territórios envelhecidos e economicamente deprimidos, que conheceram acelerados 

processos de desvalorização e de abandono, onde emergem novos problemas sociais críticos como o isolamento de 

idosos. Mas também se caracterizam pela ocorrência de bolsas de pobreza e de marginalidade. O centro histórico de 

Lisboa caracteriza-se ainda pela instalação, nas últimas décadas, de relevantes contingentes de população imigrante. 

165. Procurando suster esses efeitos, os quadros de programação comunitários têm apoiado instrumentos orientados para 

estes territórios. No contexto do QREN, essa abordagem foi claramente reforçada através das PRU. 

166. Evidências deste apoio são identificadas na Mouraria e nos centros históricos do Porto e Coimbra. Estes espaços, 

embora tendo tido várias operações de requalificação ao longo dos anos, não tinham conseguido reverter as situações 

de desvalorização urbana e social, razão que motivou o desenvolvimento de intervenções de largo espetro como as 

que foram apoiadas pelo QREN, quer pelo envolvimento de vários atores, quer pela intervenção em múltiplos domínios, 

quer ainda pelo volume financeiro alocado ser o mais elevado de todos os instrumentos de política. 

167. Naqueles que são os objetivos específicos das PRU, identificam-se resultados positivos: 

 No reforço da atratividade das cidades através da preservação e valorização de espaços de excelência urbana 

(69% dos destinatários finais reforçaram o sentido de pertença face às comunidades/territórios, face a 67% nas 

urbanizações periféricas e 56% nos bairros sociais); 

 Nos processos de autonomização dos cidadãos (96% dos destinatários finais tiveram maior autonomia na resolução 

dos seus problemas, face a 83% nos bairros sociais e a 17% nas urbanizações periféricas); 

 Na promoção da coesão e da inclusão social, na integração e a igualdade de oportunidades das diferentes 

comunidades que constituem a cidade, sendo disto ilustrativo verificar-se que foi nos centros históricos que se 

registaram resultados significativos de destinatários finais com ganhos em matéria de acesso ao direito de 

nacionalidade (50% face a 17% nas urbanizações periféricas). 

168. Os ganhos em matéria de segurança, embora positivos, não foram tão relevantes quando contrastados com os 

resultados obtidos nos bairros sociais e nas urbanizações periféricas (69% dos destinatários finais beneficiaram de 

melhoria na segurança dos territórios onde residem, face a 88% nas urbanizações periféricas e 90% nos bairros sociais). 

A complexidade das problemáticas sociais (elevada incidência de toxicodependência, prostituição, sem-abrigo, 

problemas de saúde pública, entre outras), evidenciadas em sede de entrevistas e focus group, poderá ter contribuído 

para ganhos menos elevados neste domínio.  

169. Verifica-se, ainda, uma assimetria na eficácia do contributo do QREN três territórios estudados justificada, em parte, 

pela menor articulação das dimensões física-social-económica.  

170. Quer no centro histórico do Porto, quer no centro histórico de Coimbra, as PRU desenvolvidas centraram-se 

essencialmente na requalificação urbana, não valorizando devidamente as necessidades de intervenção social. 

171. Na Mouraria verificou-se uma ampla aglutinação de intervenções de natureza diversa e complementar, apoiadas pela 

PRU, designadamente intervenções urbanísticas de requalificação do espaço público; intervenções diversas com o 

objetivo de promover uma maior inclusão social; intervenções com o objetivo de promover a redução dos riscos, e 

ainda intervenções com a finalidade de melhorar a resposta às necessidades locais dos seus residentes. 

172. Acresce que, neste território, o Município de Lisboa apoiou a dinamização do Plano de Desenvolvimento Comunitário 

da Mouraria, com o objetivo de que a intervenção de requalificação urbana levada a cabo pela PRU conseguisse 

alcançar uma incidência positiva sobre a vida dos seus habitantes e comunidades, alterando de forma positiva as 

trajetórias de vida dos seus residentes. Esta opção estratégica é apontada como um dos fatores mais relevantes no 

sucesso que se tem revelado a intervenção neste território. 

173. Esta diferenciação no investimento nesta tipologia de território contribuiu para a menor eficácia do contributo do 

QREN no centro histórico de Coimbra e do Porto, nomeadamente no sentido de pertença (82% dos destinatários finais 

na Mouraria reforçaram o sentido de pertença face a 55% em Coimbra e 53% no Porto).  
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III.3. AS INTERVENÇÕES APOIADAS CONTRIBUEM PARA AUMENTAR OS NÍVEIS DE 

AUTONOMIA E DE CAPACITAÇÃO DOS INDIVÍDUOS E DAS COMUNIDADES A QUE 

PERTENCEM? 

 

Conclusões Específicas 

1. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para melhorar o sucesso educativo e para combater o abandono 

escolar precoce nos territórios urbanos problemáticos, com efeitos potenciais, a médio e longo prazo, nas trajetórias 

académicas, profissionais e de vida das crianças e jovens.  

2. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o reforço de competências pessoais com efeitos potenciais, a 

médio e longo prazo, nos percursos de autonomização, no aumento da participação individual e coletiva e no 

alargamento das oportunidades e aspirações dos residentes. 

3. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o reforço das competências técnicas e para o aumento das 

qualificações escolares e profissionais com efeitos potenciais diversos, a médio e longo prazo, ameaçados pela não 

inserção no mercado de emprego.  

4. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o reforço das competências parentais e familiares e para a 

melhoria da gestão doméstica e na rutura do ciclo de transmissão intergeracional da pobreza e da exclusão social. 

5. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para a melhoria da gestão da economia familiar, mas os efeitos 

potenciais, a médio e longo prazo, na redução de situações de endividamento e pobreza pode estar comprometida pela 

quebra de rendimentos.  

6. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para aumentar participação individual e coletiva nos territórios 

urbanos problemáticos com efeitos potenciais, a médio e longo prazo, no reforço das dinâmicas comunitárias e das redes 

de solidariedade e entreajuda.  

Principais Indicadores de Resultado 

Indicador % 

 Alunos que melhoraram a atenção em contexto de sala de aula 100% 

 Residentes que melhoraram as inter-relações familiares entre diferentes gerações (avós e netos, pais 

e filhos) 
100% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de poupança 100% 

 Alunos que melhoraram o comportamento na escola 85% 

 Residentes que ficaram mais motivados para concluir os estudos 82% 

 Alunos que melhoraram os resultados escolares 81% 

 Residentes que melhoraram a conciliação da vida familiar e profissional 75% 

 Alunos que melhoraram a assiduidade 75% 

 Residentes que reforçaram a motivação pela aprendizagem ("gosto de aprender") 73% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de capacidade de resiliência 70% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de reforço da auto-estima 69% 

 Residentes que reforçaram as competências em TIC 69% 

 Residentes que reforçaram o conhecimento em Língua Portuguesa 61% 

 Residentes que tiveram ganhos na resolução dos problemas do dia-a-dia (ir às compras, andar de 

transportes, ir ao centro de saúde, etc.) 
61% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de capacidade de iniciativa, gerando soluções para os 

problemas individuais e coletivos 
60% 

 Residentes que aumentaram as qualificações escolares 59% 

 Residentes que reforçaram as competências desportivas 55% 

 Famílias residentes que tiveram ganhos em matéria de corresponsabilização no processo de 

desenvolvimento das crianças e jovens 
53% 

 Residentes que reforçaram as competências para cuidar de familiares dependentes (ex: idosos) 47% 

 Residentes que aumentaram as qualificações profissionais 46% 
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"Há males que vêm por bem. Se não tivesse sido a situação de 
desemprego, após mais de 20 anos de trabalho, não tinha feito esta 
formação. Descobri a minha verdadeira vocação. Agora trabalho numa 
área de que gosto e sinto-me, pela primeira vez, realizada." 

 

Lurdes vive em Aldoar desde os dois anos de idade. Hoje, com 53 anos, trocaria o bairro apenas por África 

onde gostaria de ir um dia para trabalhar como voluntária. 

A sua infância e adolescência ficaram marcadas pela convivência com grupos de delinquentes no bairro, pela 

indisciplina e pelo insucesso escolar. Numa tentativa de inverter este percurso, os pais enviaram-na para casa 

de familiares, num outro bairro, onde concluiu o 1º ciclo do ensino básico. Se não me tivessem tirado daqui não 
tinha feito nada. 

Quando regressou ao bairro, ingressou no 5º ano, mas o mau comportamento e a ausência de motivação 

continuou a impedir o sucesso e a integração na escola. Mais tarde, acedeu ao ensino recorrente, concluindo o 

6º ano já com 20 anos. Começou, de imediato, a trabalhar como rececionista, num grupo de empresas na área 

da aduaneira e logística. Foi dispensada após 24 anos.  

Aos 47 anos viu-se, pela primeira vez, numa situação de desemprego que se prolongou por dois anos com 

impactes no seu bem-estar físico e emocional. A minha infância foi uma fase feliz. A adolescência uma fase 
problemática. Para a fase adulta escolheria a palavra ‘inexistência’. 

Durante esse período, procurou, sem sucesso, um emprego. Meses mais tarde, em 2009, recebeu informação, 

através de uma vizinha, sobre um Curso de Educação e Formação de Adultos em Geriatria, apoiado pelo FSE, 

que ia ter início numa instituição do bairro, o Centro Social de S. Martinho. Agarrei essa oportunidade. Nem 
sabia o que era geriatria. O curso dava-me equivalência ao 9º ano de escolaridade o que era bom, embora a 
motivação principal fosse arranjar um trabalho.  

Salienta, enquanto fatores de sucesso do curso, o relacionamento com os formadores, a realização do curso 

numa instituição do bairro e a vertente prática. Passei 24 anos num trabalho que não gostava. Nunca gostei de 
serviço de escritório. Gosto do relacionamento com as pessoas. Gosto de ajudar quem precisa. O curso 
ajudou-me a descobrir isto. 

Embora a frequência do curso não tenha tido impacte na melhoria dos seus rendimentos, permitiu a entrada 

imediata no mercado de emprego. Logo após a conclusão do curso, começou a trabalhar como auxiliar de 

ação direta, num lar, perto do bairro. Passaram, entretanto, três anos e já tem um vínculo efetivo. Continua a 

viver na mesma casa dando apoio aos seus pais, com idades superiores a 90 anos e com incapacidades 

múltiplas.  

Lurdes identifica vários tipos de resultados, decorrentes da sua participação neste curso que passam pelo 

aumento da autoestima; pela descoberta da sua vocação profissional; pelas novas aprendizagens na área da 

geriatria, úteis na vida familiar e profissional; pelo reforço da capacidade de tolerância para com o outro, 

designadamente pela maior compreensão das especificidades dos idosos e da população com deficiência. 
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As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para melhorar o sucesso educativo e para combater o abandono escolar 

precoce nos territórios urbanos problemáticos, com efeitos potenciais, a médio e longo prazo, nas trajetórias académicas, 

profissionais e de vida das crianças e jovens.  

174. Nos territórios urbanos problemáticos o sucesso educativo é, frequentemente, mais reduzido do que a nível nacional, 

sendo o abandono e o absentismo escolar, a indisciplina, a fraca participação das famílias no processo educativo, a 

fraca predisposição para a aprendizagem e aquisição de novas competências, as problemáticas determinantes.  

175. Neste subdomínio, o espetro de resultados das intervenções apoiadas pelo QREN apresenta-se substancialmente 

alargado. Verifica-se que a totalidade das crianças e jovens que beneficiaram de intervenções objeto de análise 

aprofundada reforçaram a motivação em contexto de sala de aula, 85% reduziram a indisciplina, 81% melhoraram os 

seus resultados escolares e 75% melhoraram a assiduidade. Os dados do TEIP apontam ainda para melhorias na redução 

do insucesso do abandono escolar. A título exemplificativo, veja-se o TEIP da Tapada das Mercês que contribuiu para a 

redução da taxa de insucesso escolar de 15,79% para 13,84% (no 3º CEB), de 6,54% para 4,98% (no 2º CEB) e de 3,86% 

para 3,34% (no 1º CEB).  

176. Apesar da atual crise e das fracas perspetivas de um futuro profissional, as crianças e jovens estão mais conscientes da 

importância da educação/formação (82% estão mais motivados para concluir os estudos). Não porque tal forneça, 

necessariamente, um acesso ao emprego, mas porque a sua ausência condena a possibilidade de o terem. 

177. O sucesso educativo está intimamente relacionado com a forma como os familiares percecionam a escola e com as 

aprendizagens e as expectativas que detêm face aos percursos escolares das crianças e jovens. Verifica-se que 53% 

dos destinatários finais tiveram ganhos em matéria de corresponsabilização no percurso escolar dos seus filhos.  

178. Entre os instrumentos apoiados pelo FSE, que tiveram um contributo significativo em matéria de estímulo à educação, 

assinalam-se os que estão especificamente orientados para as crianças e jovens, tais como os Programas TEIP, Escolhas, 

a par de ações imateriais que, não sendo diretamente vocacionadas, deram resposta a alguma das problemáticas, tais 

como o instrumento CLDS, o Apoio ao Acolhimento e Integração de Imigrantes, as tipologias CEFA, RVCC e Formação 

para a Inclusão. 

179. Ao nível do FEDER, as PRU tiveram um contributo mais residual. Nesta vertente, assinala-se o exemplo, na Mouraria, da 

“Extensão das Instalações da Junta de Freguesia de São Cristóvão e São Lourenço em edifício no Largo dos Trigueiros”, 

que introduziu um novo equipamento fornecedor de serviços de proximidade, permitindo criar/reforçar de ações junto 

das crianças e jovens.  

180. Apesar dos resultados obtidos, a criação de condições estruturais que favoreçam a melhoria sustentada do 

desempenho escolar e das aprendizagens dos alunos, constitui um dos desafios cruciais. O alargamento da escolaridade 

obrigatória para o 12º ano implicará a exigência de novas ações, em particular, nos territórios urbanos problemáticos. 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o reforço de competências pessoais com efeitos potenciais, a médio 

e longo prazo, nos percursos de autonomização, no aumento da participação individual e coletiva e no alargamento das 

oportunidades e aspirações dos residentes. 

181. A existência de um défice de competências pessoais associa-se, entre outros, a uma inserção escolar deficitária, a 

comportamentos de risco, a uma baixa participação cívica e a uma dificuldade acrescida em integrar ou concluir ações 

de formação que confiram certificação e/ou a reintegração no mercado de emprego. A aposta nas competências 

básicas surge, por isso, como promotora e basilar na promoção dos restantes resultados. 

182. Os resultados são evidentes quanto aos ganhos que as intervenções apoiadas pelo QREN permitiram, nos territórios 

estudados, no reforço da motivação pela aprendizagem (73% dos destinatários finais); no reforço da 

autoestima/construção de uma identidade positiva que se repercute na confiança (69% dos destinatários finais); em 

matéria de capacidade de resiliência enquanto capacidade dos residentes se adaptarem a mudanças e eventos 

exigentes do ponto de vista emocional, de forma saudável e flexível (70% dos destinatários finais); e, no reforço da 

capacidade de iniciativa dos residentes, que passaram a gerar soluções para os problemas individuais e coletivos (60% 

dos destinatários finais).  

183. Nos bairros sociais e nas urbanizações periféricas registaram-se maiores ganhos em matéria de reforço de 

competências pessoais (70% dos destinatários finais evidenciaram mudanças positivas), em parte resultante das 

características da população residente nos centros históricos, população mais envelhecida e grupos em situação de 
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elevada dependência e fraca autonomia (como os toxicodependentes, as prostitutas, as pessoas sem-abrigo, entre 

outros). 

184. As crianças e os jovens e os ativos desempregados destacam-se como os grupos de destinatários finais que registaram 

maiores ganhos no reforço de competências pessoais (77% e 55%, respetivamente), com uma incidência maior na 

população de origem imigrante. Como reflexo do reforço crescente das competências pessoais junto deste grupo, 

verifica-se que 60% dos destinatários finais de origem estrangeira têm hoje mais facilidade na resolução dos problemas 

do dia-a-dia (aceder aos serviços de saúde, ir às compras, andar de transportes, entre outros). 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o reforço das competências técnicas e para o aumento das 

qualificações escolares e profissionais com efeitos potenciais diversos, a médio e longo prazo, ameaçados pela não 

inserção no mercado de emprego.  

185. As evidências são claras quanto aos ganhos que as intervenções apoiadas pelo QREN permitiram na melhoria das 

qualificações escolares (59% dos destinatários finais) e na melhoria das qualificações profissionais (46% dos 

destinatários finais). O FSE foi o mecanismo central neste desempenho através das tipologias de intervenção do POPH 

(CEFA, RVCC, Apoio ao Acolhimento e Integração de Imigrantes e Formação para a Inclusão).  

186. Nos bairros sociais e nas urbanizações periféricas registaram-se maiores ganhos em matéria de melhoria das 

qualificações escolares e profissionais, face aos centros históricos. Esta assimetria é explicada pelas características da 

população residente. 

187. As evidências são inequívocas quanto aos ganhos que as intervenções apoiadas permitiram no reforço das 

competências técnicas. Verifica-se que 69% dos destinatários finais reforçaram as competências em TIC, 60% 

reforçaram o conhecimento da Língua Portuguesa, 55% reforçaram as competências desportivas, 40% reforçaram a 

aprendizagem de novas línguas (que não a materna) e 37% reforçaram competências artísticas.  

188. As crianças e os jovens e a população ativa desempregada lideram os grupos de destinatários que evidenciaram 

maiores ganhos, assinalando-se uma incidência maior entre a população de origem imigrante, em parte resultante da 

frequência dos cursos de formação em língua portuguesa para estrangeiros, com benefícios no domínio relacional e do 

mercado de emprego. 

189. A aposta na melhoria das competências e qualificações trouxe ganhos, a jusante, na melhoria do desempenho 

profissional e na progressão na carreira, com 29% e 21% dos destinatários a evidenciar mudanças positivas.  

190. No entanto, o atual contexto de crise pode ameaçar os ganhos potenciais gerados pelo reforço das competências 

técnicas e pelo aumento das qualificações, em matéria de emprego, com efeitos contraproducentes na mobilização dos 

destinatários para intervenções futuras. 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o reforço das competências parentais e familiares e para a melhoria 

da gestão doméstica e na rutura do ciclo de transmissão intergeracional da pobreza e da exclusão social. 

191. As evidências são claras quanto aos ganhos que as intervenções apoiadas pelo QREN permitiram, nos territórios 

estudados, no reforço das competências parentais e/ou familiares.  

192. Verificou-se que a totalidade dos destinatários finais do painel de projetos, com incidência nesta matéria, reconhece 

uma melhoria nas relações entre as diferentes gerações (avós e netos, pais e filhos); 75% dos destinatários finais 

melhoraram a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional; 53% reforçaram a corresponsabilização no processo 

de desenvolvimento das crianças e jovens e 47% reforçaram as competências para cuidar de familiares dependentes, 

designadamente idosos e população com deficiência. 

193. Este contributo está ancorado no reconhecimento do papel nevrálgico das famílias no processo de desenvolvimento 

dos indivíduos e das comunidades e ocorre, primordialmente, por via de intervenções apoiadas pelo FSE.  

194. Neste domínio, existem evidências do contributo do CLDS, em quatro dos oito territórios estudados, nomeadamente 

através dos Centros de Recursos e Qualificação para as famílias.  

195. De assinalar o contributo do Escolhas em cinco dos oito territórios estudados, nomeadamente através da medida I, ação 

d) Corresponsabilização das famílias no processo de supervisão parental, visando o sucesso escolar e a transição para 

a vida ativa.  



AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DO QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL 2007-2013 (QREN) 

CONTRIBUTO DAS INTERVENÇÕES DO QREN PARA A INCLUSÃO SOCIAL DE INDIVÍDUOS RESIDENTES EM TERRITÓRIOS URBANOS PROBLEMÁTICOS 

 

JUNHO 2013 | RELATÓRIO FINAL | 43 

196. Foram ainda identificadas evidências em cinco dos oito estudos de caso através do contributo dos TEIP, nomeadamente 

as ações desenvolvidas no âmbito das relações escolas-famílias-comunidade (parcerias locais, 

sensibilização/informação aos encarregados de educação e ações extensíveis às famílias). A complexidade do sucesso 

educativo das crianças e jovens está, em grande medida relacionada com a forma como as famílias percecionam a 

escola e quais as suas expectativas face aos percursos escolares dos filhos. 

197. No domínio dos equipamentos sociais, refira-se, como evidência de sucesso, a operação “Extensão das Instalações da 

Junta de Freguesia de São Cristóvão e São Lourenço em edifício no Largo dos Trigueiros”, na Mouraria, destacando-se 

pelo seu caráter inovador, contribuindo simultaneamente para a redução do isolamento da população idosa e como 

uma alternativa às famílias para a ocupação dos seus filhos no período pós-letivo. 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para a melhoria da gestão da economia familiar, mas os efeitos 

potenciais, a médio e longo prazo, na redução de situações de endividamento e pobreza pode estar comprometida pela 

quebra de rendimentos.  

198. A atual conjuntura económico-financeira motivou a aposta das intervenções em matéria de literacia financeira. 

Verificou-se que a totalidade dos residentes que beneficiaram de intervenções, com incidência direta ou indireta nesta 

problemática, demonstrou ganhos em matéria de poupança e 43% dos destinatários finais, em 13 dos 24 projetos 

inquiridos, melhoraram os processos de gestão do orçamento familiar. Verificou-se ainda que os ganhos foram 

particularmente notáveis junto da população desempregada, confirmando a importância deste ganho no combate à 

pobreza e ao endividamento.  

199. Por outro lado, em 11 dos 24 projetos inquiridos, 16% dos destinatários finais beneficiaram de uma melhoria ou 

diversificação dos rendimentos provenientes do trabalho, em resultado da intervenção do QREN. Estes ganhos foram 

menos expressivos face aos restantes subdomínios, pese embora significativos pelo seu efeito demonstrativo e pela 

importância face ao atual contexto de crise. 

200. Em síntese, o espetro de resultados das intervenções apoiadas pelo QREN nos territórios estudados apresenta-se 

substancialmente alargado. De assinalar as ações dos CLDS, em quatro dos oito territórios estudados, e da Formação 

para a Inclusão, com ações dirigidas à gestão do orçamento familiar.  

201. Acrescem as intervenções que incidiram indiretamente nesta matéria, como o projeto Escolhas MUSEpe que, através do 

desenvolvimento de uma horta comunitária na Cruz da Picada, sensibilizou a comunidade para a prática da horticultura 

biológica como atividade complementar do rendimento familiar. 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para aumentar participação individual e coletiva nos territórios urbanos 

problemáticos com efeitos potenciais, a médio e longo prazo, no reforço das dinâmicas comunitárias e das redes de 

solidariedade e entreajuda.  

202. O acesso a um leque mais diversificado de competências e/ou recursos pode não se traduzir em níveis efetivos de 

participação individual e coletiva. Os resultados dependem da forma como os recursos são apropriados e potenciados 

pelos diversos agentes. A aposta neste âmbito de intervenção desdobra-se em várias frentes que procuram ser 

complementares, incidindo na capacitação individual e organizacional.  

203. No QREN, as intervenções apoiadas pelo FSE conferiram particular atenção ao reforço das competências pessoais e 

sociais, induzindo uma maior consciência dos direitos e deveres no que trata ao exercício da cidadania; e no 

envolvimento dos residentes em ações de responsabilidade conjunta de forma a desenvolver o sentido da comunidade 

e das suas necessidades, promovendo a cidadania e a solidariedade.  

204. As evidências do contributo do Escolhas são inequívocas quanto aos ganhos que as intervenções permitiram no reforço 

das práticas de voluntariado e entreajuda (88% dos destinatários finais); no aumento da participação em dinâmicas 

comunitárias (57% dos destinatários finais); e no reforço da capacidade dos residentes em matéria de expressão da sua 

opinião sobre os problemas das comunidades onde se inserem (54% dos destinatários finais). Estes indicadores ilustram, 

sobretudo, uma mudança nas interações entre os residentes por via da participação, do reconhecimento da rede de 

proximidade e do serviço à comunidade. Concomitantemente o desenvolvimento do capital social na proximidade 

permite um maior sentimento de filiação aos lugares. Ao nível do FEDER, assinala-se o exemplo, na Mouraria, da 

operação ”Jornal Bimestral sobre a Mouraria” que contribuiu para o reforço do sentido de pertença de 64% dos 

destinatários finais.  
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205. A capacitação dos grupos e organizações da sociedade civil é condição para que as comunidades se afirmem enquanto 

agentes do seu próprio desenvolvimento, garantindo a continuidade e sustentabilidade da mudança. Este contributo 

ocorreu essencialmente por via das intervenções financiadas pelo FSE, destacando-se o instrumento CLDS e o Escolhas 

com ações dirigidas à promoção do associativismo e ao reforço das competências das organizações. 

206. A análise aprofundada do CLDS na Tapada das Mercês, nomeadamente do eixo 3 – Capacitação da Comunidade e das 

Instituições, permitiu compreender esta dimensão de intervenção e identificar os resultados alcançados. Assim, 

verificou-se que 70% das organizações locais apoiadas tiveram ganhos em matéria de formalização, da clarificação do 

seu mandato (visão, missão e objetivos), e da melhoria dos procedimentos internos – de gestão, financeiros e 

administrativos. Os resultados manifestaram-se ainda na qualificação dos recursos humanos (70% das organizações) e 

no reforço das lideranças das organizações (60% das organizações). Estes ganhos impactaram, por sua vez, na 

melhoria das valências/serviços/respostas em prol da comunidade. Verificaram-se ganhos no alargamento das respostas 

– abrangendo mais beneficiários e/ou novos grupos da população (totalidade das organizações), na criação de novas 

respostas (86% das organizações), no reforço da articulação entre as respostas (86% das organizações), e na 

qualificação das respostas (71% das organizações). 

207. As evidências são inequívocas em matéria de ganhos no reforço da cultura de participação alargada aos vários 

stakeholders das organizações - funcionários, utentes/beneficiários, associados, voluntários, parceiros (70% das 

organizações) e na cultura de planeamento, acompanhamento e avaliação com resultados na adequação das respostas 

das organizações às necessidades e interesses da população que servem (a totalidade das organizações evidenciou 

mudanças positivas nesta matéria). 

208. O contributo do FSE concretizou-se ainda na capacitação das organizações no reforço da mobilização/diversificação 

dos recursos (endógenos e exógenos aos territórios onde atuam). Este resultado, que beneficiou 86% das 

organizações, tem uma leitura extremamente positiva face às dificuldades que as entidades do terceiro setor denotaram 

na mobilização de recursos financeiros próprios para concretizarem os projetos candidatados no âmbito do QREN e 

para alavancarem as dinâmicas inclusivas. 

209. O QREN privilegiou ainda a organização e mediação dos serviços públicos locais para melhorar a capacidade de 

acesso e a adequação dos recursos às necessidades dos grupos prioritários, nomeadamente na área da ação social, 

formação, emprego. As evidências são inequívocas na criação do CLAII, no Vale da Amoreira, e no apoio à Associação 

Islâmica da Tapada das Mercês e Mem Martins. Nesta última, incentivando o reforço de competências de uma 

associação local de imigrantes para que possa funcionar, em simultâneo, como uma estrutura que contribui para 

promover a mobilização coletiva com o intuito de reivindicar respostas para os problemas dos imigrantes no território. 

210. O contributo do FEDER tem sido mais residual, embora no âmbito das PRU se contem algumas ações que visam a apoiar a 

capacitação das organizações. Disso são exemplificativas as intervenções como a operação “Sítio do Fado na Casa da 

Severa” (PRU Mouraria). Neste território, foi interessante verificar o esforço de complementaridade da PRU com o 

Plano de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria, com ações de reforço da capacidade do tecido associativo local.  

211. A capacitação das organizações e grupos locais, o reforço das redes de solidariedade e de voluntariado apenas foi 

concretizado em alguns territórios, o que limita a resiliência comunitária à crise económica e a criação de condições 

para que as intervenções futuras possam ser mais mobilizadoras. 
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III.4. AS INTERVENÇÕES APOIADAS CONTRIBUEM PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE 

HABITABILIDADE E DE CONVIVÊNCIA NOS TERRITÓRIOS VISADOS? 

Conclusões Específicas 

1. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o reforço de competências interpessoais dos residentes nos 

territórios urbanos problemáticos embora os ganhos potenciais, a médio e longo prazo, na redução da insegurança, na 

melhoria da convivência e na coesão social estejam ameaçados pelos efeitos disruptivos da crise económico-financeira.  

2. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o reforço das interações positivas entre indivíduos, grupos e 

organizações, nos territórios urbanos problemáticos, com efeitos potenciais, a médio e longo prazo, na redução do 

isolamento dos grupos mais vulneráveis, na promoção de uma cultura de convivência e de diálogo intercultural e no 

reforço do capital social. 

3. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para a adoção de estilos de vida mais saudáveis dos residentes, nos 

territórios urbanos problemáticos, com ganhos potenciais, a médio e longo prazo, na redução de comportamentos de 

risco, na melhoria da saúde e na redução da insegurança. 

4. As intervenções apoiadas pelo QREN revelaram um contributo diminuto para a reabilitação do edificado nos territórios 

urbanos problemáticos, embora existam intervenções emblemáticas no domínio da eficiência energética.  

5. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para a qualificação do espaço público e aumento da oferta de 

equipamentos com ganhos potenciais, a médio e longo prazo, na melhoria da acessibilidade e da mobilidade, na melhoria 

da convivência, no reforço das respostas para grupos prioritários e na requalificação da imagem urbana.  

6. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para a melhoria da imagem (interna e externa) dos territórios urbanos 

problemáticos, com efeitos potenciais, a médio e longo prazo, na redução do estigma associado ao local de residência, 

no reforço do sentido de pertença e de filiação dos residentes e na dinamização do tecido associativo. 

Principais Indicadores de Resultado 

Indicador % 

 Residentes que reforçaram a sensibilização sobre comportamentos desviantes 92% 

 Residentes que beneficiaram de melhoria no conforto e no isolamento térmico da sua habitação 90% 

 Residentes que tiveram um aumento do acesso à informação sobre as oportunidades no seu bairro 90% 

 Residentes que percecionaram a melhoria na imagem externa dos territórios onde residem 88% 

 Residentes que percecionaram a melhoria na estética dos prédios onde residem 84% 

 Residentes que percecionaram a melhoria da imagem e valorização dos territórios onde residem 83% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de conhecimento de saúde, incluindo saúde sexual e 

reprodutiva 
82% 

 Residentes que percecionaram a melhoria da iluminação pública 79% 

 Residentes que reforçaram a capacidade de cooperar com outros 78% 

 Residentes que tiveram um aumento da informação sobre as organizações que atuam nos territórios 

onde residem 
78% 

 Residentes que reforçaram a capacidade de agir como mediador / resolução de conflitos 77% 

 Residentes que melhoraram as relações de vizinhança 76% 

 Residentes que beneficiaram de melhoria nas acessibilidades 76% 

 Residentes que tiveram redução no seu isolamento e sentimento de solidão 75% 

 Residentes que melhoraram o conhecimento dos problemas e recursos dos seus territórios e 

comunidades 
74% 

 Residentes que percecionaram a melhoria na recolha do lixo nos territórios onde residem 73% 

 Residentes que tiveram reforço de pertença e da filiação às suas comunidades / territórios 63% 

 Residentes que beneficiaram da melhoria das condições dos equipamentos para públicos prioritários 62% 

 Residentes que alargaram a sua rede de relações 60% 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o reforço de competências interpessoais dos residentes nos 

territórios urbanos problemáticos embora os ganhos potenciais, a médio e longo prazo, na redução da insegurança, na 

melhoria da convivência e na coesão social estejam ameaçados pelos efeitos disruptivos da crise económico-financeira.  

212. As evidências são claras quanto aos ganhos que as intervenções apoiadas permitiram, nos territórios estudados, em 

matéria da capacidade de cooperar com o outro (78% dos destinatários finais) e da capacidade de agir como 

mediador na resolução de conflitos (77% dos destinatários finais). 
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213. De salientar que, numa conjuntura marcada pelo agravamento dos problemas sociais de muitos residentes, detetam-se 

elementos reveladores de preconceito entre grupos diversos que podem, com facilidade, agudizar tensões já 

existentes, sempre passíveis de degenerar em processos de violência, que tendem a assumir particular expressão nas 

cidades e nas suas periferias.  

214. Os inquéritos e as entrevistas realizadas confirmaram esta tendência crescente, nomeadamente nos bairros sociais 

embora a análise dos dados permita evidenciar que foi nesta tipologia de território que se registaram os maiores 

ganhos (67% dos destinatários finais tiveram mudanças positivas ao nível do reforço das competências interpessoais), 

face às urbanizações periféricas (59%) e aos centros históricos (46%), comprovando a utilidade da intervenção face à 

problemática e especificidade territorial.  

215. Neste contexto, o espetro de apoios do QREN apresenta-se substancialmente alargado, dado que para tal têm 

contribuído ações financiadas pelo FSE e FEDER com vista à promoção de interações positivas entre os residentes.  

216. Ao nível do FSE, o Escolhas e o CLDS e as tipologias Apoio ao Acolhimento e Integração de Imigrantes, Formação para 

a Inclusão Formação em Língua Portuguesa para Estrangeiros, CEFA e RVCC foram particularmente relevantes para os 

resultados. A título de exemplo, emergem os projetos Escolhas em três territórios estudados (Aldoar, Cruz da Picada e 

Vila d’Este) que, através de estratégias de intervenção lúdico-pedagógicas, contribuíram para que 93% dos 

destinatários finais registassem mudanças positivas, nomeadamente, na redução da conflitualidade entre pares, na 

demonstração de solidariedade entre pares e na prevenção e diminuição de comportamentos de risco.  

 

As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o reforço das interações positivas entre indivíduos, grupos e 

organizações, nos territórios urbanos problemáticos, com efeitos potenciais, a médio e longo prazo, na redução do 

isolamento dos grupos mais vulneráveis, na promoção de uma cultura de convivência e de diálogo intercultural e no reforço 

do capital social. 

217. No atual quadro comunitário, as intervenções apoiadas conferiram particular atenção à animação da vida coletiva, de 

forma a promover e garantir a inserção e o compromisso social dos residentes dos territórios urbanos problemáticos. A 

capacidade de interação positiva torna possível aos residentes o relacionamento com as instâncias de socialização, 

sejam elas a família, o grupo de pares, as organizações, a comunidade. 

218. As evidências são claras quanto aos ganhos que as intervenções apoiadas permitiram, nos territórios estudados, 

nomeadamente na melhoria das relações de vizinhança (76% dos destinatários finais); no alargamento da rede de 

relações (75% dos destinatários finais); e na redução do isolamento e do sentimento de solidão (60% dos destinatários 

finais).  

219. Neste contexto, o espetro de apoios do QREN apresenta-se substancialmente alargado, dado que para tal têm 

contribuído ações financiadas pelo FSE e FEDER. Como exemplo, refira-se a Formação em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros que contribuiu para que 90% dos seus destinatários tenham tido ganhos nas interações com outros 

indivíduos e grupos, fruto da remoção da barreira linguística como obstáculo à integração nas comunidades.  

220. A Formação para a Inclusão beneficiou os residentes, nomeadamente no desenvolvimento de atitudes e capacidades de 

dimensão pessoal (estruturada para a aquisição de competências transversais) e de dimensão social (orientada para o 

desenvolvimento relacional, numa ótica de sociabilização). Por outro lado, o Escolhas contribuiu, em cinco dos oito 

territórios estudados, com ações de promoção de sociabilização. 

221. O contributo do FSE materializou-se, ainda, nos CLDS, em quatro dos oito territórios estudados, através do eixo 3 – 

Capacitação da Comunidade e das Instituições. Neste âmbito, destaca-se o desenvolvimento de eventos socioculturais 

dirigidos à comunidade residente e visitante e a dinamização de atividades com vista à partilha intergeracional e/ou 

intercultural. Ao nível da capacitação das instituições assinalam-se as atividades orientadas para a atuação das 

organizações, contribuindo para a implementação de novas práticas, marcadas pela incorporação dos princípios da 

integração e da interculturalidade; pelo reforço do trabalho em rede, de natureza associativa e comunitária, entre 

segmentos heterogéneos da população, que anteriormente não estabeleciam ligações entre si, bem como pela 

emergência de espaços de construção identitária e de inclusão social.  

222. No âmbito do FEDER, refira-se, como evidência, a operação “Extensão das Instalações da Junta de Freguesia de São 

Cristóvão e São Lourenço em edifício no Largo dos Trigueiros” que contribuiu para a redução do isolamento e do 

sentimento de solidão da população idosa, apontada por 89% dos destinatários finais.  
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223. As entrevistas junto dos promotores permitiram assinalar, por exemplo, o contributo da operação “Plano de Divulgação 

e Comunicação do Programa de Ação”, na Mouraria ao promover diversas atividades de caráter cultural abertas à 

comunidade, com resultados na melhoria da imagem externa do bairro e na atração de visitantes. 

224. Ainda na Mouraria, o “Jornal Bimestral sobre a Mouraria” contribuiu para ganhos junto de 64% dos seus destinatários. 

Esta operação, ao facilitar o acesso à informação sobre os problemas e recursos do bairro e sobre a diversidade da 

comunidade, potenciou o conhecimento do outro, afastando preconceitos, estereótipos e trabalhando pela construção 

de um ser cidadão responsável, capaz de operar transformações na realidade e lutar de forma consciente e crítica pelo 

exercício da cidadania, pela igualdade de direitos e oportunidades para todos. 

225. As intervenções apoiadas contribuíram, adicionalmente, para que 90% dos destinatários finais tenham evidenciado 

ganhos no acesso à informação sobre oportunidades no bairro. As evidências são ainda inequívocas para 74% dos 

destinatários finais em matéria de reforço do conhecimento sobre os problemas e recursos das suas comunidades bem 

como o reforço da informação sobre as organizações que atuam no território, para 78% dos destinatários finais, 

contribuindo para a melhoria da sua confiança nas instituições. 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para a adoção de estilos de vida mais saudáveis dos residentes, nos 

territórios urbanos problemáticos, com ganhos potenciais, a médio e longo prazo, na redução de comportamentos de risco, 

na melhoria da saúde e na redução da insegurança. 

226. O contributo neste domínio concorre para resultados diversos: prevenção de crimes, criação de um sentimento de 

segurança dos residentes e visitantes; promoção da identidade e valorização dos territórios (interna e externa); 

reforço dos estilos de vida saudáveis; diminuição dos consumos e dos riscos do uso/abuso de substâncias, das crenças 

favoráveis, quer ao consumo, quer à banalização do recurso a atividades marginais, bem como redução das práticas 

sexuais de risco; aumento das competências pessoais e sociais, da adesão a atividades ocupacionais e de participação 

na vida comunitária, e ainda a motivação para o aumento da escolaridade e empregabilidade. 

227. As evidências são claras quanto aos ganhos que as intervenções apoiadas permitiram na sensibilização sobre fatores de 

risco e fatores protetores (92% dos destinatários finais); na sensibilização e no reforço do conhecimento sobre saúde, 

incluindo saúde sexual e reprodutiva (82% dos destinatários finais); na adoção de estilos de vida mais saudáveis (67% 

dos destinatários finais); e no aumento da prática de atividade física (58% dos destinatários finais). 

228. O contributo das intervenções apoiadas pelo FSE para a adoção de estilos de vida mais saudáveis foi acentuado, 

verificando-se uma transversalidade desse contributo aos vários instrumentos de política, sendo de assinalar o exemplo 

do Escolhas, com ações de promoção de estilos de vida saudáveis junto das crianças e jovens. 

229. No caso do FEDER destaca-se a operação “Ações de Redução de Riscos e Minimização de Danos”, na Mouraria, com o 

objetivo de reduzir comportamentos de riscos associados ao consumo de drogas; aumentar o nível de proximidade dos 

indivíduos às estruturas de suporte às suas problemáticas; aumentar o nível de rastreio de doenças sexualmente 

transmissíveis e/ou tuberculose. 

230. As operações materiais de requalificação do espaço público, no Vale da Amoreira, no centro histórico de Coimbra, no 

centro histórico do Porto e em Vila d’Este promoveram uma maior apropriação do espaço público e um aumento da 

atividade física junto dos seus residentes Assinale-se, a título exemplificativo, que 68% dos destinatários finais da 

operação “Repavimentação da Rua do Corpo de Deus”, no centro histórico de Coimbra, aumentaram a atividade física. 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN revelaram um contributo diminuto para a reabilitação do edificado nos territórios 

urbanos problemáticos, embora existam intervenções emblemáticas no domínio da eficiência energética.  

231. Neste contexto, o espetro de apoios do QREN apresenta-se substancialmente reduzido, dado que para tal têm apenas 

contribuído ações financiadas pelo FEDER, designadamente a operação “Requalificação dos Edifícios de Vila d’Este Fase 

1”, no âmbito da qual 98% dos destinatários finais evidenciaram ganhos nesta matéria.  

232. Neste território as evidências são inequívocas no que se refere ao contributo das intervenções apoiadas para a 

melhoria do isolamento térmico das habitações (90% dos destinatários finais); na melhoria da segurança dos edifícios 

(90% dos destinatários finais); na valorização e na melhoria da aparência dos edifícios (84% dos destinatários finais); e 

na melhoria no isolamento acústico das habitações (50% dos destinatários finais). 

233. De assinalar a ausência de intervenções neste domínio nos centros históricos e bairros sociais que apresentam piores 

níveis de conservação do edificado. 
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As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para a qualificação do espaço público e aumento da oferta de 

equipamentos com ganhos potenciais, a médio e longo prazo, na melhoria da acessibilidade e da mobilidade, na melhoria da 

convivência, no reforço das respostas para grupos prioritários e na requalificação da imagem urbana.  

234. As evidências são claras quanto ao contributo das intervenções apoiadas pelo QREN para a melhoria da iluminação 

pública (79% dos destinatários finais), do aumento dos espaços verdes e de convívio nos territórios (50% dos 

destinatários finais); a melhoria das condições dos equipamentos para públicos prioritários (62% dos destinatários 

finais); o aumento da oferta de respostas para as crianças e jovens (50% dos destinatários finais). 

235. Os ganhos desencadeados pelas intervenções apoiadas permitiram ainda a melhoria da acessibilidade, para 76% dos 

destinatários finais, e o aumento da mobilidade para 39%.  

236. O domínio do espaço público foi promovido pelo FEDER através da aposta em diversas estratégias que abrangem: a 

melhoria do conforto e segurança; a melhoria da acessibilidade e mobilidade; a requalificação da imagem urbana; a 

valorização patrimonial; a redefinição das zonas de circulação pedonal e automóvel com a criação de zonas de 

estadia mais funcionais e apelativas; a renovação de infraestruturas; a introdução de mobiliário urbano e equipamentos 

adequados; a sustentabilidade ambiental e a eficiência energética. 

237. As intervenções no centro histórico do Porto, com a intervenção “GAU: instalação e operacionalização”, responsável 

por projetos vários: limpeza – remoção de grafites, adequação de horários e frequência de limpeza, anomalias no 

espaço público, entre outros, ou em Vila d’Este, com a “Requalificação do espaço público e do ambiente urbano”, são 

ilustrativas desta ação. 

238. Destaque-se, igualmente, a intervenção no centro histórico de Coimbra com cerca de dez projetos de qualificação do 

espaço público, com repavimentações, musealização e outros. O contributo do FEDER concretizou-se ainda através das 

Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano (POVT), como a instalação do “Sistema de Videovigilância Parcial 

do centro histórico da Cidade de Coimbra com Grau de Proteção 1”. 

239. A intervenção na Mouraria é talvez a mais exemplificativa da aposta neste domínio, tendo-se realizado diversas 

intervenções de requalificação do espaço público e do ambiente urbano, em colaboração com as associações locais, 

tendo como propósito tornar esta área mais atrativa, segura e sustentável para os residentes e turistas.  

240. A Mouraria é ainda exemplificativa da articulação interna destas intervenções materiais e imateriais, também no âmbito 

da PRU, com a realização do projeto “Educação para as boas práticas de convivialidade pública” que procurou 

reforço, do lado das sociabilidades, “Operação Requalificação do Espaço Público”.  

241. Foi ainda considerado como objetivo desta requalificação do espaço público a inclusão social dos diferentes grupos 

sociais e do reforço positivo do caráter multicultural da Mouraria.  

242. Ao nível do reforço em equipamentos para grupos prioritários e espaços promotores de convívio, destaca-se na 

Mouraria, a operação “Extensão das Instalações da Junta de Freguesia de São Cristóvão e São Lourenço em edifício no 

Largo dos Trigueiros”, que introduziu um novo equipamento fornecedor de serviços de proximidade no território 

permitindo a criação/reforço de ações junto dos grupos sociais mais vulneráveis – crianças e jovens e idosos.  

243. A abordagem do QREN, no âmbito das PRU ficou marcada por atrasos ou a não concretização dos projetos como 

atestam as evidências na Mouraria, com o projeto “Associação Casa da Achada – Centro Mário Dionísio” e a 

“Extensão da Junta de Freguesia do Socorro”; no Vale da Amoreira, com o “Espaço Gimnodesportivo coberto, com 

balneários e bancadas, da escola secundária da Baixa da Banheira” e outras operações; e no centro histórico do Porto, 

com o atraso nas operações “Criação de uma Residência para Estudantes” e “Criação de uma Unidade de Alojamento 

Turístico”.  

244. O contributo do FSE concretizou-se através do instrumento CLDS que apoiou este domínio em quatro dos oito 

territórios estudados, através do eixo 1 com a criação de estruturas locais de apoio ao emprego dirigidas ao grupo 

prioritário, população desempregada.  

245. De assinalar o contributo da tipologia de intervenção “Apoio ao Acolhimento e Integração de Imigrantes" que 

contribuiu para apoiar o funcionamento dos CLAII, beneficiando o Vale da Amoreira e promovendo a informação junto 

dos cidadãos imigrantes sobre os seus direitos e deveres, tendo em vista a facilitação do seu processo de integração e 

a promoção de uma cidadania plena.  

246. Para este domínio, importa ainda referir o contributo da tipologia de intervenção Apoio ao Investimento em Respostas 

Integradas de Apoio Social em dois dos territórios estudados (Aldoar e Cruz da Picada) que ficou penalizado pelo 

atraso na execução dos projetos. 
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247. Finalmente, destaque-se o Escolhas, com ações de proteção e preservação ambiental e ações de prevenção e higiene 

do espaço público, em cinco dos oito territórios estudados. 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para a melhoria da imagem (interna e externa) dos territórios urbanos 

problemáticos, com efeitos potenciais, a médio e longo prazo, na redução do estigma associado ao local de residência, no 

reforço do sentido de pertença e de filiação dos residentes e na dinamização do tecido associativo. 

248. No entender dos destinatários finais das 24 operações analisadas com recurso a inquérito, as evidências são claras 

quanto aos ganhos que as intervenções apoiadas pelo QREN permitiram na valorização territorial (83% dos 

destinatários finais) e na melhoria da imagem externa (88% dos destinatários finais). O contributo foi menos expressivo 

na melhoria da segurança (26% dos destinatários finais) e na melhoria da capacidade do território em atrair novos 

públicos (22% dos destinatários finais).  

249. As intervenções apoiadas pelo QREN, materiais e imateriais, contribuíram para o reforço do sentido de pertença ao 

território por parte de 63% dos destinatários finais. A melhoria da imagem destes territórios e da sua perceção no 

exterior registou uma evolução positiva embora com resultados menos significativos. Apenas 35% dos residentes nos 

centros históricos consideram que as intervenções beneficiaram a imagem interna e externa do bairro. 

250. Assinale-se o exemplo da operação imaterial “Plano de Divulgação e Comunicação do Programa de Ação”, na 

Mouraria, designadamente da intervenção no espaço público que consistiu na fixação nas fachadas dos edifícios de 

uma das ruas mais emblemáticas da Mouraria, de fotografias de moradores nos edifícios, iniciativa que promoveu o 

sentimento de valorização da autoestima nos moradores, para além de um novo olhar sobre aquela zona do bairro. A 

articulação desta iniciativa com o Programa Todos – Caminha de Culturas, não cofinanciada pelo QREN, permitiu dar-

lhe maior visibilidade pois dirigiu-se a um público mais abrangente, contribuindo para contrariar a estigmatização do 

bairro da Mouraria.  

 

 

 

"Até então fugia a sete pés dos centros de dia. Para ver televisão podia 
ficar em casa. Este é diferente. Gosto de estar num espaço onde faço 
atividades que me interessam e com várias pessoas, da minha idade 
mas também crianças. Sinto-me menos só." 

A Esmeralda nasce na Madragoa tendo-se mudado para a Mouraria, aos 39 anos, juntamente com o 

marido e as duas filhas. Hoje, com 85 anos, diz que não trocaria a 4ª classe que tirou pelo ensino 

secundário de hoje. Fez todos os esforços para que as duas filhas fossem mais longe nos estudos 

(concluíram as licenciaturas) e orgulha-se de ter três netos, um dos quais estuda em Londres, e quatro 

bisnetos. Começou a trabalhar com doze anos, em costura, numa loja. Aos 20 anos passa a trabalhar a 

partir de casa e, só dez anos mais tarde, regressou à atividade profissional fora da casa, num 

estabelecimento comercial onde permaneceu até aos 60 anos.  

O isolamento e a solidão de Esmeralda são atenuados pelas visitas pontuais das filhas. A filha mais velha, 

que já está reformada, consegue dar mais apoio, sobretudo na alimentação. Ainda não sente necessidade 

de ter apoio domiciliário mas se, as condições piorarem, prefere ter este tipo de apoio à 

institucionalização ou à ida para casa de uma das filhas.  

Esmeralda mora num 3º andar sem elevador. Se morasse num rés-do-chão andava todos os dias na rua. 
Mas tenho muita dificuldade em andar. A falta de exercício físico constitui também um fator de risco, 

exprimindo-se a maior parte das vezes numa perda gradual de mobilidade. Esmeralda tem muita 

dificuldade em dar apoio às necessidades crescentes do marido, mais velho e mais dependente. 

Gosta de viver na Mouraria onde sente que as redes de entreajuda são mais fortes. Prefiro viver neste 
bairro do que num dos bairros ‘dormitório’ onde moram os meus filhos. Aqui os vizinhos falam uns com os 
outros e apoiam-se. O sentido de pertença à comunidade é expressivo e para isso sente que a 

qualificação do espaço público, apoiada pelo QREN na Mouraria, nomeadamente em alguns acessos e 
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escadas, foram decisivas. No entanto reconhece que, apesar da melhoria no bairro e da presença de 

novos moradores e turistas, a insegurança tem vindo a piorar, agudizada pela crise que se vive. Tenho 
muito medo que me assaltem. Não abro a porta a ninguém. Tenho assistido a muitos assaltos. 

Quando se reformou, procurou atividades mas não encontrou respostas para uma fase onde se sentia que 

ainda tinha muito para dar. Os velhos de hoje ficam em casa. Não vão para lado nenhum. Ficam só a ver 
televisão. Visitei alguns centros de dia mas só se jogava loto e não se podia falar.  

Há dez anos começou a frequentar as atividades promovidas pela Junta de Freguesia, tendo participado 

no coro, nos passeios, nas marchas e na ginástica. Este ano, assistiu à criação do novo projeto “Extensão 

das Instalações da Junta de Freguesia de São Cristóvão e São Lourenço”, apoiado pelo QREN e 

promovido pelo Município em parceria com a Junta de Freguesia. O novo equipamento tem mais luz e mais 
espaço para novas atividades. Àquelas em que já participava, acrescentou as artes plásticas e o curso em 

TIC. Faz bem ao cérebro. A gente convive. Conversa e dá ideias para as novas atividades. Assim tenho os 
dias ocupados. Ainda gostava de ter mais, sobretudo se tivesse saúde nas pernas. 

Esmeralda identifica vários tipos de resultados, decorrentes da sua participação neste projeto que passam 

pela redução do isolamento e solidão daí decorrente; fortalecimento das relações interpessoais e 

grupais, nomeadamente com as crianças que frequentam o espaço; aumento da autoestima, pela 

valoração da atividade exercida; estimulação cognitiva e mnésica como prevenção de possíveis 

psicopatologias; aumento do exercício físico e das práticas de estilo saudáveis; sensibilização para o uso 

das novas tecnologias, nomeadamente da internet; reforço dos conhecimentos culturais e gosto pela 

aprendizagem, como as artes plásticas e o canto. 
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III.5. AS INTERVENÇÕES APOIADAS CONTRIBUEM PARA REDUZIR A INCIDÊNCIA DAS VÁRIAS 

FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO A QUE ESTÃO SUJEITOS OS INDIVÍDUOS RESIDENTES 

NOS TERRITÓRIOS VISADOS? 

 

Conclusões Específicas 

1. O combate à discriminação de imigrantes e minorias étnicas foi uma das formas de discriminação que mais beneficiou das 

intervenções apoiadas pelo QREN, embora os resultados alcançados com as comunidades ciganas tenham sido 

insuficientes. 

2. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para a redução da discriminação baseada na estigmatização 

territorial que caracteriza os territórios urbanos problemáticos.  

3. As intervenções apoiadas pelo QREN promoveram a redução da discriminação com base na idade, dinamizando as 

relações intergeracionais nos territórios urbanos problemáticos.  

4. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o combate à discriminação com base no género, com resultados 

consideráveis, sobretudo, na sensibilização, mas também para a criação de condições potenciais de uma maior igualdade 

na inserção no mercado de emprego.  

5. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para uma maior aceitação das pessoas com deficiência, doença 

mental ou outras incapacidades, embora com ganhos pouco expressivos.  

6. O contributo das intervenções apoiadas pelo QREN para o combate às novas formas de discriminação ou hostilização 

dos indivíduos manifestou-se ténue.  

Principais Indicadores de Resultado 

Indicador % 

 Residentes que tiveram maior facilidade de acesso para exercer a sua religião 92% 

 Residentes que sentiram-se mais sensibilizados para a igualdade de oportunidades 86% 

 Residentes que melhoraram a capacidade de aceitação e interação com pessoas com orientação 

sexual diferente 
85% 

 Residentes que sentiram-se mais aceites pelas comunidades onde residem 83% 

 Residentes que melhoraram a capacidade de aceitação e interação com pessoas de contextos 

diversos 
70% 

 Residentes que melhoraram a capacidade de aceitação e interação com pessoas de género 

diferente 
70% 

 Residentes que melhoraram a capacidade de aceitação e interação com pessoas de idade diferente 

(ex: idosos) 
68% 

 Residentes que melhoraram a capacidade de aceitação e interação com pessoas com deficiência 47% 

 

O combate à discriminação de imigrantes e minorias étnicas foi uma das formas de discriminação que mais beneficiou das 

intervenções apoiadas pelo QREN, embora os resultados alcançados com as comunidades ciganas tenham sido insuficientes. 

251. Procurando reduzir e anular as formas de discriminação étnica, o espetro de apoios do QREN apresenta-se 

substancialmente alargado, contribuindo para tal as ações cofinanciadas pelo FEDER e pelo FSE. 

252. É o caso das PRU, financiadas pelo FEDER, que têm objetivos de promoção da coesão e da inclusão social, na 

integração e a igualdade de oportunidades das diferentes comunidades que constituem a cidade, acabando por 

contemplar intervenções junto de imigrantes dada a sua sobre-representação nos centros históricos, sobretudo da 

cidade de Lisboa, ou em bairros sociais como o Vale da Amoreira. 

253. É também o caso das várias tipologias de intervenção financiadas pelo FSE especificamente orientadas para este grupo, 

tais como o Apoio ao Acolhimento e Integração de Imigrantes ou a Formação em Língua Portuguesa para Estrangeiros, 

a par das ações imateriais que não sendo vocacionadas para imigrantes e minorias étnicas acabam também por dar 

resposta a algumas das suas necessidades.  

254. Por conseguinte, também o espetro de resultados se apresenta mais lato na redução da incidência da discriminação de 

imigrantes e minorias étnicas, registando-se mudanças do lado da população autóctone, bem como do lado da 
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população imigrante e das minorias étnicas. No que concerne aos primeiros, verifica-se que 86% dos destinatários finais 

autóctones reforçaram a sensibilização para a igualdade de oportunidades, 58% aumentaram a capacidade de 

tolerância e de cooperar com indivíduos e grupos de contextos diversos e ainda 58% tiveram ganhos em matéria de 

conhecimento das suas comunidades e do sentido de pertença às mesmas.  

255. Estes indicadores ilustram, sobretudo, uma mudança nas representações sociais da população dominante face aos 

imigrantes e minorias étnicas e, por conseguinte, a desconstrução de estereótipos com base na etnia/origem dos 

indivíduos, a par de uma maior aceitação da população autóctone face à diferença e uma crescente valorização de 

contextos multiculturais. 

256. Do lado dos imigrantes e minorias étnicas registam-se igualmente mudanças positivas, decorrentes da capacitação e 

valorização das competências destes indivíduos, quer pela frequência de ações de Formação em Língua Portuguesa, ou 

outras ações de formação, quer pela promoção da informação sobre os seus direitos e deveres, tendo em vista a 

facilitação da integração e a promoção de uma cidadania plena. Assim, verifica-se que 86% dos imigrantes e minorias 

étnicas destinatários finais das intervenções estudadas sentiram-se mais sensibilizados para a igualdade de 

oportunidades, 83% aumentaram a capacidade de tolerância e de cooperar com indivíduos e grupos de contextos 

diversos e ainda 78% tiveram ganhos em matéria de conhecimento das suas comunidades e do sentido de pertença às 

mesmas e 77% tiveram ganhos na integração nas comunidades. 

257. Os contributos do QREN para a inclusão social da comunidade cigana revelaram-se mais modestos e inclusive 

insuficientes face à situação de discriminação a que este público-alvo está sujeito. Considerando os vários instrumentos 

de política e tipologias de intervenção apoiados pelo QREN alvo de profunda análise no presente estudo, evidencia-se 

a persistência de respostas demasiado transversais à população em geral, quando a comunidade cigana, em particular, 

apresenta singularidades da maior relevância. 

258. Contudo, nos estudos de caso recolheram-se evidências de resultados distintos no que trata a contributos do QREN 

para o combate à discriminação desta população, destacando-se positivamente a Cruz da Picada onde se assiste a uma 

consensualização dos actores locais quanto ao contributo do Projecto MUSEpe na inclusão social e escolar de crianças 

e jovens da comunidade cigana. 

259. Perante estes resultados, torna-se visível que as intervenções apoiadas pelo QREN têm motivado uma crescente 

inclusão social de imigrantes e minorias étnicas. 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para a redução da discriminação baseada na estigmatização territorial 

que caracteriza os territórios urbanos problemáticos.  

260. Um dos principais constrangimentos dos territórios urbanos problemáticos, de acordo com a leitura dos promotores das 

intervenções apoiadas pelo QREN, é a discriminação com base no local de residência (56% dos destinatários finais). 

Trata-se de uma forma de discriminação relevante, uma vez que acomete penalizações em vários domínios do 

quotidiano dos seus residentes (desde as entrevistas de emprego às simples deslocação de táxi em horários nocturnos). 

261. As intervenções apoiadas pelo QREN, materiais e imateriais, têm contribuído para a melhoria da imagem destes 

territórios e da sua perceção no exterior. É nos centros históricos que mais residentes consideram que as intervenções 

mais beneficiaram a imagem do bairro (35% dos destinatários finais), precisamente nos territórios onde se alocou um 

maior volume de recursos financeiros apoiados pelo fundo estrutural FEDER para a reabilitação e renovação 

urbanística.  

262. As PRU, em estreita articulação com as ações imateriais apoiadas, desencadearam transformações nos espaços centrais 

das cidades, devolvendo-lhes uma certa notoriedade (veja-se o caso da Mouraria que tem conseguido valorizar a 

elevada concentração de imigrantes, constituindo-se como um espaço multicultural de referência). A PRU de Mouzinho 

da Silveira, no centro histórico do Porto, constitui outro bom exemplo, com resultados no âmbito da qualificação 

comercial e subsequentemente contribuindo para uma valorização da área histórica da cidade.  

263. O contributo das intervenções apoiadas verifica-se também nos demais territórios, mais relevante nos bairros sociais 

(30% dos residentes consideram que as intervenções mais beneficiaram a imagem interna e externa do bairro) locais 

tipicamente estigmatizados, embora também se verificando ganhos nas urbanizações periféricas, nomeadamente, em 

Vila d’Este (96% dos destinatários finais entendem que ocorreu uma melhoria da imagem e valorização dos territórios 

onde residem). 

264. Todavia, a estigmatização destes territórios assume acentuada profundidade e complexidade, carecendo de 

intervenções temporalmente mais longas e continuadas no interior destes territórios, a par de acções complementares 
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junto da opinião pública quanto às representações mentais e estereótipos em relação a estes territórios. Importa, por 

exemplo, desconstruir representações como as de considerarem estas áreas como focos de criminalidade, quando na 

prática tal não se verifica, de acordo com o apurado junto das autoridades competentes em sede de focus group.  

 

As intervenções apoiadas pelo QREN promoveram a redução da discriminação com base na idade, dinamizando as relações 

intergeracionais nos territórios urbanos problemáticos.  

265. No atual modelo de sociedade, pautada por uma crescente desestruturação da família tradicional e menor convivência 

das várias gerações da família, assiste-se a situações de abandono dos mais idosos, menor convívio intergeracional e 

um crescente idadismo, assente numa maior desvalorização do papel dos mais velhos na sociedade. 

266. Ao abrigo do QREN, as intervenções apoiadas conferiram particular atenção a esta forma de discriminação, 

nomeadamente do idadismo, promovendo uma redução da discriminação e do preconceito quanto ao papel que os 

idosos podem ter nas comunidades locais. Este contributo ocorre tanto por via de intervenções apoiadas pelo FSE, 

nomeadamente, dos CLDS, nas ações dinamizadas no Eixo “Capacitação das Comunidades e das Instituições”, como por 

via das intervenções apoiadas pelo FEDER, designadamente, das PRU, que nas ações físicas concorrem para a melhoria 

das condições físicas dos centros históricos das cidades, habitados sobretudo por idosos. 

267. Com efeito, os resultados das intervenções apoiadas pelo QREN com vista à promoção de maior inclusão social dos 

idosos, foram transversalmente positivos às várias tipologias de territórios estudados e nos grupos-alvo relevantes, 

constando-se que: 

 74% dos destinatários finais em bairros sociais melhoraram a sua capacidade de aceitação e de interação com 

pessoas de idade diferente (66% dos residentes nos centros históricos e 66% nas urbanizações periféricas); 

 78% dos destinatários finais crianças e jovens e 80% dos destinatários finais idosos melhoraram a sua capacidade de 

aceitação e de interação com pessoas de idade diferente. 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para o combate à discriminação com base no género, com resultados 

consideráveis, sobretudo, na sensibilização, mas também para a criação de condições potenciais de uma maior igualdade na 

inserção no mercado de emprego. 

268. A promoção da igualdade de género é um dos desafios estratégicos a que os vários quadros de programação 

comunitários têm conferido particular atenção, contribuindo para avanços significativos nos últimos anos. 

269. Muito embora se tenham registado ganhos relevantes no que trata à sensibilização para a igualdade de género, é 

reconhecida a persistência de desigualdades no mercado de trabalho, dadas as maiores dificuldades conferidas às 

mulheres na compatibilização entre a vida pessoal, familiar e profissional. 

270. Neste contexto, é muito importante o contributo das intervenções apoiadas pelo QREN para a sensibilização para a 

igualdade de género, verificando-se uma transversalidade desse contributo aos vários instrumentos de política. Os 

resultados obtidos oscilam entre um mínimo de 52% dos destinatários finais que (Associação Islâmica da Tapada das 

Mercês e Mem Martins) atestaram uma melhoria da capacidade de aceitação e interação com pessoas de género 

diferente e um máximo de 92% registado no Escolhas. 

271. Estes dados não podem ser dissociados dos públicos-alvo destes instrumentos/intervenções, verificando-se que no 

apoio à Associação Islâmica da Tapada das Mercês e Mem Martins o público-alvo são imigrantes, com forte incidência 

de comunidades africanas muçulmanas, enquanto no âmbito do Escolhas o público-alvo são crianças e jovens, um grupo 

onde os resultados para a mudança são mais efetivos.  

272. Esta constatação é validada pela proporção de residentes que melhoraram a capacidade de aceitação e interação 

com pessoas de género diferente segundo o género. Embora em todos eles os ganhos tenham sido elevados, os 

imigrantes constituem o grupo com menores resultados (61% dos destinatários finais), seguido dos ativos 

desempregados (66% dos destinatários finais), dos idosos (67% dos destinatários finais), enquanto as crianças e jovens 

registam os maiores níveis de aceitação e interação com pessoas de género diferente (81% dos destinatários finais). 

273. O contributo do QREN manifestou-se igualmente significativo em todos os territórios estudados, sendo mais elevado 

nos bairros sociais, em que 82% dos destinatários finais melhoraram a capacidade de aceitação e interação com 

pessoas de género diferente, e mais reduzido nas urbanizações periféricas (63% dos destinatários finais), com os 

centros históricos a registarem ganhos intermédios nesta dimensão (66% dos destinatários finais).  
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274. Importa ainda notar que os ganhos a este nível são muito equivalentes entre homens e mulheres. Em ambos os casos, 70% 

dos destinatários finais indicaram que melhoraram a capacidade de aceitação e interação com pessoas de género 

diferente. 

275. Em termos de contributos das intervenções apoiadas para uma implementação prática da maior igualdade de género, 

verificam-se maiores ganhos no reforço das qualificações escolares e capacitações profissionais das mulheres (59% dos 

destinatários finais de género feminino reforçaram as competências técnicas face a 52% dos homens e 29% dos 

destinatários finais do género feminino aumentaram as qualificações escolares e/ou profissionais face a 27% dos 

destinatários finais do género masculino). Concomitantemente, assinalam-se maiores ganhos junto das mulheres no que 

trata à melhoria do salário e/ou do reforço dos rendimentos (59% face a 52% no caso dos homens). 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para uma maior aceitação das pessoas com deficiência, doença 

mental ou outras incapacidades, embora com ganhos pouco expressivos.  

276. As intervenções apoiadas pelo QREN nos territórios urbanos problemáticos têm manifestado preocupação e uma 

transversalidade naquelas que são as formas tradicionais de discriminação dos grupos vulneráveis. Neste contexto, tem-

se verificado um combate às formas de diferenciação, exclusão ou restrição da população com deficiência, doença 

mental ou outras incapacidades. 

277. Um dos indicadores que revela maiores ganhos no âmbito deste grupo vulnerável consiste nas proporções significativas 

de residentes nos territórios urbanos problemáticos que melhoraram a capacidade de aceitação e de interação com 

pessoas com deficiência. Um indicador que manifesta ganhos transversais a todos os grupos-alvo (52% entre dos 

imigrantes; 55% das crianças e jovens e 60% dos idosos) e tipologias de bairros críticos (50% nos centros históricos e 

57% nas urbanizações periféricas), ainda que no caso dos bairros sociais esses ganhos tenham sido diminutos 33% dos 

destinatários finais). 

 

O contributo das intervenções apoiadas pelo QREN para o combate às novas formas de discriminação ou hostilização dos 

indivíduos manifestou-se ténue.  

278. As intervenções apoiadas pelo QREN embora contemplando o combate à discriminação de forma generalizada, tende 

a privilegiar formas tradicionais e mais disseminadas de discriminação, não considerando outras formas de 

discriminação ou de hostilização dos indivíduos baseadas em características como a orientação sexual ou a identidade 

de género. Estas são formas de discriminação embora menos incidentes, estando presentes nestes territórios e, em geral, 

associadas a um discurso de ódio baseado em receios irracionais e preconceitos que impedem a plena participação 

destes indivíduos na sociedade. 

279. Entre as formas de discriminação geralmente menos tratadas, destacam-se a homofobia (discriminação de homossexuais 

e bissexuais), transfobia (discriminação de pessoas que expõem a pertença a um género diferente do atribuído à 

nascença) e a discriminação de indivíduos pertencentes a subculturas (designadamente, a góticos, punks ou metálicos) 

ou crenças não religiosas. À semelhança do verificado um pouco por toda a Europa, esta é uma realidade que tende a 

acentuar-se e que, por isso, deverá ser devidamente trabalhada, sobretudo, quando algumas formas de discriminação 

não são punidas por lei. É particularmente necessário assegurar a construção de uma maior sensibilidade da sociedade 

para estas diferenças, com vista a uma proteção equitativa de todos os indivíduos. 

280. Entre as novas formas de discriminação, o QREN contribuiu, no entanto, significativamente para a sensibilização e 

tolerância no respeito por indivíduos com orientação sexual diferente (86% dos destinatários finais em territórios 

urbanos problemáticos que beneficiaram de projetos apoiados pelo QREN melhoraram a capacidade de aceitação e 

interação de pessoas com orientação sexual diferente).  
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"Agora que sei português não tenho medo de sair à rua. Nem vergonha 
de falar com os vizinhos. Até já consigo ir ao centro de saúde sem 
ajuda. Passei a ajudar a minha filha com os trabalhos na escola. Ou é 
mais ela que me ajuda!"  

Rarzena chegou a Portugal em 2009 para se juntar ao marido, trazendo os seus dois filhos menores de 

idade. Hoje, com 30 anos, não imaginava que deixar para trás o seu país de origem, Bangladesh, fosse tão 

desafiante. Não falava uma palavra de português. Tinha dificuldade nas coisas mais simples como ir falar 
com os professores dos meus filhos. Foi um período difícil da minha vida. 

Fixaram-se na Mouraria porque era o bairro onde tinham conhecidos. Afirma que a maioria dos vizinhos, 

oriundos do Bangladesh, da Índia e do Paquistão, dão-se apenas entre si e não convivem com os 

portugueses. É por isso que não aprendem a falar português. 

A mudança para Portugal foi facilitada pela presença do marido, que chegara dois anos antes, e pelos 

vizinhos da mesma origem. Foi através destes que soube da existência do Centro Nacional de Apoio ao 

Imigrante, nos Anjos, onde obteve apoio para aceder ao primeiro e ao segundo nível de língua 

portuguesa como língua estrangeira, e, mais tarde, regularizar a sua situação. Reconhece que a frequência 

da escola no Bangladesh, ao nível do 6º ano de escolaridade, facilitou a aprendizagem da língua. Pelo 
menos, sabia ler e escrever. 

Meses mais tarde após a sua chegada, conseguiu trabalho como ajudante de cozinha no restaurante de um 

conterrâneo onde o seu marido trabalha como empregado de mesa. São poucas as mulheres muçulmanas 
que trabalham fora de casa. O seu marido, encorajado pela iniciativa de Rarzena, concluiu recentemente 

um curso em língua portuguesa. Agora consegue falar melhor com os clientes do restaurante. 

Quis aprender a língua por si e pelos seus dois filhos, para conseguir ajudá-los na escola e na integração. 

Aproveitava todos os intervalos no trabalho para aprender. Andava sempre com um caderninho. À noite, 
estudava com os meus filhos e marido.  

Confessa sentir-se em casa num bairro onde várias nacionalidades convivem e refere que nunca se sentiu 

discriminado por parte de outros grupos. O marido vai ao Centro Islâmico do Bangladesh. Eu fico em casa 
onde faço o jejum e a oração. Gosto da altura do Ramadão, nos meses de Agosto e Setembro. O cheiro a 
comida espalha-se, ao pôr-do-sol, pelas ruas do bairro.  

Hoje, a contracorrente de muitos bangladeshianos e indianos que, fruto do agravamento da crise e da 

perda de emprego, regressam aos seus países, planeiam abrir um pequeno restaurante no bairro, com o 

apoio de um familiar. Os turistas gostam da nossa comida. 

Rarzena identifica vários tipos de resultados decorrentes da sua participação neste projeto, que passam 

pelo aumento da auto-estima, capacidade de resiliência e de iniciativa; pelo aumento das aspirações; 

pela melhoria das relações com os outros residentes; pela facilidade em apoiar os filhos nos seus 

percursos escolares, pela maior capacidade em resolver os problemas do dia-a-dia e aceder aos 

diferentes serviços (saúde, educação, finanças…); pela obtenção da nacionalidade e pela participação 

em atividades comunitárias no bairro (apoia a distribuição de alimentos no Centro Islâmico). 
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III.6. AS INTERVENÇÕES APOIADAS CONTRIBUEM PARA AUMENTAR OS NÍVEIS DE ACESSO 

DOS INDIVÍDUOS RESIDENTES NOS TERRITÓRIOS VISADOS AOS DIREITOS, LIBERDADES E 

GARANTIAS PESSOAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA? 

 

Conclusões Específicas 

1. No âmbito dos direitos previstos na Constituição da República Portuguesa, o direito a aprender foi o que as intervenções 

apoiadas pelo QREN mais promoveram, ao contribuírem para aumentar os níveis de acesso à educação e ao 

conhecimento dos residentes nos territórios urbanos problemáticos. 

2. As intervenções apoiadas pelo QREN nos territórios urbanos problemáticos contribuíram para um aumento dos níveis de 

cidadania ativa e para o reforço da sociedade civil embora esta seja ainda muito incipiente. 

3. As intervenções apoiadas pelo QREN manifestaram um bom desempenho em matéria de promoção dos direitos, 

liberdades e garantias pessoais dos imigrantes residentes em territórios urbanos problemáticos, contribuindo para a sua 

integração da sociedade portuguesa. 

Principais Indicadores de Resultado 

Indicador % 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de conhecimento do direito de aprender com qualidade 

e/ou de aprender ao longo da vida 
73% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de conhecimento do direito de sufrágio 69% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de conhecimento do direito de participar em associações 64% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de conhecimento do direito de criar associações 59% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de acesso a apoios sociais 47% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de acesso aos cuidados de saúde 46% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de acesso à nacionalidade / autorização de residência 

permanente e/ou ao estatuto de residente de longa duração Portuguesa 
38% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria do exercício do direito de participar em associações 37% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de reagrupamento familiar 34% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria de acesso à habitação 34% 

 Residentes que tiveram ganhos em matéria do exercício do direito de criar associações 17% 

 

No âmbito dos direitos previstos na Constituição da República Portuguesa, o direito a aprender foi o que as intervenções 

apoiadas pelo QREN mais promoveram, ao contribuírem para aumentar os níveis de acesso à educação e ao conhecimento 

dos residentes nos territórios urbanos problemáticos. 

281. O direito a aprender é um dos direitos, liberdades e garantias pessoais previstos na Constituição da República 

Portuguesa, assente na consciencialização de que a educação/formação é um direito inalienável de todo e qualquer 

indivíduo e que representa na sociedade atual um instrumento basilar do desenvolvimento pessoal, da coesão cultural e 

social e da participação cívica. 

282. Num contexto de erradicação das múltiplas formas de exclusão social presentes em territórios urbanos problemáticos, 

verfica-se que inúmeras intervenções apoiadas pelo QREN conferiram particular destaque à promoção do direito a 

aprender. Embora esse contributo seja heterogéneo entre os vários instrumentos de política verifica-se 

predominantemente que os instrumentos promoveram este direito em mais de 70% dos destinatários finais, exceção feita 

às PRU cujo contributo atingiu apenas 33% dos destinatários finais, resultado explicado pela forte componente material 

deste instrumento de política pública. 

283. Deste modo, o QREN teve não só um contributo significativo para a promoção do direito a aprender, como teve um 

contributo multidimensional e integrado, promovendo a inclusão escolar e a educação não formal, a aprendizagem ao 

longo da vida, a formação de dupla certificação de adultos não qualificados ou sem qualificação adequada para 

efeitos de inserção no mercado de trabalho, etc. 

284. Em estreita articulação com a transversalidade aos vários instrumentos de política, verifica-se que as diversas 

intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para a promoção deste direito junto dos principais grupos vulneráveis. 

Neste contexto, a promoção deste direito foi mais intensa nas crianças e jovens, dado que 70% tiveram ganhos em 

matéria de conhecimento do direito de aprender com qualidade e/ou de aprender ao longo da vida. 
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285. Os resultados alcançados junto de ativos desempregados (74% dos destinatários finais) e dos imigrantes (69% dos 

destinatários finais) foram também bastante satisfatórios. Estes factos são indicativos do bom desempenho das 

intervenções apoiadas na valorização e promoção da aprendizagem ao longo da vida. Foram também obtidos 

resultados importantes junto da população idosa (55% tiveram ganhos em matéria de conhecimento do direito de 

aprender com qualidade e/ou de aprender ao longo da vida). 

286. O contributo para o direito a aprender foi, por conseguinte, manifestamente elevado nos vários tipos de territórios 

(87% dos destinatários finais nos bairros sociais e 83% nas urbanizações periféricas), embora se tenham atingido 

resultados mais contidos nos centros históricos (53% dos destinatários finais), o que se explica pela maior incidência de 

população idosa.  

287. Constituindo o direito a aprender um direito da esfera pessoal, compreende-se que as tipologias de intervenção 

centradas nos indivíduos (80% dos destinatários finais) e nos equipamentos/organizações (92% dos destinatários finais) 

tenham obtido melhores resultados.  

 

As intervenções apoiadas pelo QREN nos territórios urbanos problemáticos contribuíram para um aumento dos níveis de 

cidadania ativa e para o reforço da sociedade civil embora esta seja ainda muito incipiente. 

288. Não prevalecendo na sociedade portuguesa, em geral, elevados níveis de cidadania ativa, nos territórios urbanos 

problemáticos assiste-se a uma reprodução deste comportamento. Os efeitos multiplicadores das vulnerabilidades que 

atingem estes territórios, nomeadamente, os baixos níveis de instrução, formação e informação, agudizam a fraca 

participação dos indivíduos nas comunidades locais.  

289. A cidadania ativa sendo expressa no exercício de um conjunto de direitos que possibilita ao indivíduo participar em 

processos da sua comunidade, sociedade ou país, o seu não exercício representa um estado de exclusão da vida social 

e da tomada de decisões. 

290. Em territórios críticos a promoção de uma cidadania ativa assume uma dupla importância. Primeiro, porque acomete 

objetivos de aumento dos níveis de participação social registados e, em segundo, porque representa uma forma de 

estruturação social com vista à resolução dos vastos problemas locais identificados, em particular, num contexto de 

crescente escassez de recursos. 

291. Tendo por base este referencial, assinalou-se um esforço considerável das intervenções apoiadas pelo QREN com o 

objetivo de promoção da cidadania ativa como mecanismo de combate ao reforço da inclusão social nestes territórios 

críticos. Este esforço operacionalizou-se, sobretudo no aumento dos níveis de acesso dos indivíduos ao associativismo. 

292. Neste domínio importa destacar que resultados obtidos com as intervenções apoiadas, designadamente foram maiores 

no acesso ao associativismo e no aumento efetivo do exercício de associativismo. 

293. Foi nas comunidades residentes em urbanizações periféricas que se registaram os maiores ganhos, quer no acesso ao 

direito de associativismo, quer no exercício propriamente dito do direito (56% e 31%). 

294. Nos residentes em centros históricos, verificou-se um posicionamento intermédio, com 31% dos destinatários finais a 

referirem de ganhos em matéria de acesso ao direito ao associativismo e 24% a aumentarem o exercício do direito ao 

associativismo. 

295. Os bairros sociais registaram ganhos particulares, na medida em que embora aglutinando os segundos melhores ganhos 

em matéria de acesso ao direito (43%), menos de um quinto dos residentes (19%) passou a exercer esse direito. 

296. Estes resultados espelham a existência de condições de partida ao nível da autonomia e capacitação mais elevados nas 

urbanizações periféricas e menos favoráveis nos bairros sociais. Este facto reflete a importância desta condição na 

capacidade dos indivíduos se organizarem coletivamente para resolverem os constrangimentos que tendem a afetar 

estas comunidades. Contudo, estes resultados são também indicativos de maior individualismo e fragmentação social nas 

urbanizações periféricas, onde os residentes apresentam menores laços e momentos de sociabilização entre si e, por 

isso, eram inexistentes ou fracos os processos organizativos locais.  

297. Entre os grupos mais vulneráveis, os ganhos mais elevados em matéria de acesso ao direito ao associativismo ocorreram 

nos ativos desempregados inquiridos (50%). A estes seguem-se os jovens (39%), ocorrendo os ganhos mais residuais na 

população idosa (14%). 
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298. Já os ganhos no aumento de participação das pessoas na vida associativa dos territórios urbanos problemáticos foram 

mais relevantes junto dos idosos (32%), seguido das crianças e jovens (28%) e menos significativos entre ativos 

desempregados (23%).  

299. O associativismo imigrante assume uma dupla relevância, pois para além dos ganhos idênticos aos dos demais grupos 

vulneráveis que daí advêm, representam uma forma importante de promover a integração social destes indivíduos com 

desvantagens cumulativas. A promoção do associativismo entre os imigrantes nos territórios urbanos problemáticos 

fomentado pelas intervenções apoiadas pelo QREN registou também ganhos notáveis, com 52% dos destinatários finais 

imigrantes a terem ganhos em matéria de acesso ao direito ao associativismo e 39% a aumentarem o exercício desse 

direito. 

300. Uma análise dos instrumentos de política que contribuíram para aumentar os níveis de acesso a este direito indica 

contributos significativos e transversais a todos os instrumentos. Contudo, a análise dos ganhos no exercício do 

associativismo, indica o maior desempenho dos instrumentos (Apoio ao Acolhimento e Integração de Imigrantes (58%); 

Escolhas (54%).  

301. Estes resultados são indicativos de como instrumentos de política desenhados especificamente para determinados 

grupos da população contribuem para resultados mais elevados, quer nos seus objetivos de base, quer como resultados 

multiplicadores da sua ação. 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN manifestaram um bom desempenho em matéria de promoção dos direitos, liberdades e 

garantias pessoais dos imigrantes residentes em territórios urbanos problemáticos, contribuindo para a sua integração da 

sociedade portuguesa. 

302. O crescimento das comunidades imigrantes ao longo das últimas décadas e as necessidades daí decorrentes com a 

promoção da sua inclusão social foi uma preocupação bastante presente nas intervenções apoiadas. 

303. Neste contexto, o QREN contemplou instrumentos de política desenhados para apoiar as múltiplas necessidades com 

que esta população se confronta. É o caso do Apoio ao Acolhimento e Integração de Imigrantes tendo em vista a 

facilitação do seu processo de integração e a promoção de uma cidadania plena. Ao abrigo desta tipologia de 

intervenção foi apoiada a criação e funcionamento dos Centros Locais de Apoio ao Imigrante (CLAII) que assegurem 

atendimento especializado, informação em diferentes suportes e línguas e apoio à integração social e profissional dos 

imigrantes. Foram ainda apoiadas ações de acolhimento e integração levadas a cabo por entidades reconhecidas pelo 

Alto Comissariado para a imigração e Diálogo Intercultural, I. P. (ACIDI), como representativas dos imigrantes. 

304. Nos territórios estudados identificaram-se dois tipos de serviços de apoio às comunidades imigrantes, nomeadamente, o 

Centro Local de Apoio à Integração dos Imigrantes (CLAII) do Vale da Amoreira e Associações Apoiadas no âmbito do 

Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante (PAII) prestado à Associação Comunidade Islâmica da Tapada das 

Mercês e Mem Martins. Como contributos destes projetos para a promoção dos direitos, liberdades e garantias 

pessoais dos imigrantes assinalam-se os seguintes resultados: 64% dos destinatários finais tiveram ganhos em matéria de 

conhecimento do direito de sufrágio; 58% dos destinatários finais tiveram ganhos em matéria do exercício do direito de 

participar em associações; 49% dos destinatários finais tiveram ganhos em matéria de conhecimento do direito de criar 

associações. 

305. O modelo adotado apresentou-se bastante vantajoso na obtenção de um conjunto de direitos, liberdades e garantias 

das comunidades imigrantes. A destacar que 100% dos destinatários finais tiveram ganhos em matéria de acesso à 

nacionalidade, autorização de residência permanente e/ou ao estatuto de residente de longa duração Portuguesa e 

que 34% registaram ganhos em matéria de reagrupamento familiar. Estes ganhos assumem uma elevada importância, 

quer no bem-estar dos indivíduos, quer por constituírem condições essenciais à sua efetiva integração na sociedade de 

acolhimento.  
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"O benefício veio depois de integrar a Comissão e a Associação de 
Moradores. Fiquei a conhecer a realidade do bairro através dos 
moradores e das outras organizações. Rapidamente, apercebi-me de 
que existia muito para fazer na Tapada e que podia ter um contributo 
ao trabalhar em rede." 

 

Em 2000, Hélder decidiu comprar casa na Tapada das Mercês. Os valores eram mais convidativos e tinha 

alguns laços familiares na área de Sintra.   

Com o 12º ano de escolaridade, começou a trabalhar aos 17 anos, dando início a um percurso profissional 

marcado por várias funções em diversas áreas de trabalho. Iniciou-se como caixeiro numa superfície 

comercial, no entanto, o gosto pela fotografia levaram-no a fazer formações que lhe possibilitaram outras 

oportunidades de trabalho.  

O investimento na formação (cursos de fotografia, formação em língua inglesa, etc…), permitiu-lhe que 

em 2008 se iniciasse como empreendedor num projeto familiar. O insucesso desse projeto levou-o para as 

tecnologias de informação e de comunicação durante cerca de três anos. Há sete meses está 

desempregado. 

Com 37 anos, Hélder está empenhado na sua comunidade. É presidente de uma associação de moradores 

no bairro, criada com apoio do Capacidade, no âmbito do Contrato Local de Desenvolvimento Social. Em 

paralelo, integra uma associação de pais desde 2009, na qual tem tido um envolvimento cada vez mais 

ativo. 

No ano passado frequentou a ação de cidadania ativa dinamizada pelo Capacidade, na qual beneficiou 

de formação na área das tecnologias de informação e de comunicação, sobre viabilidade e 

sustentabilidade económica, entre outras.  

Da sua participação aponta, sobretudo, dois benefícios maiores que alteraram a sua trajetória de vida. 

Primeiro, melhorou as suas competências pessoais e interpessoais, ganhando uma maior consciência da 

importância da relação com outros residentes na urbanização. Competências que reconhece lhe terem 

facilitado a sua reinserção no mercado de emprego. Em segundo, o projeto teve um grande impacto nas 

dinâmicas comunitárias e na organização dos residentes com vista a se auto-organizarem.  

Em termos de participação cívica, Hélder destaca o apoio do projeto no acompanhamento de todo o 

percurso de constituição da Associação de Moradores e no apoio ao reforço de competências para ser 

seu membro e presidente. Estas competências possibilitaram-lhe um envolvimento mais ativo na associação 

de pais, bem como uma nova valorização do acompanhamento escolar dos filhos.  

Hélder reconhece que a participação neste projeto teve resultados muito positivos na sua vida, em 

especial reforçando as suas competências para uma cidadania mais ativa. 

 Embora permaneça desempregado, Hélder considera que está hoje mais preparado para voltar ao 

mercado de emprego e para apoiar a sua comunidade. 
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III.7. AS INTERVENÇÕES TÊM PRIVILEGIADO OS GRUPOS DE BENEFICIÁRIOS/DESTINATÁRIOS E 

TERRITÓRIOS QUE REPRESENTAM DESAFIOS MAIS PREMENTES E PARA OS QUAIS OS 

IMPACTOS PODEM SER MAIS SIGNIFICATIVOS? 

 
Conclusões Específicas 

1. As intervenções apoiadas pelo QREN têm incidido em territórios urbanos problemáticos que representam desafios 

prementes em termos de inclusão social e de combate à pobreza e nos quais os resultados são mais expressivos.  

2. As intervenções apoiadas pelo QREN asseguraram a continuidade de intervenção em bairros sociais, nos quais persistem 

fortes constrangimentos à inclusão social.  

3. As intervenções apoiadas pelo QREN foram capazes de responder à emergência de novos territórios urbanos 

problemáticos, no contexto das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. 

4. As intervenções apoiadas pelo QREN têm privilegiado os grupos de destinatários identificados pelo PNAI como 

prioritários e que apresentam os desafios mais prementes em termos de inclusão social nos territórios urbanos 

problemáticos.  

5. As intervenções apoiadas pelo QREN demonstraram a capacidade de providenciar respostas não apenas para grupos 

tradicionalmente identificados como vulneráveis, como também para segmentos da população cujas situações de exclusão 

social decorrem do aumento do desemprego, embora com resultados insuficientes.  

Principais Indicadores de Resultado 
Mouraria Vale da Amoreira Tapada das Mercês 

   
Malagueira Centro Histórico de Coimbra Vila D'Este 

   

Aldoar Centro Histórico do Porto 
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As intervenções apoiadas pelo QREN têm incidido em territórios urbanos problemáticos que representam desafios prementes 

em termos de inclusão social e de combate à pobreza e nos quais os resultados são mais expressivos.  

306. Entre as principais problemáticas registadas nestes territórios, segundo os promotores das intervenções apoiadas pelo 

QREN, destacam-se: 

 O desfavorecimento e a menor capacitação e autonomia das populações e das suas organizações, com relevo para 

os baixos níveis de instrução e de qualificação dos residentes (apontado por 97% dos promotores), para o 

predomínio de população ativa com baixos rendimentos do trabalho (94% dos promotores), e para a incidência de 

uma elevada taxa de desemprego (91% dos promotores); 

 As débeis condições de habitabilidade e de convivência, persistindo uma forte degradação urbanística, com a 

existência de espaços públicos, equipamentos e parque habitacional degradados (75% dos promotores), 

insuficiências nos serviços públicos e dos equipamentos coletivos (63% dos promotores). Ainda neste domínio 

assinalam-se inúmeras problemáticas no ambiente social, como os comportamentos de risco e/ou desviantes (88% 

dos promotores) e o sentimento de insegurança e de criminalidade (81% dos promotores). A dimensão e 

conjugação de problemáticas associadas ao ambiente físico e social favorecem uma imagem externa depreciativa, 

aspeto que os promotores consideram ser a principal problemática no domínio das condições de habitabilidade e 

de convivência (94%);  

 A sobre-representação de grupos vulneráveis às diferentes formas de discriminação, pela prevalência de obstáculos 

diversos ao surgimento de oportunidades para uma vida melhor. Entre as múltiplas causas de discriminação 

identificadas, a discriminação de indivíduos pela sua condição de imigrante é o aspeto mais crítico (59% dos 

promotores). A discriminação com base no local de residência surge em segundo lugar (56%) e a discriminação por 

pertença a minorias étnicas ocupa a terceira posição (53%);  

 O efeito cumulativo destas vulnerabilidades compromete o regime de direitos, liberdades e garantias dos residentes 

nestes territórios, com destaque para a dificuldade em aceder ao emprego decorrente de pertença a uma minoria 

étnica (72% dos promotores), por terem uma deficiência, doença mental ou outra incapacidade (72%) ou pela sua 

condição de imigrantes (66%). 

307. Parece assim evidente que os territórios estudados e que foram objeto de intervenção do QREN apresentam desafios 

prementes de inclusão social, com uma incidência não observada no restante território nacional, justificando a 

concentração de instrumentos de política pública.  

308. Importa, no entanto, salientar a emergência de novas formas espaciais da pobreza e da exclusão resultantes do 

aumento do desemprego na classe média, em pessoas com elevados níveis de qualificação, não residentes em territórios 

tradicionalmente reconhecidos como problemáticos, cujo padrão espacial se apresenta mais difuso. 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN asseguraram a continuidade de intervenção em bairros sociais, nos quais persistem 

fortes constrangimentos à inclusão social.  

309. Com o objetivo de promover melhores condições de vida para a população, durante o atual período de programação, 

apoiaram-se intervenções no edificado em bairros sociais, dando continuidade à ação realizada nas últimas duas 

décadas com o apoio de fundos comunitários.  

310. A análise incidiu sobre três bairros sociais (Aldoar, Vale da Amoreira e Cruz da Picada). Nestes identifica-se, em geral, 

um histórico de intervenções considerável não encontrado, por exemplo, nas urbanizações periféricas, onde as formas 

de pobreza e de exclusão social ou estiveram menos evidenciadas ou são mais recentes.  

311. Neste contexto, o Vale da Amoreira constitui um dos bairros críticos mais emblemáticos. Configurando uma freguesia 

com forte concentração de pessoas provenientes das ex-colónias, é um espaço marcado pela multiculturalidade, onde 

se verifica a persistência de múltiplas vulnerabilidades sociais, económicas e urbanísticas. Este contexto tem sido objeto 

da afetação de fundos comunitários, apresentando atualmente um histórico considerável de intervenção de combate à 

pobreza e de promoção da inclusão social, designadamente: 

312. Não obstante o histórico de intervenções, a conjugação de múltiplas condicionantes estruturais como a presença de 

vários ciclos geracionais de pobreza e precariedade nas famílias, a ausência de referenciais de vida para além da 

realidade do bairro ou a dependência de muitos dos que aí residem de apoios sociais, são fatores que amplificam as 

dificuldades de sucesso das intervenções. Deste modo, compreende-se que os promotores de operações do QREN 
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neste território identifiquem a persistência crítica de problemáticas como: imagem negativa do bairro no exterior 

(100%); ocorrência de comportamentos de risco e / ou desviantes (93%); sentimento de insegurança e criminalidade 

(80%); dificuldades dos indivíduos pertencentes a minorias étnicas no acesso a empregos (73%); existência de 

preconceito ou discriminação de imigrantes (63%). 

313. Verifica-se, no entanto, que as intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para melhores resultados em 

competências mais básicas nos bairros sociais do que nas outras tipologias de territórios, designadamente: 

 Reforço das competências pessoais (94% dos destinatários finais em bairros sociais, face a 93% nas urbanizações 

periféricas e 71% nos centros históricos); 

 Reforço das competências interpessoais (90% dos destinatários finais em bairros sociais, face a 79% nas 

urbanizações periféricas e 78% nos centros históricos). 

314. Importa sublinhar que o perfil de intervenções apoiadas, refletindo a tipologia de problemas que caracterizam os 

bairros sociais, permitiu alcançar resultados relevantes em alguns desses problemas, potenciando a mitigação dos 

fenómenos de exclusão social. Destaquem-se as seguintes situações: 

 Relativamente à imagem negativa do bairro no exterior (problema identificado por todos os promotores como 

relevante/muito relevante) verifica-se que, na sequência das intervenções apoiadas pelo QREN, 87% dos 

destinatários finais reconhecem a melhoria na imagem (interna e externa) dos territórios onde residem; 

 Quanto aos ativos com baixos rendimentos do trabalho, verificam-se resultados tais como: 94% dos destinatários 

finais reforçaram as competências pessoais; 60% dos destinatários finais melhoraram o salário e/ou reforçaram os 

rendimentos; e 24% dos destinatários finais melhoraram o desempenho profissional e/ou progrediram na carreira. 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN foram capazes de responder à emergência de novos territórios urbanos 

problemáticos, no contexto das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. 

315. A seleção de estudos de caso permitiu verificar que o QREN apoiou respostas de promoção da inclusão social em 

territórios que tradicionalmente não configuravam situações críticas e cujos residentes eram considerados em situação 

de inclusão social. Esta realidade emerge, sobretudo, em urbanizações situadas na periferia das áreas metropolitanas 

de Lisboa e do Porto, Tapada das Mercês ou Vila d'Este. 

316. Trata-se de urbanizações que embora acolham população com baixos rendimentos se distinguem dos bairros de 

habitação social dado que os residentes são na sua maioria proprietários das habitações, tendo beneficiado da 

desvalorização imobiliária e facilitação de acesso ao crédito; apresentam níveis de instrução mais elevados do que os 

verificados nos bairros sociais; registam taxas de atividade maiores e beneficiam menos de transferências sociais; 

acresce ainda que a concentração e diversidade de população imigrante é superior nestes territórios.  

317. Os efeitos decorrentes da crise económica têm-se refletido consideravelmente na precarização das condições de vida 

desta população, em resultado da perda de emprego e da diminuição dos rendimentos, desencadeando situações de 

insolvência e de incumprimento dos créditos, com implicações na estruturação familiar e no crescimento de bolsas de 

pobreza. 

318. Um dos mais marcantes resultados do QREN nestes territórios consistiu num acentuado reforço da sociedade civil. Assim, 

se até há pouco tempo a intervenção do terceiro setor com o objetivo de promoção da inclusão social era limitada ou 

nula, com a aproximação do final deste ciclo de programação, assinala-se um claro reforço da sociedade civil. 

Evidências desta conclusão verificam-se, por exemplo, na Tapada das Mercês que não dispondo de um historial de 

intervenção, beneficiou de um CLDS (Projeto Capacidade), cujas acções em muito contribuíram para a formalização de 

grupos informais e de associações actualmente com capacidade de responder a muitas das necessidades locais.  

319. O contexto destes territórios, ainda que vulnerável apresenta melhores condições de partida que os bairros sociais 

dados os maiores níveis de instrução da população. Este fator possibilitou que os resultados das intervenções apoiadas 

sejam mais evidentes, mas em problemáticas mais complexas, decorre em domínios básicos como: 90% dos destinatários 

finais tiveram ganhos em matéria de integração nas comunidades locais; 63% dos destinatários finais aumentaram a 

participação nas dinâmicas comunitárias; 44% dos destinatários finais tiveram melhorias no sucesso educativo e na 

redução do abandono escolar (41% nos bairros sociais e 28% dos centros históricos); 42% dos residentes tiveram 

ganhos em matéria de acesso ao direito de associativismo. 

320. Também nestes territórios se assinala uma importante coerência e adequação entre as intervenções apoiadas pelo 

QREN e os problemas e necessidades. Neste contexto, destacam-se como principais evidências: 
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 Face à ausência ou escassez de espaços de convívio e de lazer (problema identificado por 89% dos promotores), 

assinala-se que 78% dos destinatários finais beneficiaram do aumento dos espaços verdes e de convívio; 

 No que trata à fraca participação dos moradores nas iniciativas no bairro (problema identificado por 78% dos 

promotores), constata-se que 63% dos destinatários finais aumentaram a participação nas dinâmicas comunitárias;  

 Quanto à existência de preconceito ou discriminação de imigrantes (problema identificado por 67% dos 

promotores), constata-se que 90% dos destinatários finais reforçaram a sensibilização para a igualdade de 

oportunidades e 80% dos destinatários finais aumentaram a capacidade de tolerância e de cooperar com indivíduos 

e grupos de contextos diversos, ganhos de elevada importância em comunidades locais bastante multiculturais, como 

é o caso da Tapada das Mercês (em 2009, identificava-se a presença de residentes de vinte e três nacionalidades 

distintas).  

321. Estes fatores apresentam-se favoráveis à mudança e, por isso, os resultados das intervenções apoiadas poderão ser 

mais significativos a médio e longo prazo. Acresce ainda, que a ausência de um histórico de intervenções induz atitudes 

menos assistencialistas e mais valorativas das oportunidades que as intervenções apoiadas apresentam, nomeadamente 

para melhorar os níveis de capacitação pessoal, social e profissional. 

322. A multidimensionalidade de problemas destes territórios aponta para a necessidade de intervir simultaneamente na 

superação de várias problemáticas, através de abordagens plurifundo. 

323. Evidências desta conclusão encontram-se sustentadas no confronto dos resultados obtidos pelas intervenções apoiadas 

pelo QREN em Vila d’Este (que beneficiou de intervenções físicas (PRU) a par de diversas intervenções orientadas para 

o capital humano e da Tapada das Mercês que acolheu apenas intervenções de âmbito social. Assim, verificam-se 

melhores resultados nos indivíduos que reforçaram o capital social/melhoraram as relações de vizinhança (89% dos 

destinatários finais em Vila d’Este face a 79% na Tapada das Mercês); nos indivíduos que aumentaram as qualificações 

escolares e/ou profissionais (46% dos destinatários finais em Vila d’Este face a 42% na Tapada das Mercês); e nos 

indivíduos que beneficiaram de melhorias na imagem externa do bairro (100% dos destinatários finais em Vila d’Este). 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN têm privilegiado os grupos de destinatários identificados pelo PNAI como prioritários 

e que apresentam os desafios mais prementes em termos de inclusão social nos territórios urbanos problemáticos.  

324. Considerando os principais grupos populacionais identificados pelo PNAI, primordial instrumento de coordenação das 

políticas de inclusão social, verifica-se que as intervenções apoiadas têm privilegiado os indivíduos que apresentam os 

desafios mais prementes e onde os impactos também podem ser mais significativos (crianças e jovens; idosos; imigrantes 

e minorias étnicas; pessoas com deficiência, doenças mentais ou outras incapacidades). 

325. As intervenções dinamizadas nos territórios estudados permitem aferir que os diversos grupos prioritários têm sido 

objeto de projetos cofinanciados. Evidências desta constatação resultam, desde logo, da natureza dos instrumentos que 

enquadram as intervenções apoiadas nos territórios urbanos problemáticos, designadamente: 

 Crianças e Jovens - o Escolhas apoiado pelo POPH tem como objetivo a promoção da inclusão social das crianças e 

jovens imigrantes e descendentes de imigrantes, bem como comunidades ciganas. Trata-se de um instrumento 

presente em cinco territórios estudados, exceção feita aos centros históricos, dada a menor incidência de crianças e 

jovens; 

 Idosos – não se identificando instrumentos ou tipologias de intervenção especificamente orientadas para este 

público-alvo, os idosos beneficiam de forma indireta de várias intervenções apoiadas pelos PO Regionais e pelo 

POPH, designadamente, de equipamentos e de ações diversas realizadas no âmbito dos CLDS que proporcionam o 

aumento e a melhoria da qualidade das ofertas e a promoção da sua adequação às necessidades sociais deste 

grupo;  

 Imigrantes e minorias étnicas – várias intervenções orientadas para este grupo foram apoiadas pelo QREN. É o caso 

da Tipologia de Intervenção Apoio ao Acolhimento e Integração de Imigrantes que visa à promoção da informação 

junto dos cidadãos imigrantes sobre os seus direitos e deveres, tendo em vista a facilitação do seu processo de 

integração e a promoção de uma cidadania plena e a melhorar o acesso das comunidades ciganas a serviços e 

equipamentos locais, bem como a promoção da comunicação entre estas e a comunidade envolvente. Esta Tipologia 

de Intervenção está presente nos vários territórios, designadamente, em três dos estudos de caso, todos eles 

situados na Área Metropolitana de Lisboa, local de maior concentração de imigrantes no país; 
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 Pessoas com deficiência, doenças mentais ou outras incapacidades – também este grupo-alvo, não tendo disposto 

de intervenções especificamente vocacionadas para as suas necessidades, beneficiou de forma indireta de várias 

intervenções apoiadas pelo QREN, designadamente, dos CLDS e do Apoio ao Investimento a Respostas Integradas 

de Apoio Social.  

326. O enfoque das intervenções apoiadas pelo QREN com vista à promoção da inclusão social dos grupos mais vulneráveis 

é também confirmado pelos públicos-alvo dos projetos dinamizados nos estudos de caso. Segundo os projectos objecto 

de análise aprofundada, verifica-se que 92% se destinam às crianças e jovens, o grupo que mais beneficia das 

intervenções apoiadas pelo QREN, o que decorre também de ser o público-alvo onde é mais provável que os 

investimentos realizados surtam mudanças de longo prazo. Verifica-se ainda que os projectos contribuem também 

significativamente para os demais públicos-alvo (73% para os activos desempregados, 65% para os imigrantes e 54% 

para os idosos).  

 

As intervenções apoiadas pelo QREN demonstraram a capacidade de providenciar respostas não apenas para grupos 

tradicionalmente identificados como vulneráveis, como também para segmentos da população cujas situações de exclusão 

social decorrem do aumento do desemprego.  

327. O QREN tem providenciado respostas nos territórios estudados, não apenas para grupos tradicionalmente identificados 

como vulneráveis, como para segmentos da população cujas situações de exclusão social decorrem das recentes 

mudanças económicas e sociais, como é o caso da população desempregada. Trata-se de um grupo em rápido 

crescimento ao longo do atual quadro de programação comunitária. Subsequentemente os territórios urbanos 

problemáticos analisados, pelas desvantagens cumulativas que reúnem, representam focos de elevada concentração 

desta problemática onde se regista um crescimento acentuado, veja-se o caso do Vale da Amoreira cuja taxa de 

desemprego passou de 12,1% em 2001 para 27,6%, em 2011, ou de Vila d’Este que registou um crescimento de 10% para 

21,2% em igual período.  

328. As diversas intervenções apoiadas demonstram uma preocupação com este grupo, nomeadamente, os CLDS que 

apresentando um eixo de intervenção de “Emprego, Formação e Qualificação”, apoiaram várias acções orientadas ao 

combate ao desemprego e inserção da população no mercado de trabalho, entre as quais se destacam, os gabinetes de 

apoio ao emprego/empreendedorismo.  

329. A avaliação do contributo do QREN para o combate ao desemprego permite também ressalvar a maior importância de 

projectos imateriais como sendo algumas das tipologias de intervenção apoiadas pelo POPH, nomeadamente, os RVCC, 

CEFA e Formação para a Inclusão. Embora com objectivos e públicos-alvo específicos, todos estes projectos 

promoveram um reforço e valorização transversal das competências dos indivíduos, condição basilar para uma melhor 

inserção no mercado de trabalho.  

330. As intervenções apoiadas providenciaram respostas integradas às necessidades deste grupo, num claro reconhecimento 

das interdependências entre instrução/formação, inserção no mercado de trabalho e rendimentos. Por conseguinte, os 

ativos desempregados apoiados por intervenções cofinanciadas pelo QREN reforçaram as competências pessoais (82% 

dos destinatários finais), aumentaram as qualificações escolares e/ou profissionais (66%), reforçaram as competências 

técnicas (77%) e melhoraram os salários e/ou reforçaram os rendimentos (43%). 
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III.8. OS IMPACTOS ESTIMADOS DAS INTERVENÇÕES APOIADAS PELO QREN JUSTIFICAM OS 

CUSTOS ASSOCIADOS? 

Conclusões Específicas 

1. A elevada concentração de fundos comunitários nos territórios urbanos problemáticos resultante da convergência de 

múltiplos instrumentos de política pública criou condições globalmente favoráveis à existência de resultados em termos de 

inclusão social, permitindo respostas com escala e continuidade. 

2. A elevada multidimensionalidade na promoção da inclusão social da generalidade das intervenções apoiadas pelo 

QREN, e desenvolvidas nos territórios urbanos problemáticos apoiados, favorece um bom “value for money” na alocação 

de recursos, permitido um amplo espetro de ganhos. 

3. As intervenções apoiadas pelo QREN dirigidas à capacitação e autonomização dos indivíduos revelaram uma grande 

desigualdade no desempenho em termos de eficiência, consoante os territórios de intervenção e as características dos 

destinatários finais. 

Principais Indicadores de Resultado 

 

 

A elevada concentração de fundos comunitários nos territórios urbanos problemáticos resultante da convergência de 

múltiplos instrumentos de política pública criou condições globalmente favoráveis à existência de resultados em termos de 

inclusão social, permitindo respostas com escala e continuidade. 

331. Os oito territórios urbanos problemáticos caracterizam-se por uma elevada concentração de investimento, apoiado 

por fundos comunitários entre 2007 e 2013. Uma leitura crítica dos quantitativos investidos permite destacar Vila d'Este 

onde a estimativa de investimento total, per capita, foi de 4.128€.  

332. Este destaque é resultado da concentração de diversos instrumentos apoiados pelo QREN e pela expressão dos 

investimentos de natureza física que estiveram ausentes de territórios como Aldoar, Tapada das Mercês e Cruz da 

Picada, onde apenas foram apoiadas intervenções pelo FSE/POPH. Estes três territórios foram aqueles onde se 

obtiveram menores montantes de investimento, ainda que no âmbito dos seus contextos municipais tenham sido espaços 

de diferenciação positiva. 

333. A concentração espacial de recursos é coerente com o facto de se tratar de territórios que se distinguem pela 

dimensão e diversidade de problemáticas socio-territoriais e com a aposta estratégia do QREN na promoção da 

inclusão social. 
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334. A densidade de investimento é igualmente coerente com as reflexões nacionais e internacionais que apontam a escala e 

a continuidade das intervenções como duas linhas fundamentais para que as políticas públicas possam ser efetivas na 

superação dos constrangimentos sociais que afetam as comunidades urbanas mais desfavorecidas. 

335. Com efeito, face à imbricação e concentração de fatores que concorrem para a situação de desvantagem, a inversão 

de dinâmicas não só exige uma ação continuada no tempo, como uma abordagem multidimensional. Para que qualquer 

um destes pressupostos se concretize é necessário uma elevada mobilização de recursos financeiros.  

336. No que concerne à melhoria da imagem externa destes territórios, dado grau de desqualificação e depreciação que os 

caracteriza, somente com intervenções robustas é possível alterar as leituras prevalecentes e, dessa forma, mitigar a 

discriminação que afeta estas comunidades. A depreciação da representação destes territórios é de tal forma elevada 

que a sua transformação exige intervenções fortemente impactantes, seja em termos físicos (qualificação do espaço 

público ou do edificado), seja em termos mediáticos (eventos e ações de natureza cultural e artística como forte 

projeção).  

337. Embora não tenha sido possível recolher evidências sistemáticas da valoração imagética que os territórios estudados 

tiveram, foram recolhidos relatos consistentes sobre as mudanças geradas em Vila d’Este e na Mouraria em resultado da 

qualificação do edificado, no primeiro caso, e da qualificação do espaço público e do reforço dos atributos culturais e 

patrimoniais distintivos, no segundo. 

338. Em termos de continuidade das intervenções, tendo em vista uma ação temporalmente consistente na resolução das 

causas dos problemas, os territórios estudados apresentam situações paradigmáticas desta abordagem. No âmbito dos 

CLDS destaca-se o facto de as intervenções em Aldoar e Tapada das Mercês terem sido objetos de duas fases. No 

âmbito do Escolhas, na generalidade dos territórios estudados as intervenções foram regularmente continuadas no 

âmbito das várias gerações do Programa, tendo sido apenas descontinuadas com a obtenção de evidências de 

mudança e de criação de condições sustentáveis para que as dinâmicas possam continuar por si. 

 

A elevada multidimensionalidade na promoção da inclusão social da generalidade das intervenções apoiadas pelo QREN, e 

desenvolvidas nos territórios urbanos problemáticos apoiados, favorece um bom “value for money” na alocação de 

recursos, permitido um amplo espetro de ganhos. 

339. Os projetos apoiados pelo QREN nos oito territórios revelaram uma grande multidimensionalidade de resultados, 

considerando as evidências obtidas no estudo aprofundado de vinte e sete intervenções e a apreciação dos seus 

destinatários finais das mudanças que ocorreram em resultado dessas intervenções. 

340. A multidimensionalidade dos resultados obtidos é particularmente relevante no caso dos serviços criados nestes 

territórios, como os CLAII, ou do apoio financeiro dado às organizações de base local que, posteriormente, se tornam 

em serviços de apoio social das comunidades. A apreciação obtida relativamente ao CLAII do Vale da Amoreira ou à 

Associação Islâmica da Tapada das Mercês – Mem Martins (ambos os casos com ganhos reconhecidos para os seus 

beneficiários em quarenta e sete domínios distintos), destaca-se muito positivamente. 

341. Também as ações apoiadas pelo QREN para a capacitação de indivíduos registaram ganhos multidimensionais. Os 

processos de RVCC (com ganhos variáveis em 38 a 40 indicadores de mudança, consoante os territórios), os CEFA (com 

ganhos variáveis em 37 a 38 indicadores, consoante os territórios), a Formação para a Inclusão (com ganhos variáveis 

em 35 a 38 indicadores consoante os territórios) e a Formação em Língua Portuguesa para Estrangeiros (com ganhos em 

39 indicadores), são instrumentos que se revelam multiimpactantes 

342. As intervenções de natureza física são aquelas que se revelam menos multidimensionais em termos de inclusão social, o 

que se explica pelas suas características. No entanto, tanto a requalificação do edificado como do espaço público 

gerou dinâmicas de mudança que ultrapassam a mera melhoria das condições de habitabilidade destes territórios, 

concorrendo para outros ganhos como o aumento do sentimento de pertença (nomeadamente nas urbanizações 

periféricas e nos bairros sociais em que o património coletivo tem um menor valor social). 

343. No âmbito dos centros históricos, em que a notabilidade e a riqueza dos atrativos turísticos e de lazer é extremamente 

elevada, as intervenções físicas tiveram a mais-valia de atrair novos visitantes e de qualificar a visitação e a 

singularidade destes espaços. Este efeito foi extremamente evidente na Mouraria e no centro histórico do Porto, mas 

também em Coimbra, dado que as intervenções se conjugaram temporalmente com o crescimento turístico destas 

cidades, expresso no aumento do número de dormidas. No caso da Mouraria este ganho foi alcançado de forma mais 

consistente dado que as intervenções imateriais apoiadas pela PRU vieram potenciar estes ganhos, projetando os 

atributos imateriais da cultural local, como o Fado e a diversidade cultural. 
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344. A multidimensionalidade das intervenções apoiadas pelo QREN reflete ainda a forma como muitas das intervenções se 

conjugaram nos territórios para visarem objetivos específicos, criando sinergias e potenciando os resultados 

alcançados.  

345. As entrevistas realizadas aos promotores de projetos apoiados pelo QREN permitiram obter inúmeras evidências da 

conjugação de diversos projetos e de instrumentos nos territórios com o objetivo de aumentar a eficácia dos resultados 

e melhorar a eficiência da execução de fundos públicos.  

346. Esta situação é particularmente evidente no que concerne à capacitação de crianças e jovens, nomeadamente no 

combate ao abandono escolar e ao aumento do sucesso educativo em que se compreende a importância de atuar junto 

dos jovens (dentro e fora das escolas) e dos seus contextos familiares. A conjugação dos projetos apoiados pelos 

Programas Escolhas, com os TEIP e, por vezes, com ações dos CLDS, em territórios como Aldoar e Cruz da Picada, Vila 

d'Este e Tapada das Mercês é ilustrativa destas abordagens concertadas construídas pelos atores nos territórios que 

vieram potenciaram os resultados obtidos. 

 

As intervenções apoiadas pelo QREN dirigidas à capacitação e autonomização dos indivíduos revelaram uma grande 

desigualdade no desempenho em termos de eficiência, consoante os territórios de intervenção e as características dos 

destinatários finais. 

347. A análise da relação custos/resultado dos instrumentos apoiados pelo QREN dirigidos à capacitação e autonomização 

dos indivíduos (CEFA e Formação para Inclusão) permite verificar a existência de desempenhos muito diferenciados em 

termos da eficiência dos resultados alcançados, consoante os territórios estudados. 

348. Atendendo a que os custos de concretização destas tipologias de projetos, apoiadas pelo POPH, estão harmonizadas, 

quer na dimensão mínima das ações de formação, quer nos custos/hora, os resultados em termos de eficiência são 

determinados pela eficácia e pela expressão de resultados que foram alcançados. 

349. Observando as teorias de mudança deste tipo de intervenções, tendo por base os seus Regulamentos Específicos, e 

observando os resultados obtidos nos indicadores que estão mais fortemente associados com esses objetivos 

(percentagem de indivíduos que aumentaram as qualificação escolares e percentagem de indivíduos que aumentaram as 

suas qualificação profissionais), obtêm-se evidências claras destas disparidades. No caso dos CEFA as disparidades 

foram essencialmente definidas pelas diferentes taxas de abandono/insucesso dos processos formação. 

Consequentemente, o custo por indivíduo que reconheceu ter aumentado as suas qualificações escolares variou entre 

os 4.221€ (Tapada das Mercês) e os 6.686€ (centro histórico do Porto). Por outro lado, o custo por indivíduo que 

reconheceu ter aumentado as suas qualificações profissionais variou entre 4.221€ (Tapada das Mercês) e 11.682€ 

(centro histórico do Porto). 

350. No que respeita à Formação para a Inclusão, o custo por indivíduo que aumentou as suas qualificações escolares variou 

entre os 11.200€ (centro histórico de Coimbra e Vila d'Este) e 15.909€ (Cruz da Picada). Por sua vez, o custo por 

indivíduo que aumentou as qualificações profissionais apresentou uma disparidade entre os 3.444€ (centro histórico de 

Coimbra) e os 7.932€ (Cruz da Picada). 

351. Tanto nos CEFA como na Formação para a Inclusão, o perfil de competências dos destinatários finais e a sua motivação 

para a mudança revelaram-se decisivos para a obtenção de melhores resultados e, por essa razão, para que a 

eficiência no uso de recursos seja superior. 

352. O mesmo fator induz que a eficiência do CEFA seja superior à da Formação para a Inclusão. Embora os valores por 

unidade de sucesso sejam substancialmente superiores nos CEFA comparativamente com a Formação para a Inclusão, em 

virtude dos volumes de horas de formação por indivíduo serem superiores, verifica-se que a disparidade entre o custo 

médio por formando e o custo médio por formando que aumenta as suas qualificações escolares é de 38% no primeiro 

caso e de 356% no segundo. Estas disparidades, mais do que serem exemplos de uso ineficiente dos recursos financeiros, 

são ilustrativas da heterogeneidade de condições de sucesso que existem entre os indivíduos que residem nestes 

territórios e de como em determinados subgrupos mais desfavorecidos e com processos de vida desestruturados a 

promoção da inclusão focada na capacitação é extremamente difícil e morosa exigindo uma prolongada intervenção. 

353. Por outro lado, os custos associados à inclusão destes indivíduos (na sua maioria ativos em situação de desemprego) é 

indicadora dos ganhos de eficiência que as intervenções focadas nas crianças e jovens (Escolhas, TEIP e CLDS) têm 

nestes territórios a longo prazo, dado que irão permitir uma redução das necessidades de investimento ao criarem 

condições territoriais muito mais favoráveis à aprendizagem ao logo da vida e à adaptação dos recursos às alterações 

do mercado de emprego. 
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III.9. O VOLUME DE RECURSOS FINANCEIROS ALOCADO ÀS INTERVENÇÕES É ADEQUADO 

TENDO EM CONTA O(S) DESAFIO(S) ESTRATÉGICO(S) EM CAUSA E O VOLUME TOTAL 

DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QREN? 

 

Conclusões Específicas 

1. O perfil do volume de recursos financeiros alocado às intervenções apoiadas pelo QREN nos territórios urbanos 

problemáticos tem-se demonstrado adequado aos desafios estratégicos globais no âmbito da promoção da inclusão 

social. 

2. As características monofundo dos instrumentos de política pública e a desarticulação entre os diferentes instrumentos 

dirigidos aos territórios urbanos problemáticos condicionaram a construção de abordagens integradas em termos 

estratégicos-operacionais que respondessem de forma adequada e sinérgica ao amplo leque de problemáticas. 

3. Complementando as intervenções apoiadas pelo QREN nos territórios urbanos problemáticos as autarquias mobilizaram 

recursos para intervir em domínios fundamentais para a inclusão social, como a autonomia e capacitação dos indivíduos e 

a habitabilidade e convivência. 

4. O volume de indivíduos nos territórios urbanos problemáticos que beneficiaram de ações destinadas à autonomia e 

capacitação é manifestamente reduzido face ao quantitativo de residentes com baixos níveis de qualificação, 

desempregados e a beneficiar de rendimento social de inserção. 

Principais Indicadores de Resultado 

 

 

O perfil do volume de recursos financeiros alocado às intervenções apoiadas pelo QREN nos territórios urbanos 

problemáticos tem-se demonstrado adequado aos desafios estratégicos globais no âmbito da promoção da inclusão social. 

354. Os territórios urbanos problemáticos reúnem múltiplos constrangimentos económicos, sociais e urbanísticos que 

concorrem para se constituírem como focos de concentração de pobreza e de exclusão social.  

355. Tendo por base uma leitura sócio-territorial que os promotores de intervenções apoiadas pelo QREN fazem destes 

territórios, verifica-se que as problemáticas identificadas se estruturam em quatro grandes desafios estratégicos. A 

autonomia e capacitação dos indivíduos representam o maior desafio destes territórios (38,4%), com as baixas 

qualificações e competências pessoais, interpessoais, escolares e profissionais a condicionarem amplamente as 
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trajetórias de vida dos residentes. As condições de habitabilidade e de convivência assumem um posicionamento 

relevante (33,1%), em resultado das débeis condições urbanísticas destes espaços, da fraca ou nula capacidade 

financeira dos residentes em intervirem e da degradação do ambiente social. Com menor importância estatística 

emerge o acesso dos residentes aos direitos, liberdades e garantias pessoais (17,4%), seguida da discriminação de 

indivíduos com base em múltiplas características específicas dos indivíduos (11,2%). 

356. A valorização das abordagens multidisciplinares no âmbito do QREN fundamentou que os instrumentos de políticas 

públicas cofinanciadas pelos fundos estruturais para a promoção da coesão social, embora contribuindo para a 

resolução de problemáticas específicas, apresentem contributos transversais a várias problemáticas e grupos-alvo.  

357. A análise da adequação do QREN aos desafios estratégicos exige necessariamente um esforço de contemplação dos 

vários contributos que os diferentes instrumentos de política apresentam. Assim, tendo por base os Regulamentos 

Específicos, a natureza dos projetos desenvolvidos e os resultados obtidos com as intervenções analisadas em 

profundidade, estabeleceu-se uma hierarquia de repartição dos contributos de cada instrumento para cada domínio.  

358. As intervenções dinamizadas nos oito territórios, ao abrigo dos vários instrumentos de política pública cofinanciados 

pelos fundos estruturais no âmbito da promoção da inclusão social, totalizaram um investimento comunitário estimado 

de 91.726.803,94€, ascendendo a este valor contribuição pública nacional de 5.793.682,82€, com um investimento total 

programado, no período 2007-2013, de 97.520.486,76€ (março de 2013). 

359. A obtenção destes valores teve em conta as taxas de cofinanciamento de cada instrumento de política, com as 

necessárias variações entre a Região de Lisboa e as Regiões de Convergência (Norte, Centro e Alentejo). 

360. Na análise das ações imateriais foram consideradas duas situações, as da Formação para a Inclusão e dos Cursos de 

Educação e Formação de Adultos, cujo indicador custo por hora e por formandos máximos elegíveis por candidatura 

base real (euros) foi de 3,5€; e as ações de formação desprovidas de custos unitários de referência, para as quais não 

foi possível obter o custo com as ações por formando, é o caso dos RVCC. Acresce ainda notar que, no caso das ações 

imateriais, foram considerados todos os beneficiários residentes nas freguesias onde se localizam os casos de estudo e 

não apenas nos bairros. 

361. Tendo por base estes aspetos, a repartição do investimento comunitário pelos vários desafios estratégicos no conjunto 

dos oito estudos de caso obteve-se a seguinte repartição do investimento comunitário pelos vários desafios 

estratégicos em cada território: 46% do investimento comunitário (41.912.003,84€) foi alocado à capacitação e 

autonomia e dos indivíduos e das comunidades; 32% do investimento comunitário (29.418.976,11€) foi atribuído às 

condições de habitabilidade e de convivência; 12% do investimento comunitário (11.152.135,10€) imputado ao combate 

às formas de discriminação e, por fim, o domínio da promoção do acesso aos direitos, liberdades e garantias pessoais 

dos residentes acolheu a menor verba, 10% do investimento comunitário (9.243.688,89€). 

362. A repartição do investimento comunitário permite obter as seguintes conclusões: 

 Há uma forte adequação da estrutura do volume de recursos financeiros do QREN à hierarquia de desafios 

estratégicos identificados nos territórios urbanos problemáticos; 

 A promoção da autonomia e capacitação dos indivíduos e comunidades, representando o desafio estratégico 

primordial nestes contextos territoriais, é também o que acolheu um maior volume dos recursos disponíveis. Um 

esforço financeiro que manifesta elevada adequação às necessidades e aos problemas existentes; 

 A melhoria das condições de habitabilidade e da convivência regista também uma concordância hierárquica no que 

trata à alocação de investimento comunitário face ao volume de recursos disponíveis e à existência de problemas e 

necessidades. O estado de degradação avançado do edificado nos territórios urbanos problemáticos, a par das 

deficiências no que respeita à dotação de equipamentos e serviços e da desqualificação dos espaços públicos, com 

forte impacto na estigmatização destes territórios, fundamenta a relevância deste problema. Os elevados custos 

associados às intervenções físicas, por sua vez, concorrem para uma alocação de recursos financeiros bastante 

elevada; 

 Verifica-se uma ténue discrepância nos desafios estratégicos menos relevantes, com a discriminação de indivíduos a 

acolher um maior volume de investimento comunitário (12% correspondente a 11.152.135,10€), quando o desafio 

estratégico do acesso aos direitos, liberdades e garantias pessoais acolhe uma maior preocupação dos atores 

locais na promoção da inclusão social (9.243.688,89€ equivalente a 10% do investimento comunitário afeto à 

promoção da inclusão social nestes territórios), embora existam evidências de que as intervenções financiadas nos 

outros domínios concorram para a obtenção de ganhos nestas áreas; 
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 A relativa proximidade entre os dois principais desafios estratégicos fundamenta a necessidade de promoção de 

intervenções integradas, em termos urbanísticos e sociais.  

363. Todavia, se estas evidências confirmam que o perfil do volume de recursos financeiros alocados às intervenções 

apoiadas pelo QREN nos estudos de caso tem demonstrado adequação aos desafios estratégicos globais com que estes 

territórios se deparam, no que trata à promoção da inclusão social, importa salientar que o volume financeiro nem 

sempre tem sido o adequado, dada a elevada dimensão que muitas das problemáticas que se colocam à inclusão social 

assumem à escala nacional com particular incidência em territórios com particular desvantagem económica, social e 

cultural. 

 

As características monofundo dos instrumentos de política pública e a desarticulação entre os diferentes instrumentos 

dirigidos aos territórios urbanos problemáticos condicionaram a construção de abordagens integradas em termos 

estratégicos-operacionais que respondessem de forma adequada e sinérgica ao amplo leque de problemáticas. 

364. O quadro de investimentos apoiados pelo QREN desenvolvido na Tapada das Mercês é demonstrativo das limitações 

que as abordagens monofundos implicam. Como em muitas das urbanizações periféricas das áreas metropolitanas de 

Lisboa e do Porto, a Tapada das Mercês apresenta não só importantes desafios na capacitação do potencial humano e 

de inclusão de comunidades imigrantes e minorias étnicas, como problemas importantes de desqualificação urbana.  

365. Como tal, os promotores apoiados pelo QREN identificaram a autonomia e capacitação e as condições de 

habitabilidade e de convivência como desafios estratégicos de importância equiparável neste território (44% 

respetivamente). Tendo este território beneficiado de intervenções de larga escala no domínio da capacitação de 

indivíduos (investimento comunitário de 1.975.394,00€), não foi alvo de qualquer intervenção urbanística, persistindo, 

por isso, como um território fortemente desqualificado.  

366. As débeis condições físicas do bairro, favorecendo uma contínua desvalorização e depreciação deste território, não 

possibilitaram padrões de satisfação residencial mínimos, comprometendo a qualidade de vida dos residentes e 

reduzindo o impacto global dos resultados das intervenções apoiadas pelo QREN. Por esta razão, no focus group, os 

principais atores locais consideraram que os investimentos apoiados pelo QREN neste território poderiam ter 

alcançado resultados mais significativos caso também tivessem sido efetuadas intervenções de natureza física. Todavia, 

toda e qualquer intervenção física neste território depara-se com a complexidade decorrente da insolvência do 

urbanizador, aspeto que tem cingido a capacidade de intervenção neste território.  

367. Por outro lado, identificam-se opções pela concentração de intervenções físicas e sociais num dado território, em 

diferentes tipologias de territórios urbanos problemáticos, ilustrativas de constituírem opções mais bem-sucedidas. É o 

caso de Vila d’Este, onde a autarquia assumiu como prioridade municipal a concentração de investimentos neste 

território, atendendo aos amplos problemas aí identificados. 

368. Nesse sentido foi dinamizada uma PRU, apoiada pelo FEDER e liderada pelo Município de Vila Nova de Gaia, 

nomeadamente pela empresa municipal GAIURB, que interveio com resultados relevantes na requalificação dos espaços 

públicos e do edificado. Em paralelo promoveram-se outras intervenções de espetro diferenciado, dirigidas à 

autonomização e capacitação dos indivíduos, apoiadas pelo FSE, como seja o CLDS, O Escolhas, o TEIP, a Formação em 

Língua Portuguesa para Estrangeiros, o RVCC, o CEFA.  

 

Complementando as intervenções apoiadas pelo QREN nos territórios urbanos problemáticos as autarquias mobilizaram 

recursos para intervir em domínios fundamentais para a inclusão social, como a autonomia e capacitação dos indivíduos e a 

habitabilidade e convivência. 

369. Considerando as limitações dos instrumentos financeiros cofinanciados em responder à globalidade das necessidades 

dos territórios ou as dificuldades enfrentadas pelos promotores em aceder ao financiamento dos mesmos, algumas 

autarquias desenvolveram ações de grande importância para a promoção da inclusão social nos territórios urbanos 

problemáticos. 

370. No caso da Mouraria, o conhecimento da autarquia da complexidade de problemáticas existentes, permitiu 

compreender a insuficiência de resultados que seriam obtidos apenas com intervenção da PRU. Assim, em paralelo com 

esta intervenção cofinanciada, o Município de Lisboa dinamizou um Plano de Desenvolvimento Comunitário da 

Mouraria, conduzido pelo Gabinete de Apoio ao Bairro de Intervenção Prioritária da Mouraria suportado numa 

grande mobilização e participação das entidades locais e de financiamento a partir Da aplicação do orçamento 

participativo. 
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371. Este instrumento foi desenvolvido com o objetivo de possibilitar que a intervenção de qualificação urbana levada a 

cabo pela PRU conseguisse alcançar uma incidência positiva sobre a vida dos seus habitantes e comunidades, alterando 

de forma positiva as trajetórias de vida dos residentes. Esta opção estratégica é apontada como um dos fatores mais 

relevantes no sucesso que tem revelado a intervenção neste território. 

372. Por outro lado, no âmbito do Bairro de Aldoar importa destacar as intervenções que foram realizadas pela empresa 

municipal, Domus Social, enquadradas numa ampla estratégia de reabilitação dos bairros sociais do município do Porto. 

Na Cruz da Picada assinalou-se também uma estratégia alargada de reabilitação do edificado, com intervenções de 

reabilitação de alguns edifícios ao abrigo de um protocolo entre a Câmara Municipal de Évora e o IHRU e melhorias na 

EB1 da Cruz da Picada, entre 2006-2007, asseguradas pela Câmara Municipal de Évora.  

 

O volume de indivíduos nos territórios urbanos problemáticos que beneficiaram de ações destinadas à autonomia e 

capacitação é manifestamente reduzido face ao quantitativo de residentes com baixos níveis de qualificação, 

desempregados e a beneficiar de rendimento social de inserção. 

373. Embora as intervenções apoiadas pelo QREN e suportadas pelo FSE nos oitos territórios, tendo em vista a autonomia e 

capacitação dos indivíduos e das comunidades, tenham alcançado valores de investimento superiores a 41.912.003 €, 

verifica-se que o número de residentes abrangidos é manifestamente reduzido face às necessidades destes territórios. 

374. A análise da informação contida dos SIIFSE e nos diversos documentos de candidatura analisados, permitiu verificar que 

o volume total de beneficiários de Formação para a Inclusão e de CEFA, nos territórios estudados foi relativamente 

diminuto, respetivamente, 1.799 indivíduos e 4.661 indivíduos. Já o RVCC revelou uma incidência muito superior tendo 

chegado a 48.094 indivíduos. 

375. A disparidade entre os potenciais beneficiários e os residentes nos territórios urbanos problemáticos a que QREN 

conseguiu chegar é particularmente acentuada em algumas tipologias de instrumentos. No caso do RVCC verifica-se, 

por exemplo, que no Vale da Amoreira se chegou a 67% dos residentes com baixas qualificações (cujo nível de 

escolaridade mais elevado é o 3º ciclo do ensino básico), em Aldoar a 54% e na freguesia em que se insere a Tapada 

das Mercês, Algueirão-Mem Martins a 27%. No caso do CEFA, apenas 11 residentes das freguesias em que se insere a 

intervenção da Mouraria e 14 residentes da freguesia do Vale da Amoreira beneficiaram desta forma de intervenção. 

Já no caso da Formação para a Inclusão, a Mouraria emerge como a situação mais gravosa dado que apenas foram 

identificados 27 destinatários finais. 

376. A insuficiência de resposta origina que, apesar das intervenções terem produzidos resultados globalmente positivos em 

termos de mudança social, conforme as análises anteriores demonstraram, os ganhos globais e a perceção de mudança 

coletiva são muito limitados.  

377. Sem prejuízo de se reconhecer grande dimensão nos volumes de investimento realizados, o desfasamento verificado 

entre o volume de indivíduos com carências de autonomia e capacitação e aqueles que o QREN conseguiu mobilizar 

nestes territórios permite concluir que os recursos financeiros afetos foram manifestamente insuficientes para gerar 

dinâmicas expressivas, sustentáveis e irreversíveis de inclusão social destes territórios. 

 

A afetação de recursos financeiros provenientes do QREN à qualificação do edificado é manifestamente insuficiente face ao 

volume de edifícios que se apresentam em mau estado de conservação e ruína. 

378. Por impedimentos de elegibilidade, a realização de intervenções no edificado com o apoio de Fundos Estruturais está 

fortemente condicionada. Todavia, no âmbito do QREN e tendo como o objetivo melhorar a eficiência energética dos 

edifícios, foi possível realizar intervenções com grande impacto na melhoria do edificado, com ganhos diversos 

conforme foi apresentado anteriormente. 

379. Esta é uma área onde se verificam fortes carências nos territórios urbanos problemáticos, sobretudo, no caso dos 

centros históricos, verificando-se que em todas as freguesias de referência a proporção de edifícios com necessidades 

de reparação oscilam entre um mínimo de 43% na freguesia de Miragaia no centro histórico do Porto e um máximo de 

95% na freguesia de Santa Justa na Mouraria. Todavia, as demais tipologias de territórios apresentam iguais carências 

de intervenção no edificado, variando as necessidades entre um mínimo de 14% de edifícios com necessidades de 

reparação na Cruz da Picada e um máximo de 48,4% no Vale da Amoreira.  

380. Todavia, esta forma de qualificação do edificado apoiado pelo QREN esteve globalmente confinada a Vila d'Este, não 

se verificando qualquer outra intervenção em bairros sociais, onde devido aos baixos custos de construção os edifícios 
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revelam pior qualidade construtiva, nem nos centros históricos onde a vetustez do edificado conjugada com a 

incapacidade financeiras dos proprietários em manter o seu património fez com que a degradação do parque 

habitacional seja elevadíssima, conforme atestam os dados do recenseamento de 2011.  

381. Observando a disparidade entre as necessidades dos territórios urbanos problemáticos e matéria de reabilitação 

urbana e a afetação que foi feita de recursos efetuada pelo QREN resulta evidente que a intervenção foi globalmente 

muito insuficiente, com implicações na qualidade de vida dos residentes e na promoção da inclusão social. 

382. Esta insuficiência atingiu especialmente a população idosa, atendendo ao predomínio deste grupo alvo nos residentes 

dos centros históricos, o que conjugado com as dificuldades de mobilidade inerentes a este grupo etário concorre para 

a prevalência de situações de isolamento em alojamentos com condições de grande precariedade. 

383. Todavia, as autarquias locais têm vindo a alocar financiamento público com vista à requalificação do edificado. É o 

caso da SRU do Porto e de Coimbra que têm prosseguido uma ação voluntarista de aquisição, embora lhes faltem meios 

financeiros para que as suas acções alcancem um maior impacto. Também as Autarquias de Évora e de Lisboa têm dado 

uma dinâmica importante de reabilitação do edificado nos estudos de caso na Cruz da Picada e na Mouraria, 

respectivamente, com recursos a financiamento próprio.  
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III.10. QUAIS OS FATORES QUE SE TÊM REVELADO MAIS DECISIVOS PARA A EFICÁCIA, A 

EFICIÊNCIA E A UTILIDADE DAS INTERVENÇÕES? 

Conclusões Específicas 

1. As intervenções que revelaram maior continuidade temporal demonstraram níveis de eficácia superiores. 

2. A conjugação estratégica e operacional de instrumentos de política pública nos territórios, em resultado da ação de 

redes locais, formais e informais permitiu alcançar melhores resultados. 

3. A conjugação de fundos (FEDER/FSE), nos territórios estudados, permitiu suprir as limitações de elegibilidade dos 

instrumentos e obter respostas mais adequadas à diversidade de problemáticas que caracteriza os territórios urbanos 

problemáticos. 

4. A capacitação, o empowerment e estruturação da atuação das organizações da sociedade civil permitiram em 

determinados vetores obter resultados mais expressivos e eficientes. 

5. O desenvolvimento de abordagens integradas multidimensionais no âmbito das PRU e dos CLDS permitiu obter respostas 

mais adequadas à diversidade de problemas que caracteriza os territórios urbanos problemáticos. 

6. A existência de estruturas de animação local e de dinamização das parcerias permitiu não só aumentar a eficácia de 

execução como desenvolver projetos complementares financiados com recursos locais. 

7. A existência de modelos de governança dos instrumentos de política pública, que preveem mecanismos de avaliação 

externa, acompanhamento das ações nos territórios e o estabelecimento de redes de prática, revelou maior capacidade 

de inovação e maior homogeneidade de resultados. 

8. A participação das comunidades nos diagnósticos de partida assegurou uma melhor adequação das ações, promoveu 

maiores níveis de mobilização individual e comunitária na fase de execução e fortaleceu as redes de parceria. 

9. A mobilização de recursos locais e municipais permitiu suprir insuficiências e complementar as intervenções do QREN nos 

territórios urbanos problemáticos, ampliando as dinâmicas de mudança aos mais diversos níveis. 

 

As intervenções que revelaram maior continuidade temporal demonstraram níveis de eficácia superiores. 

384. As evidências recolhidas junto dos destinatários finais das intervenções cofinanciadas pelo QREN nos territórios 

urbanos problemáticos permitiram verificar que os instrumentos de política pública que registaram maior duração de 

atuação nos territórios se revelaram mais eficazes e impactantes do que aqueles que tiveram atuações temporalmente 

mais limitadas. 

385. Os projetos do Programas Escolhas, em Vila d'Este e na Cruz da Picada, o CLDS da Tapada das Mercês e os projetos 

TEIP dos Agrupamentos de Escolas Manoel de Oliveira, Visconde Juromenha e Escola nº1 de Évora são exemplos de 

como uma atuação continuada e consistente junto de um grupo prioritário em termos inclusão social, permite obter 

melhores resultados do que as ações efémeras e temporalmente limitadas. 

386. Neste âmbito, assinale-se o contributo decisivo do Escolhas suportado por intervenções contínuas desde 2001. É 

interessante verificar que o escalão etário dos 14 aos 18 anos, identificado nas avaliações externas deste Programa 

como o que registava maior dificuldade de mobilização, assumiu na atual fase maior representatividade. Este dado 

poderá resultar da capitalização da experiência acumulada. 

387. Por outro lado, importa destacar a situação do Vale da Amoreira, em que as intervenções físicas apoiadas pelo FEDER e 

que tiveram antecedentes na Iniciativa Bairros Críticos foram mais eficazes na geração de mudanças, do que 

intervenções semelhantes noutros contextos. Esta eficácia suporta-se, em larga medida, no envolvimento que os 

residentes tiveram na definição das intervenções e na sua identificação com os resultados pretendidos. 

388. Por outro lado, no âmbito da avaliação foi possível verificar, a partir das duas experiências de CLDS em Aldoar, que a 

intermitência na implementação dos instrumentos gera incerteza e desmotivação, tornando mais difícil a mobilização 

dos indivíduos para a sua capacitação e autonomização, tanto mais quanto se revelam acomodados a longos período 

de abordagens assistencialistas.   

389. Finalmente, representando toda e qualquer forma de discriminação uma questão de atitude dos indivíduos face à 

diferença nos outros, a avaliação permitiu verificar que a obtenção de resultados a este nível carece de intervenções 



AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DO QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL 2007-2013 (QREN) 

CONTRIBUTO DAS INTERVENÇÕES DO QREN PARA A INCLUSÃO SOCIAL DE INDIVÍDUOS RESIDENTES EM TERRITÓRIOS URBANOS PROBLEMÁTICOS 

 

74 | RELATÓRIO FINAL | JUNHO 2013 

continuadas e temporalmente alargadas, pelo que os maiores resultados foram identificados nas intervenções com 

maior histórico. 

 

A conjugação estratégica e operacional de instrumentos de política pública nos territórios, em resultado da ação de redes 

locais, formais e informais permitiu alcançar melhores resultados. 

390. A preexistência, ou a construção durante as intervenções, de redes locais (freguesia ou bairro) que envolvem diferentes 

atores, permitiu que a concretização dos instrumentos de política pública apoiados pelo QREN fosse efetuada de forma 

mais integrada, potenciando-se ganhos de eficácia e eficiência. 

391. Ou seja, embora os instrumentos não o previssem e não tivessem sido criados mecanismos de orientação estratégica 

para que tal acontecesse, a dinâmica dos atores locais e a crescente valorização de abordagens em parceria, permitiu 

conjugar os instrumentos de forma a amplificar os resultados.  

392. Este tipo de conjugação é muito evidente, no que respeita às intervenções que tiveram como grupo alvo as crianças e 

os jovens, dado que a melhoria do desempenho escolar nestes territórios apenas pode ser alcançada através de 

abordagens multidimensionais que envolvam as escolas, as famílias e a comunidade.  

393. Embora o TEIP preveja o reforço da articulação entre a escola e a comunidade, foi possível identificar situações em que 

são as próprias comunidades que estão a mobilizar recursos para melhorar o sucesso educativo das crianças e dos 

jovens, cerceando as dinâmicas intergeracionais de reprodução da pobreza e da exclusão social. Com efeito, em 

quatro dos territórios estudados os atores estão a articular os instrumentos disponíveis para obter ganhos acrescidos, 

conjugando o CLDS ou os Escolhas com o TEIP. Por exemplo, em Aldoar verifica-se a conjugação do acompanhamento 

do estudo escolar no âmbito do CLDS com intervenções no âmbito do TEIP e do Escolhas. Por outro lado, na Cruz da 

Picada e em Vila d'Este emerge como muito relevante, para a eficácia das intervenções, o trabalho conjunto que tem 

vindo a ser feito pelas intervenções do Escolhas e do TEIP. 

394. Finalmente, na Tapada das Mercês existem evidências muito positivas na abordagem às crianças e aos jovens imigrantes, 

através da ação da Associação Islâmica da Tapada das Mercês e Mem Martins (capacitada no âmbito do CLDS e 

financiada pela tipologia de intervenção Apoio ao Acolhimento e Integração de Imigrantes) e pelos projetos do 

Escolhas e do TEIP. 

 

A conjugação de fundos (FEDER/FSE), nos territórios estudados permitiu suprir as limitações de elegibilidade dos instrumentos 

e obter respostas mais adequadas à diversidade de problemáticas que caracteriza os territórios urbanos problemáticos. 

395. Pese embora a regulamentação comunitária dos fundos FSE e FEDER no atual período de programação tenha 

introduzido maiores níveis de flexibilidade, permanecem limitações na aplicação destes fundos em linha com os seus 

objetivos específicos. 

396. Essa flexibilidade permitiu ao FSE apoiar a construção de equipamentos sociais nos territórios urbanos problemáticos, 

conforme está a ocorrer em Aldoar e na Cruz da Picada, no âmbito da Tipologia de Intervenção do POPH, Apoio ao 

Investimento em Respostas Integradas de Apoio Social. Por outro lado, o FEDER, nomeadamente as PRU, estão a apoiar 

intervenções imateriais que visam aumentar a habitabilidade e a convivência nestes territórios, induzindo novas 

vivências nos espaços públicos requalificados, aumentando o sentimento de pertença, os laços entre os indivíduos e 

atraindo novos visitantes.  

397. Todavia, nem o FEDER dispõe de instrumentos para atuar de forma efetiva na autonomização e capacitação dos 

indivíduos, gerando ganhos no aumento das competências pessoais, escolares e profissionais, nem o FSE pode atuar 

sobre a melhoria das condições de habitabilidade.  

398. Atendendo a este facto e dado que os territórios urbanos problemáticos se caracterizam pela multidimensionalidade de 

problemáticas, a conjugação dos dois fundos é essencial para que os diversos instrumentos de política atuem sobre um 

território, promovendo abordagens territoriais integradas, ajustadas à imbricação de problemas que caracteriza a 

pobreza e a exclusão social em contexto urbano. 

399. Embora este tipo de abordagem não tenha sido suficientemente explorada, dado que o principal instrumento de política 

de cidades (PRU) não foi implementado em articulação com o instrumento homólogo em termos da promoção do 

desenvolvimento social e comunitário (CLDS), identificaram-se evidências positivas.  
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400. A experiência de Vila d'Este, onde ocorre a conjugação de todos os instrumentos de política pública relevantes para a 

inclusão social, ou a coexistência de instrumentos destinados à capacitação dos indivíduos (CEFA, RVCC, Formação 

para a Inclusão) com as PRU, nos Centros Históricos estudados ou no Vale da Amoreira, apontam para que a 

abordagem plurifundo permita alcançar melhores resultados. 

 

A capacitação, o empowerment e estruturação da atuação das organizações da sociedade civil permitiram em determinados 

vetores obter resultados mais expressivos e eficientes.  

401. As evidências recolhidas permitiram verificar que a capacitação de organizações de base local e de grupos de 

interesse está a contribuir para obter intervenções mais úteis, eficazes e eficientes, fazendo ainda prever ganhos 

acrescido a prazo na geração de dinâmicas inclusivas e sustentáveis nos territórios urbanos problemáticos. 

402. A experiência de capacitação das organizações locais e de dinamização do associativismo na Tapada das Mercês, no 

âmbito do projeto CLDS, mas também o apoio financeiro prestado pelo ACIDI às associações de imigrantes, com 

suporte do POPH, são duas formas de intervenção nestes território que o QREN apoiou e que se revelaram 

extremamente importantes, dado que deixa este território mais organizado para desenvolver abordagens em parceria, 

para promover projetos participados pelos residentes e para desenvolver novas respostas e redes de solidariedade 

local, mais adequadas às necessidades das comunidades. 

403. A experiência da Street Soul’s, uma associação saída do projeto do Escolhas em Vila d'Este, constitui um exemplo 

emblemático ao nível da dinamização do associativismo jovem nos territórios estudados, revelando-se um instrumento 

importante para apoiar a transição dos jovens para a vida ativa. 

404. O mapeamento das necessidades dos territórios e dos recursos das organizações locais constitui uma estratégia 

fundamental para melhorar a eficácia e a eficiência da atuação nos territórios estudados, aumentando a utilidade das 

intervenções e a sustentabilidade das entidades. Este tipo de abordagem exemplar foi empreendida na Mouraria no 

âmbito do Plano de Desenvolvimento Comunitário que complementou a PRU e foi financiado com fundos municipais. 

 

O desenvolvimento de abordagens integradas multidimensionais no âmbito das PRU e dos CLDS permite obter respostas mais 

adequadas à diversidade de problemas que caracteriza os territórios urbanos problemáticos. 

405. As PRU constituíram um marco importante na Política de Cidades seguida em Portugal ao longo dos últimos vinte cinco 

anos com o apoio dos Fundos Estruturais. Esta notabilidade resulta da importância que conferiu ao desenvolvimento de 

abordagens integradas de base territorial, conjugando sob uma mesma estratégia de intervenção diversos objetivos: 

promover a coesão e a inclusão sociais; estimular a revitalização socioeconómica; qualificar o ambiente urbano; 

reforçar a atratividade.  

406. Esta abordagem revelou um salto qualitativo face às experiências anteriores, nomeadamente ao POLIS ou às 

intervenções pontuais apoiadas pelos Programas Operacionais Regionais, que não visavam abordagens integradas nem 

mobilizava a criação de redes de parceria local, mobilizando novos atores para os processos de desenvolvimento 

urbano. 

407. Por sua vez, os CLDS têm sido reconhecidos como um avanço relevante face às experiências anteriores de combate à 

pobreza e à exclusão, procurando superar as diversas problemáticas mais relevantes em termos de inclusão social como 

o desemprego, os baixos níveis de qualificação, o acompanhamento parental e os baixos níveis de capacitação das 

comunidades e das instituições. 

408. A leitura dos resultados obtidos nos oito territórios estudados permite verificar que a multidimensionalidade destes 

instrumentos constituiu um valor acrescentado em termos de utilidade e de eficácia para a atuação do QREN em termos 

de inclusão social. Por um lado, ao permitir respostas ajustadas à diversidade de problemáticas que caracterizam estes 

territórios, e, por outro, ao viabilizar uma atuação transversal e integrada aos diferentes grupos prioritários.  

409. Todavia, importa destacar que as dimensões do apoio ao empreendedorismo e ao investimento produtivo não 

estiveram disponíveis nestes instrumentos de política e que no âmbito de outros instrumentos não foi feita uma 

diferenciação positiva destes territórios. Este facto limitou profundamente os resultados alcançados, tanto na 

revitalização económica dos centros históricos, como no combate ao desemprego e na dinamização do 

empreendedorismo.  
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A existência de estruturas de animação local e de dinamização das parcerias permitiu não só aumentar a eficácia de 

execução como desenvolver projetos complementares financiados com recursos locais. 

410. As várias evidências recolhidas permitiram verificar que a existência de estruturas técnicas de animação das parcerias e 

das redes de atores locais assume grande importância, nomeadamente no que respeita à concretização de intervenções 

integradas de base territorial. 

411. Tanto nos CLDS como nas PRU, ou ainda nos Escolhas, onde estas estruturas foram criadas foi possível verificar os 

inúmeros ganhos obtidos, nomeadamente: (i) na assistência técnica aos parceiros do terceiro setor que foram 

promotoras de intervenções apoiadas pelo QREN; (ii) na capacitação das organizações de base local e na 

dinamização dos processos de desenvolvimento comunitário; (iii) na dinamização das redes de parceria local, 

organizando encontros e produzindo documentos de avaliação dos territórios e das intervenções.  

412. As experiências do CLDS na Tapada das Mercês, do Escolhas na Cruz da Picada e da PRU na Mouraria, são 

especialmente emblemáticas para ilustrar a importância deste fator crítico, atendendo ao contributo que as equipas da 

Fundação Aga Khan, Associação Menuhin Portugal e do GABIP Mouraria (CM Lisboa) têm tido para potenciar os 

resultados comunitários das diversas intervenções e para criar condições para que sejam as comunidades e as suas 

organizações a dar continuidade aos processos de desenvolvimento. 

413. De destacar ainda a relevância assumida pelas estruturas de proximidade dinamizadas pela tipologia do POPH, Apoio 

ao Acolhimento e Integração de Imigrantes, e pelo CLDS (gabinetes para a empregabilidade), na integração e inclusão 

no mercado de emprego, possibilitando o acesso a informação pertinente sobre oportunidades de formação e 

emprego e a melhoria das competências na busca ativa de emprego. 

 

A existência de modelos de governança dos instrumentos de política pública, que preveem mecanismos de avaliação 

externa, acompanhamento das ações nos territórios e o estabelecimento de redes de prática, revelou maior capacidade de 

inovação e maior homogeneidade de resultados. 

414. A análise dos diversos instrumentos de política pública apoiados pelo QREN, relevantes para a presente avaliação, e a 

recolha de evidências das intervenções, permitiram identificar a existência de níveis muito diferenciados de governação 

multinível e de implementação de mecanismos de acompanhamento das intervenções nos territórios. 

415. Neste âmbito, destaca-se positivamente o Escolhas. O modelo seguido por este Programa no acompanhamento das 

intervenções locais constitui uma abordagem exemplar que permitiu obter ganhos efetivos de inovação nas 

intervenções e de mobilização de recursos que estavam inacessíveis às comunidades locais.  

416. A governança deste instrumento caracteriza-se pela conjugação de uma clara responsabilização e autonomia dos 

consórcios locais, com uma capacitação sistemática suportada na aprendizagem em rede, na disseminação de recursos 

e na realização de avaliações externas.  

417. A abordagem seguida pelo TEIP, com a criação de uma Rede Nacional de Peritos / Amigos Críticos, que apoia as 

escolas na conceção e monitorização dos seus projetos, constitui igualmente uma excelente prática com contributos 

relevantes nos resultados alcançados no combate ao insucesso escolar. 

418. As experiências do CLDS e das PRU são as menos bem conseguidas no que respeita a um acompanhamento e avaliação 

das intervenções com vista à inovação das intervenções, capacitação dos atores e avaliação dos resultados.  

419. No caso do CLDS existe uma prevalência dos mecanismos de controlo da execução e de verificação formal dos 

objetivos quantitativos e, no caso das PRU, o acompanhamento está confinado à relação entre as Autoridades de 

Gestão dos Programas Operacionais Regionais e os Promotores, nunca tendo sido criada a estrutura de 

acompanhamento e monitorização de âmbito regional, para o conjunto dos Programas de Ação que estava prevista, 

nem efetuado a avaliação inscrita no Plano Global de Avaliação do QREN e dos Programas Operacionais 2007-2013. 

A participação das comunidades nos diagnósticos de partida assegurou uma melhor adequação das ações, promoveu 

maiores níveis de mobilização individual e comunitária na fase de execução e fortaleceu as redes de parceria. 

420. O reforço da participação dos cidadãos na conceção e concretização das intervenções urbanas consistia num dos 

objetivos previstos para as PRU, em linha com as aprendizagens obtidas no âmbito da Iniciativa Bairros Críticos que teve 

como objetivo ensaiar novos métodos e abordagens e processos no desenvolvimento urbano em Portugal. 
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421. A elaboração de diagnósticos participados constituiu um dos elementos de aprendizagem da abordagem piloto que foi 

testada em três territórios urbanos problemáticos (Lagarteiro, Cova da Moura e Vale da Amoreira), sendo-lhe 

reconhecida, não só a possibilidade de criar uma visão comum dos territórios e uniformizar o conhecimento entre os 

atores envolvidos, como criar as bases para intervenções focadas nas causas das problemas e adequadas às 

necessidades das comunidades. 

422. A PRU do Vale da Amoreira, que consiste numa continuação da Iniciativa Bairros Críticas, está suportada nestes 

diagnósticos o que se reflete nos múltiplos bons resultados alcançados pelas intervenções estudados com maior detalhe, 

nomeadamente na "Criação de um Mercado para a Diversidade" e na "Requalificação do espaço público adjacente ao 

quarteirão entre a Avenida Vasco da Gama e a Avenida Diogo Cão". 

423. No âmbito dos CLDS assume uma relevância acrescida a experiência de implementação de diagnósticos participados 

na Tapada das Mercês, considerando as características deste tipo de território, nomeadamente a existência de uma 

reduzida rede de atores e de instituições locais em resultado de se tratar de uma área residencial recente em que o 

enraizamento social dos residentes é muito limitado. Neste contexto, mais do que aumentar a eficiência das instituições 

na sua intervenção social, urge capacitá-las para definirem uma agenda orientada para a superação dos problemas 

locais. 

424. Finalmente, importa relevar as práticas de diagnóstico participado seguidas no âmbito da intervenção do Escolhas em 

Vila d'Este. Com efeito, as crianças e jovens envolvidos neste projeto participaram ativamente na construção das 

candidaturas e no diagnóstico das suas necessidades. 

425. Refira-se também a importância da articulação da operação “Extensão das Instalações da Junta de Freguesia de São 

Cristóvão e São Lourenço em edifício no Largo dos Trigueiros”, com o Programa Intervir, não cofinanciado pelo QREN, 

para a obtenção dos resultados alcançados em matéria de redução dos comportamentos de risco das crianças e jovens 

na Mouraria.  

426. A articulação das intervenções apoiadas pelo FEDER com o Programa de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria 

representa, igualmente, outro dos fatores críticos de sucesso, com intervenções várias complementares de envolvimento 

da população na melhoria do espaço público. 

 

A mobilização de recursos locais e municipais permitiu suprir insuficiências e complementar as intervenções do QREN nos 

territórios urbanos problemáticos, ampliando as dinâmicas de mudança aos mais diversos níveis. 

427. A recolha de evidências permitiu verificar que, em diversos territórios urbanos problemáticos, ocorreu uma mobilização 

de outros recursos que suprimiu insuficiências ou complementou as intervenções desenvolvidas pelo QREN. Esta 

conjugação de instrumentos revelou-se, em diversos casos, essencial para obter ganhos mais amplos ou para reforçar os 

resultados das intervenções do QREN. 

428. Ao nível da melhoria da habitabilidade e convivência destacam-se as intervenções promovidas pelas Câmaras 

Municipais do Porto e de Évora nos bairros sociais de Aldoar e da Cruz da Picada que permitiram reabilitar o parque 

habitacional e melhorar as condições físicas destes territórios. 

429. No caso dos centros históricos do Porto e de Coimbra o trabalho consistente que tem vindo a ser desenvolvido pelas 

Sociedades de Reabilitação Urbana assume importância estratégica para a reabilitação física, social e económica 

destas áreas urbanas, complementando as ações desenvolvidas no âmbito das PRU. 

430. Finalmente, na Mouraria destaca-se como prática exemplar a articulação estabelecida entre as intervenções apoiadas 

pelo FEDER com o Programa de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria, e que permitiu não só fortalecer o tecido 

associativo e desenvolver iniciativas no domínio do reforço da empregabilidade como promover o envolvimento da 

população na melhoria do espaço público. 

431. Importa ainda relevar a importância da articulação da operação “Extensão das Instalações da Junta de Freguesia de 

São Cristóvão e São Lourenço em edifício no Largo dos Trigueiros”, com o Programa Intervir, promovido pela 

autarquia e não cofinanciado pelo QREN, com resultados muito relevantes em matéria de redução dos comportamentos 

de risco das crianças e jovens na Mouraria.  
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IV. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

IV.1. INTRODUÇÃO 

432. O presente capítulo contém as principais conclusões obtidas pela Equipa de Avaliação em resultado do exercício 

realizado. Na sequência destas conclusões e das lições de experiência obtidas com as intervenções apoiadas pelo 

QREN nos oito territórios estudados, apresenta-se um quadro síntese de recomendações, consideradas as mais 

relevantes para melhorar as futuras abordagens que visem promover a inclusão social nas áreas urbanas mais afetadas 

pela pobreza e pela exclusão social. 

433. A profundidade da avaliação, a densidade das questões e o extenso programa de recolha de evidências, permitiu obter 

57 conclusões específicas que estruturaram as respostas às dez questões de avaliação. Tendo como base estas 

conclusões e concedendo grande importância à sua fácil apropriação pelos futuros instrumentos de política pública a 

implementar no ciclo de fundos 2014-2020, as conclusões e as recomendações foram organizadas em três grandes 

grupos: 

 Da abordagem estratégica para a promoção da inclusão social nos territórios urbanos problemáticos – Neste 

primeiro grupo, apresentam-se as principais conclusões que resultaram da constatação que as abordagens 

estratégicas seguidas pelos instrumentos de política pública que visam promover a inclusão social assumem uma 

grande importância para a obtenção de melhores níveis de utilidade, eficácia e eficiência das intervenções 

cofinanciadas nos territórios urbanos problemáticos;  

 Dos resultados do contributo do QREN para a inclusão social dos indivíduos residentes em territórios urbanos 

problemáticos – Neste segundo grupo apresentam-se as principais conclusões obtidas pela avaliação no que 

concerne aos resultados obtidos pelo QREN nos territórios urbanos problemáticos, nomeadamente nas quatro 

principais áreas de atuação: (i) aumentar os níveis de autonomia e de capacitação dos indivíduos e das 

comunidades; (ii) melhorar as condições de habitabilidade e de convivência nos territórios; (iii) reduzir a incidência 

das várias formas de discriminação a que estão sujeitos os indivíduos residentes nos territórios urbanos 

problemáticos; (iv) aumentar os níveis de acesso dos indivíduos residentes nos territórios visados aos direitos, 

liberdades e garantias pessoais previstos na Constituição da República Portuguesa; 

 Das lições de experiência para um compromisso dos territórios urbanos problemáticos com os objetivos da 

estratégia Europa 2020 – Finalmente, no último grupo de conclusões, identificam-se as principais lições de 

experiência que a avaliação verificou em termos de crescimento inclusivo, procurando-se apontar pistas para que 

no próximo ciclo de fundos comunitários as intervenções nos territórios urbanos problemáticos possam contribuir 

para a concretização da estratégia Europa 2020, tanto mais quanto neste período se exige que os instrumentos de 

programação e as intervenções apoiadas estejam focados nos resultados.  

 

Quadro 7. Síntese de Conclusões da Avaliação 

Âmbito Conclusão 

Da abordagem 

estratégica 

para a 

promoção da 

inclusão social 

nos territórios 

urbanos 

problemáticos 

01 

Os territórios urbanos problemáticos não constituem um objeto inequívoco e homogéneo para os 

diversos instrumentos de política pública de promoção da inclusão social, nem são implementados, 

geridos e acompanhados de forma integrada, o que condiciona a integração territorial das políticas e 

uma resposta adequada à imbricação de problemáticas que caracteriza os mecanismos de exclusão. 

02 

Os territórios urbanos problemáticos caracterizam-se pela diversidade de problemáticas socio-

urbanísticas e a resposta a este desafio multidimensional, embora adequadamente abordado através da 

mobilização de diversos instrumentos de política pública, carece de melhoramentos, especialmente com 

abordagens plurifundo e com a dinamização da base económica, das iniciativas empresariais e da 

economia solidária. 

03 

Os territórios urbanos problemáticos caracterizam-se por ciclos geracionais de exclusão e as 

intervenções apoiadas pelo QREN mantiveram lógicas de atuação de curto prazo, não promovendo 

estratégias locais de longo prazo capazes de contrariar as debilidades estruturais. 
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Dos resultados 

do contributo 

do QREN para 

a inclusão 

social dos 

indivíduos 

residentes em 

territórios 

urbanos 

problemáticos 

04 

As intervenções apoiadas pelo QREN revelaram resultados muito positivos na autonomização e 

capacitação dos indivíduos, em especial junto das crianças e jovens, mas a mobilização dos indivíduos 

para processos de qualificação foi limitada, por défices de autoestima e motivação para a 

aprendizagem. 

05 

A capacitação das organizações e grupos locais, o reforço das redes de solidariedade e a dinamização 

do voluntariado foram concretizados apenas em alguns territórios, o que não permite esperar ganhos 

generalizados ao nível da resiliência comunitária à crise económica e às mudanças estruturais, nem a 

criação de condições para que as intervenções futuras possam ser mais participadas e mobilizadoras. 

06 

As mudanças nas condições de habitabilidade dos territórios estudados, embora pontualmente muito 

positivas, foram desiguais em virtude dos diferentes graus de incidência dos instrumentos de política 

pública apoiados pelo FEDER, e insuficientes para promover a reabilitação do edificado nos Centros 

Históricos, atendendo à inelegibilidade desta tipologia de intervenção.  

 07 

 As intervenções apoiadas contribuíram para a melhoria da imagem (interna e externa) dos territórios 

estudados, com efeitos potenciais na redução do estigma associado ao local de residência, no reforço 

do sentido de pertença e na dinamização do tecido associativo e do comércio local. 

08 

As intervenções apoiadas ajudaram a valorizar a diversidade étnica e cultural das diferentes 

comunidades, criando condições muito positivas para que os imigrantes alcancem uma plena 

participação na sociedade, embora os resultados nas comunidades ciganas sejam limitados. 

09 

As intervenções apoiadas contribuíram de forma muito positiva para criar condições propiciadoras para 

que as comunidades residentes nos territórios urbanos problemáticos reforcem o acesso à 

aprendizagem e a uma cidadania ativa. 

Das lições de 

experiência 

para um 

compromisso 

dos territórios 

urbanos 

problemáticos 

com os 

objetivos da 

estratégia 

Europa 2020 

10 

Aumentar o Emprego – Em resultado da crise económica e das alterações estruturais, o esforço de 

capacitação profissional e educativa dos ativos desempregados nos territórios urbanos problemáticos 

tem sido insuficiente para promover a empregabilidade com a escala e a rapidez desejável, sendo 

necessário complementar estas ações com instrumentos que facilitem o acesso e a criação do próprio 

emprego. 

11 

Aumentar a Eficiência Energética – As intervenções para aumentar a eficiência energética do edificado, 

embora limitadas a um dos territórios estudados, contribuíram para reduzir os custos energéticos das 

famílias e melhorar as condições de habitabilidade, com ganhos indiretos na melhoria do desempenho 

escolar, no aumento da autoestima e no reforço do sentido de pertença ao território. 

12 

Reduzir o Abandono Escolar Precoce – Os resultados das intervenções nos territórios urbanos 

problemáticos permitem destacar que uma ação continuada de combate ao abandono escolar precoce, 

ao absentismo e ao insucesso através da dotação de meios adicionais e de uma abordagem partilhada 

que envolva a Escola e a Comunidade, permitem obter resultados consistentes, decisivos para 

interromper os ciclos geracionais da pobreza. 

13 

Combater a Pobreza e a Exclusão Social – Os resultados obtidos na capacitação e dinamização do 

tecido associativo local, no mapeamento de necessidades e de recursos e no reforço das redes de 

parceria estão permitir em alguns dos territórios aumentar a capacidade de resposta no combate à 

pobreza e à exclusão social, apesar da redução de recursos financeiros disponíveis, e reforçar as redes 

solidárias de apoio aos indivíduos e famílias mais desfavorecidas. 

Fonte: Equipa de Avaliação (2013) 

 

434. Para cada uma das 23 recomendações propostas foram identificadas a(s) entidade(s)/organismo(s) responsável(is) pela 

sua concretização, a forma de operacionalização e a sua forma de operacionalização, considerando o enquadramento 

normativo conhecido no momento de elaboração do Relatório Final da presente Avaliação, designadamente a RCM n.º 

33/2013, de 20 de maio, e o comunicado do Conselho de Ministros sobre o novo modelo institucional de governação 

dos fundos europeus, de 6 de junho de 2013.  
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IV.2. SÍNTESE CONCLUSIVA DA AVALIAÇÃO 

DA ABORDAGEM ESTRATÉGICA PARA A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NOS 

TERRITÓRIOS URBANOS PROBLEMÁTICOS 

Os territórios urbanos problemáticos não constituem um objeto inequívoco e homogéneo para os diversos instrumentos de 

política pública de promoção da inclusão social, nem são implementados, geridos e acompanhados de forma integrada, o 

que condiciona a integração territorial das políticas e uma resposta adequada à imbricação de problemáticas que 

caracteriza os mecanismos de exclusão. 

435. Embora as políticas públicas ao longo dos últimos 25 anos, tanto na ótica do combate à pobreza como da política de 

cidades, tenham regularmente desenvolvido iniciativas dirigidas a áreas urbanas que se distinguem pela diversidade e 

gravidade de problemas socio-urbanísticos, estes territórios não estão globalmente identificados, nem são objeto de 

monitorização regular.  

436. Por esse facto, os diversos instrumentos analisados não os assumem de forma homogénea. Por exemplo, os territórios de 

incidência das PRU e dos CLDS só ocasionalmente coincidem e nenhum destes instrumentos foi especificamente 

desenhado para intervir em territórios urbanos problemáticos, abordando outras tipologias de espaços como as áreas 

de excelência urbana ou as áreas abandonadas ou com usos desqualificados, no primeiro caso, e os territórios rurais, 

no segundo. 

437. Esta situação constitui um obstáculo à monitorização dos territórios e das comunidades, mas também à gestão integrada 

das políticas e dos instrumentos e à avaliação global dos impactes. Por outro lado, limita a integração territorial dos 

instrumentos de política para a inclusão social, conforme a avaliação permitiu verificar com a identificação de situações 

de desajustamento entre os problemas apontados pelos atores locais e a afetação de investimento cofinanciado por 

áreas de resultado. 

438. Ainda assim, a avaliação permitiu verificar que inúmeras vezes os atores locais têm conseguido superar estas 

fragilidades, através da aposta voluntarista num dado território (p.e. Vila d’Este que beneficiou da quase totalidade de 

instrumentos de politica pública cofinanciados), forçando a integração dos instrumentos (em diversos territórios estão a 

ser conjugados o Escolhas e os TEIP no combate ao abandono e insucesso escolar), ou promovendo iniciativas 

complementares apoiadas por recursos locais (p.e. a realização do Plano de Desenvolvimento Comunitário da 

Mouraria, a qualificação dos bairros sociais em Aldoar e na Cruz da Picada ou a reabilitação urbana promovida pelas 

SRU Porto Vivo e Coimbra Viva nos centros históricos respetivos). A integração de instrumentos ao nível local permitiu 

ainda ensaiar a conjugação de fundos (FEDER/FSE), suprimindo as limitações de elegibilidade dos instrumentos. 

Recomendações: 01   02   07    

 

Os territórios urbanos problemáticos caracterizam-se pela diversidade de problemáticas socio-urbanísticas e a resposta a 

este desafio multidimensional, embora adequadamente abordado através da mobilização de diversos instrumentos de 

política pública, carece de melhoramentos, especialmente com a dinamização da base económica, das iniciativas 

empresariais e da economia solidária. 

439. A avaliação realizada permitiu verificar que os oito territórios estudados apresentam uma grande diversidade de 

problemas como a desqualificação urbana, o desemprego, as baixas qualificações dos ativos, o abandono e o insucesso 

escolar, o isolamento dos idosos e a pobreza e exclusão social de diversos grupos de residentes com especial enfase 

nos imigrantes e minorias étnicas.  

440. O leque de instrumentos de política pública apoiados pelo QREN e que incidem sobre estes territórios foi 

suficientemente diversificado para responder aos problemas destes territórios, conforme a amplitude de resultados 

obtidos na autonomia e capacitação dos residentes (76% dos destinatários finais reforçaram as competências técnicas; 

75% melhoraram a conciliação da vida pessoal 64% aumentaram a participação em dinâmicas comunitárias), nas 

condições de habitabilidade e convivência (81% aumentaram o capital social e melhoraram as relações de vizinhança; 

65% adotaram estilos de vida mais saudáveis; 63% reforçaram o sentido de pertença;), na discriminação (87% tiveram 

ganhos de integração nas suas comunidades e 86% reforçaram a sensibilização para a igualdade de oportunidades), 

ou, por último, no acesso aos direitos, liberdades e garantias (73% tiveram ganhos em matéria de conhecimento do 
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direito a aprender, 56% aumentaram o conhecimento do direito ao voto e 42% aumentaram o conhecimento do direito 

de associativismo).  

441. Esta amplitude de ganhos resultou também da transversalidade das intervenções (p.e. os CLAII e o apoio à Associação 

Islâmica da Tapada das Mercês-Mem Martins permitiram obter resultados em 47 domínios de inclusão social). 

442. Todavia, ao nível da dinamização económica, do apoio às iniciativas empresariais e na dinamização da economia 

solidária, não foram criadas condições preferenciais e adequadas aos territórios que permitissem apoiar de forma mais 

intensa os micro-negócios, as iniciativas de auto-emprego o empreendedorismo social, complementando o esforço de 

capacitação de jovens e de indivíduos desempregados para uma mais célere integração no mercado de emprego. 

Recomendações: 03   04  

 

Os territórios urbanos problemáticos caracterizam-se por ciclos geracionais de exclusão e as intervenções do QREN 

mantiveram lógicas de atuação de curto prazo, não promovendo estratégias locais de longo prazo capazes de contrariar as 

debilidades estruturais. 

443. A generalidade dos territórios urbanos problemáticos caracterizam-se por ciclos geracionais de pobreza e de 

exclusão. Esta situação é particularmente evidente no caso dos bairros sociais que têm sido objeto de cíclicas 

intervenções cofinanciadas. Todavia, ao longo dos últimos 25 anos, as intervenções nestes territórios têm-se 

caracterizado por visarem estratégias de curto prazo e pela intermitência das atuações. 

444. As evidências recolhidas permitiram verificar que esta situação constitui uma debilidade na promoção da inclusão 

social, dado que os instrumentos que registaram maior duração de atuação nos territórios se revelaram mais eficazes e 

impactantes. Os projetos do Programas Escolhas, em Vila d'Este e na Cruz da Picada, o CLDS da Tapada das Mercês e 

os projetos TEIP dos Agrupamentos de Escolas Manoel de Oliveira, Visconde Juromenha e Escola nº1 de Évora são 

exemplos de como uma atuação continuada e consistente junto de um grupo prioritário permite obter melhores 

resultados do que as ações efémeras e temporalmente limitadas. 

445. Neste âmbito, assinale-se o contributo decisivo do Escolhas suportado por intervenções contínuas desde 2001. É 

interessante verificar que o escalão etário dos 14 aos 18 anos, identificado nas avaliações externas deste Programa 

como o que registava maior dificuldade de mobilização, assumiu na atual fase maior representatividade. Este dado 

poderá resultar da capitalização da experiência acumulada. Por outro lado, importa destacar a situação do Vale da 

Amoreira, em que as intervenções físicas apoiadas pelo FEDER e que tiveram antecedentes na Iniciativa Bairros Críticos 

foram mais eficazes na geração de mudança, do que intervenções semelhantes noutros contextos.  

Recomendação: 05  

 

DOS RESULTADOS DO CONTRIBUTO DO QREN PARA A INCLUSÃO SOCIAL EM TERRITÓRIOS 

URBANOS PROBLEMÁTICOS 

As intervenções apoiadas pelo QREN revelaram resultados muito positivos na autonomização e capacitação dos indivíduos, 

em especial junto das crianças e jovens mas, a mobilização dos indivíduos para processos de qualificação foi limitada, por 

défices de autoestima e motivação para a aprendizagem. 

446. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para a melhoria do sucesso educativo e para o combate ao 

abandono escolar precoce com efeitos potenciais, a médio e longo prazo, nas trajetórias académicas, profissionais e 

de vida das crianças e jovens. Verifica-se que a totalidade das crianças e jovens, destinatárias finais das intervenções 

apoiadas, reforçaram a motivação em contexto de sala de aula, 85% reduziram a indisciplina, 81% melhoraram os seus 

resultados escolares e 75% melhoraram a assiduidade. Os dados do TEIP nestes territórios apontam ainda para 

melhorias na redução do insucesso escolar e na diminuição do abandono escolar.  

447. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram também para o reforço das competências técnicas de 76% dos 

destinatários finais e para o aumento das qualificações escolares e profissionais de 66% dos mesmos, nos territórios 

estudados, com efeitos potenciais, a médio e longo prazo, no reforço da autoestima; na promoção da 

empregabilidade, no reforço dos rendimentos e na mobilidade social ascendente.  

Recomendações: 08   09   10  
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A capacitação das organizações e grupos locais, o reforço das redes de solidariedade e a dinamização do voluntariado 

foram concretizados apenas em alguns territórios, o que não permite esperar ganhos generalizados ao nível da resiliência 

comunitária à crise económica e às mudanças estruturais, nem a criação de condições para que as intervenções futuras 

possam ser mais participadas e mobilizadoras. 

448. A aposta neste âmbito de intervenção apoiada pelo QREN incidiu na capacitação individual e organizacional. A 

capacitação dos grupos e organizações da sociedade civil é condição para que as comunidades se afirmem enquanto 

agentes do seu próprio desenvolvimento, garantindo a continuidade e sustentabilidade da mudança gerada. 

449. O contributo do QREN foi importante na resolução dos défices de envolvimento dos residentes nas suas comunidades, 

contribuindo para que 60% dos destinatários finais tenham reforçado a participação em dinâmicas comunitárias e em 

redes de solidariedade e entreajuda. As intervenções apoiadas, através do reforço das competências e qualificações, 

induziram uma maior consciência dos direitos e deveres, no que trata à igualdade de oportunidades e exercício da 

cidadania. O espetro de apoios do QREN apresenta-se substancialmente alargado, dado que para tal têm contribuído 

os vários instrumentos de política pública, financiados pelo FSE e pelo FEDER, com uma forte incidência do Escolhas e do 

Apoio ao Acolhimento e Integração de Imigrantes.  

450. As intervenções apoiadas concorreram, ainda, para a capacitação dos grupos e organizações, em particular os da 

sociedade civil, embora os resultados mais expressivos tenham incidindo sobretudo em dois dos territórios estudados, 

Tapada das Mercês e Vila d’Este. Este contributo ocorreu por via das intervenções financiadas pelo FSE, destacando-se 

o CLDS e o Escolhas com ações dirigidas à promoção do associativismo e ao reforço das competências das 

organizações.  

Recomendação: 06  

 

As mudanças nas condições de habitabilidade dos territórios estudados, embora pontualmente muito positivas, foram 

desiguais em virtude dos diferentes graus de incidência dos instrumentos de política apoiados pelo FEDER, e insuficientes para 

promover a reabilitação do edificado nos centros históricos, atendendo à inelegibilidade desta tipologia de intervenção. 

451. No domínio da reabilitação do edificado, os resultados obtidos incidiram somente sobre um dos oito estudos de caso, 

Vila d’Este, no quadro da eficiência energética, revelando a insuficiência do QREN para responder às necessidades de 

reabilitação urbana, em virtude deste tipo de intervenções não serem elegíveis no regulamento FEDER.  

452. Esta insuficiência atingiu especialmente a população idosa, atendendo ao predomínio deste grupo-alvo entre os 

residentes dos centros históricos fator que, conjugado com as dificuldades de mobilidade inerentes a este grupo etário, 

concorre para a prevalência de situações de isolamento em alojamentos com condições de grande precariedade.  

453. Não obstante, constatou-se que as intervenções meramente físicas realizadas no domínio público tiveram um impacto 

bastante positivo na qualidade de vida das comunidades residentes nos territórios (p.e. intervenções ao nível das 

infraestruturas e pavimentos na Couraça dos Apóstolos em Coimbra; requalificação do espaço público no Vale da 

Amoreira e Mouraria), com evidências obtidas na melhoria das acessibilidades, na melhoria da convivência, e na 

requalificação da imagem urbana. 

Recomendação: 12   13  

 

As intervenções apoiadas contribuíram para a melhoria da imagem (interna e externa) dos territórios estudados, com efeitos 

potenciais na redução do estigma associado ao local de residência, no reforço do sentido de pertença e na dinamização do 

tecido associativo e do comércio local.  

454. O investimento do QREN na promoção de uma cultura de convivência e de diálogo intercultural, a par da 

requalificação do espaço público, contribuíram para o reforço do sentido de pertença às comunidades e para a 

redução das várias formas de discriminação a que estão sujeitos os residentes nos territórios estudados.  

455. As intervenções apoiadas contribuíram para o reforço de competências interpessoais de 82% dos destinatários finais, 

com efeitos potenciais, a prazo, na redução do isolamento dos grupos mais vulneráveis, na melhoria da convivência e 

de diálogo intercultural e no reforço do capital social. O investimento do QREN foi frutífero na adoção de estilos de 
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vida mais saudáveis junto de 65% dos destinatários finais, com efeitos potenciais, a prazo, na redução de 

comportamentos de risco, na melhoria da saúde e na redução da insegurança.  

456. As intervenções apoiadas pelo QREN contribuíram para a melhoria da imagem (interna e externa) dos territórios 

estudados percecionada por 89% dos destinatários finais, com efeitos potenciais, a prazo, na redução do estigma 

associado ao local de residência, no reforço do sentido de pertença e de filiação dos residentes e na revitalização do 

tecido associativo e do comércio local.  

Recomendações: 11    

 

As intervenções apoiadas ajudaram a valorizar a diversidade étnica e cultural das diferentes comunidades, criando 

condições muito positivas para que os imigrantes alcancem uma plena participação na sociedade, embora os resultados ao 

nível das comunidades ciganas sejam limitados. 

457. O combate à discriminação com base na origem/etnia foi uma das formas de atuação mais privilegiadas pelo QREN nos 

territórios estudados, tendo beneficiado de um amplo espetro de apoios do FEDER e do FSE. Por esse facto, as 

mudanças geradas foram muito positivas.   

458. As evidências recolhidas permitem comprovar os múltiplos ganhos obtidos pelas comunidades imigrantes residentes nos 

territórios estudados, seja em resultado da oferta de serviços de proximidade, como o caso CLAII do Vale da Amoreira, 

do apoio das associações de imigrantes, como no caso da Tapada das Mercês, como ainda na formação em Língua 

Portuguesa, que permitiu a melhoria da resolução dos problemas do dia-a-dia, para 60% dos imigrantes capacitados, e 

o acesso a um emprego para 35%.  

459. Os resultados obtidos na redução da discriminação e na melhoria do diálogo intercultural são muito positivos, tanto 

junto da população autóctone da população imigrante e das minorias étnicas.  

460. Com efeito, 58% dos destinatários finais autóctones aumentaram a capacidade de tolerância e de cooperar com 

indivíduos e grupos de contextos diversos, enquanto 83% dos imigrantes destinatários finais dos projetos analisados 

aumentaram a capacidade de cooperar com indivíduos e grupos de contextos diversos, 78% tiveram ganhos no sentido 

de pertença aos territórios e 77% tiveram ganhos na integração nas comunidades. 

461. Relativamente às minorias étnicas, como os residentes de etnia cigana, apesar das transformações sociais que têm 

ocorrido e de algumas melhorias na sua situação, há ainda, segundo os promotores, uma série de fatores que concorrem 

para uma grande resistência à sua inclusão: discriminação, dificuldade de mobilização, resistência à escolarização, 

perda de recursos económicos, profissões tradicionais em declínio, índice elevado de detenções e obediência a regras 

internas muito fortes. A avaliação permitiu no entanto recolher evidências quanto ao contributo do QREN, 

nomeadamente do Escolhas e do TEIP, na integração no ensino regular de algumas crianças e jovens que se 

encontravam em percursos escolares adaptados, bem como o contributo para que raparigas de etnia cigana prossigam 

estudos para além do 1º ciclo. 

Recomendações: 14   15 

 

As intervenções apoiadas contribuíram de forma muito positiva para criar condições propiciadoras para que as comunidades 

residentes nos territórios urbanos problemáticos reforcem o acesso à aprendizagem e a uma cidadania ativa. 

462. Num contexto de erradicação das múltiplas formas de exclusão social presentes nos oito territórios estudados, as 

intervenções apoiadas pelo QREN conferiram particular destaque à educação e formação de crianças, jovens e 

adultos, tendo tido um contributo significativo para a promoção do direito a aprender, da inclusão escolar, da 

educação não formal e da aprendizagem ao longo da vida. Os ganhos deste investimento foram particularmente 

evidentes junto das crianças e jovens, conforme o recuo nas taxas de abandono escolar o evidenciaram, mas também 

junto de outros segmentos da população, com ganhos relevantes a médio e longo prazo na valorização da 

aprendizagem e no reforço da motivação para percursos de qualificação educativa e profissional. 

463. Relativamente ao aumento dos níveis de cidadania ativa para o reforço da sociedade civil, os resultados obtidos no 

reconhecimento do acesso ao direito ao associativismo, apontados por 65% dos destinatários finais, foram 

extremamente positivos, sendo expectável que a prazo se concretizem num aumento efetivo do exercício do 

associativismo, conforme os dados recolhidos já apontam (37% dos destinatários finais aumentaram a participação em 
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associações locais). A ação do CLDS da Tapada das Mercês, o apoio à Associação Islâmica da Tapada das Mercês-

Mem Martins e o projeto Escolhas de Vila d’Este, foram algumas das intervenções mais emblemáticas neste domínio. 

Recomendação: 16   

 

DAS LIÇÕES DE EXPERIÊNCIA PARA UM COMPROMISSO DOS TERRITÓRIOS URBANOS 

PROBLEMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA ESTRATÉGIA EUROPA 2020  

Aumentar o Emprego – Em resultado da crise económica e das alterações estruturais, o esforço de capacitação profissional 

e educativa dos ativos desempregados nos territórios urbanos problemáticos tem sido insuficiente para promover a 

empregabilidade com a escala e a rapidez desejável, sendo necessário complementar estas ações com instrumentos que 

facilitem o acesso e a criação do próprio emprego. 

464. A evolução do desemprego nos territórios estudados evidencia os impactos que a crise económica e social está a ter 

nestas comunidades e nas dificuldades acrescidas que os residentes ativos estão a encontrar para aceder ao mercado 

de emprego, registando-se taxas de desemprego acima da média nacional. 

465. A emergência deste fenómeno ocorreu em paralelo com o esforço empreendido pelos instrumentos de política pública 

apoiados pelo QREN para o reforço das competências pessoais, profissionais e educativas destes indivíduos, com o 

objetivo de lhes proporcionar condições mais favoráveis para a sua inserção no mercado de emprego. Os resultados 

deste investimento são testemunhados pela avaliação, verificando-se que as intervenções apoiadas pelo QREN 

contribuíram para o reforço de competências pessoais de 85% dos destinatários finais, para o reforço das 

competências técnicas de 76% e para o aumento das qualificações escolares e profissionais de 66%. No entanto, este 

contributo não se traduziu de forma igualmente expressiva no acesso ao emprego por conta de outrem, apenas 

alcançado por 24% dos destinatários finais de 12 dos 23 projetos inquiridos, ou na criação do próprio emprego, apenas 

verificado por 13% dos destinatários finais de 8 projetos. 

466. Este contraste de resultados aponta para a necessidade de complementar as abordagens bem-sucedidas de 

capacitação, com novas ações e instrumentos que visem facilitar esta população a aceder ao mercado de emprego ou 

a promover iniciativas empresariais. 

Recomendações: 17   18   19   20    

 

 

Aumentar a Eficiência Energética – As intervenções para aumentar a eficiência energética do edificado, embora limitadas a 

um dos territórios estudados, contribuíram para reduzir os custos energéticos das famílias e melhorar as condições de 

habitabilidade, com ganhos indiretos na melhoria do desempenho escolar, no aumento da autoestima e no reforço do 

sentido de pertença ao território. 

467. A experiência de melhoria da eficiência energética do edificado nos territórios urbanos problemáticos estudados 

esteve confinada a Vila d’Este, pese embora o mau estado de conservação do edifícios e o seu débil desempenho 

energético seja uma das características que distinguem, tanto os centros históricos como os bairros sociais mais antigos, 

no contexto das áreas urbanas nacionais.  

468. O inquérito realizado junto dos residentes nos edifícios de Vila D'Este que beneficiaram desta intervenção permitiu 

compreender o largo espectro de ganhos obtidos, em termos de inclusão social, conforme pretendido pelas 

Orientações para a Tipologia de Intervenção “Melhoria da Eficiência Energética em Habitações de Famílias de Baixos 

Rendimentos no âmbito de Intervenções Integradas de Regeneração Urbana”, da Comissão Ministerial de Coordenação 

dos PO Regionais, ao discriminar estes territórios para beneficiarem deste tipo de intervenções. 

469. Assim, para além da melhoria no conforto e isolamento térmico da habitação (diminuição da humidade, infiltrações, da 

temperatura ambiente), verificou-se uma redução dos custos energéticos das famílias, o aumento da autoestima e o 

reforço do sentido de pertença ao território, bem como uma alteração muito positiva na imagem interna e externa 

desta urbanização. 

Recomendação: 21   
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Reduzir o Abandono Escolar Precoce – Os resultados das intervenções nos territórios urbanos problemáticos permitem 

destacar que uma ação continuada de combate ao abandono escolar precoce, ao absentismo e ao insucesso através da 

dotação de meios adicionais e de uma abordagem partilhada que envolva a Escola e a Comunidade, permitem obter 

resultados consistentes, decisivos para interromper os ciclos geracionais da pobreza. 

470. Os territórios urbanos problemáticos caracterizam-se pela expressão do abandono escolar precoce e do insucesso 

escolar constituindo por isso territórios de intervenção prioritária no âmbito dos instrumentos de política pública que 

visam promover o sucesso educativo. Por esse motivo os Agrupamentos de Escolas que servem estas comunidades têm 

beneficiado de projetos ao longo das três gerações de TEIP que têm vindo a ser apoiadas pelo QREN.  

471. A análise dos resultados alcançados em Vila d'Este, Cruz da Picada e Tapada das Mercês, nomeadamente dos dados 

relativos ao abandono precoce e ao insucesso escolar nos Agrupamentos de Escolas Manoel de Oliveira, Visconde 

Juromenha e Escola nº1 de Évora, revelam uma tendência consistente de redução destes problemas, em linha com as 

tendências nacionais, o que reflete, por um lado, os ganhos de eficácia obtidos com a alocação de meios adicionais nas 

Escolas e, por outro lado, o contributo que outros projetos desenvolvidos pelas comunidades locais estão a ter para 

estes resultados, nomeadamente no âmbito do Escolhas, do CLDS e da ação das associações locais. 

Recomendação: 22 

 

Combater a Pobreza e a Exclusão Social – Os resultados obtidos na capacitação e dinamização do tecido associativo local, 

no mapeamento de necessidades e de recursos e no reforço das redes de parceria estão a permitir em alguns dos territórios 

aumentar a capacidade de resposta no combate à pobreza e à exclusão social, apesar da redução de recursos financeiros 

disponíveis, e reforçar as redes solidárias de apoio aos indivíduos e famílias mais desfavorecidas. 

472. A avaliação permitiu verificar que a capacitação de organizações de base local e de grupos de interesse, dotando os 

territórios de um tecido associativo mais rico, organizado e informado, tem contribuído para aumentar a utilidade, a 

eficácia e a eficiência do combate à exclusão pobreza e à exclusão social.  

473. Estes resultados podem ser encontrados, por exemplo, na Tapada das Mercês, onde através da ação do CLDS se 

promoveu a dinamização do tecido associativo local num território que pela sua génese relativamente recente 

revelava grandes fragilidades neste domínio, ou na Mouraria onde através da realização do Plano de Desenvolvimento 

Comunitário, financiado em exclusivo pela autarquia, se tem vindo a aumentar a racionalidade na utilização dos 

recursos em função das necessidades da comunidade. 

474. A criação de uma horta comunitária na Escola Básica nº 1 da Cruz da Picada, no âmbito do Escolhas, mas aberta à 

comunidade e às organizações locais, ou as ações de voluntariado jovem protagonizadas em Vila d’Este, e dinamizadas 

igualmente pelo projeto do Escolhas, são boas práticas que apontam pistas para que, no próximo ciclo de 

programação, se reforcem os instrumentos de apoio às comunidades para que estas se tornem agentes do 

desenvolvimento local e do combate à pobreza e à exclusão. 

Recomendações: 23  24 

 

IV.3. RECOMENDAÇÕES DA AVALIAÇÃO 

DA ABORDAGEM ESTRATÉGICA PARA A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NOS TERRITÓRIOS 

URBANOS PROBLEMÁTICOS 

# Recomendação Destinatários Operacionalização  

Promover a coordenação estratégica intersectorial dos Instrumentos de Política Pública para a Inclusão Social 

Coordenação e Acompanhamento) 

01 

Identificar, monitorizar os territórios 

urbanos problemáticos prioritários que 

deverão ser objeto de abordagens 

urbanas integradas e de tratamento 

preferencial pelas políticas setoriais de 

promoção da inclusão social. 

ISS / DGT  
Criação de um grupo de trabalho 

conjunto. 
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Promover a coordenação estratégica intersectorial dos Instrumentos de Política Pública para a Inclusão Social 

Coordenação e Acompanhamento) 

02 

Promover uma maior concertação entre 

políticas e instrumentos que visem a 

inclusão social (emprego, formação, 

educação, saúde e inclusão de imigrantes 

e minorias étnicas) nos territórios 

urbanos problemáticos, nomeadamente 

no seu desenho, implementação e 

avaliação. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão /  

MAMAOT / MEC / MEE / MSSS  

No processo de preparação e 

acompanhamento do Acordo de 

Parceria, dos PO Regionais e do 

PO Inclusão e Emprego e na 

definição dos Regulamentos 

Específicos  

Reforçar as abordagens urbanas integradas para a inclusão social 

03 

Promover abordagens urbanas 

integradas para a inclusão (política de 

cidades e de inclusão socia), 

enquadradas em estratégias de 

desenvolvimento local de longo prazo 

(mínimo 10 anos), conduzidas por 

consórcios locais (autarquias, instituições 

do terceiro setor e empresas), 

dinamizadas por estruturas de animação 

e com acompanhamento das Redes 

Sociais. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão / ISS / 

DGT / CCDR 

No processo de preparação do 

Acordo de Parceria e dos PO 

Regionais e do PO Inclusão e 

Emprego e na definição dos 

Regulamentos Específicos 

Autarquias, parceiros locais e Redes 

Sociais 

Na conceção e execução das 

abordagens urbanas integradas. 

04 

Assegurar as abordagens urbanas 

integradas possam ser cofinanciadas pelo 

FEDER e pelo FSE, permitindo uma 

diversidade de intervenções adequada à 

multidimensionalidade de problemas dos 

territórios urbanos problemáticos 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão  

No processo de preparação do 

Acordo de Parceria e dos PO 

Regionais e do PO Inclusão e 

Emprego e na definição dos 

Regulamentos Específicos  

05 

Promover que as intervenções urbanas 

integradas sejam temporalmente 

prolongadas (4 a 6 anos), sujeitas ao 

cumprimento de objetivos intermédios 

verificados em processos de avaliação 

externa e a parecer das Redes Sociais. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão / ISS / 

DGT / CCDR 

Na definição dos Regulamentos 

Específicos de enquadramento às 

intervenções urbanas integradas. 

Autarquias e parceiros locais e Redes 

Sociais 

Na conceção e execução das 

intervenções urbanas integradas. 

06 

Assegurar que as intervenções urbanas 

integradas promovem a capacitação e a 

dinamização do tecido associativo local 

e o reforço das redes de parceria. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão / DGT / 

ISS / CCDR 

No processo de preparação do 

Acordo de Parceria e dos PO 

Regionais e do PO Inclusão e 

Emprego e na definição dos 

Regulamentos Específicos 

Autarquias e parceiros locais 
Na conceção e execução das 

intervenções urbanas integradas. 

07 

Assegurar uma coordenação nacional 

das intervenções urbanas integradas que 

em articulação com as CCDR, promova o 

acompanhamento, avaliação, 

aprendizagem em rede e divulgação de 

resultados. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão / DGT / 

ISS / CCDR 

No processo de preparação do 

Acordo de Parceria e dos PO 

Regionais e do PO Inclusão e 

Emprego e na definição dos 

Regulamentos Específicos 
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DOS RESULTADOS DO CONTRIBUTO DO QREN PARA A INCLUSÃO SOCIAL EM TERRITÓRIOS 

URBANOS PROBLEMÁTICOS 
# Recomendação Destinatários Operacionalização  

Aumentar os níveis de autonomia e de capacitação dos indivíduos e das comunidades 

08 

Assegurar que as intervenções urbanas 

integradas promovem estratégias de 

comunicação que envolvam as 

organizações de base local e mobilizem 

os residentes a aderir a processos de 

capacitação individual. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão / ISS / 

DGT / CCDR / Autoridades Gestão 

dos PO Regionais e do PO Inclusão 

Social e Emprego 

Na definição dos Regulamentos 

Específicos de enquadramento às 

intervenções urbanas integradas. 

Autarquias e parceiros locais 
Na conceção e execução das 

intervenções urbanas integradas. 

09 

Assegurar que as intervenções urbanas 

integradas potenciam o uso das 

tecnologias de informação para 

melhorar o acesso dos residentes aos 

recursos e serviços e que facilitem a 

divulgação das potencialidades das 

comunidades. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão / ISS / 

DGT / CCDR / Autoridades Gestão 

dos PO Regionais e do PO Inclusão 

Social e Emprego 

Na definição dos Regulamentos 

Específicos de enquadramento às 

intervenções urbanas integradas. 

Autarquias e parceiros locais 

Na conceção e execução das 

intervenções de desenvolvimento 

urbano integrado. 

10 

Intensificar as intervenções dirigidas à 

capacitação de públicos mais afetados 

pela crise económica, nomeadamente 

jovens, os ativos desempregados mais 

velhos e os desempregados de longa 

duração. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão / IEFP / 

ISS/ Autoridade de Gestão do PO 

Inclusão Social e Emprego 

No processo de preparação do 

Acordo de Parceria e de 

elaboração dos PO Inclusão e 

Emprego e dos Regulamentos 

Específicos  

Melhorar as condições de habitabilidade e de convivência nos territórios urbanos problemáticos 

11 

Assegurar que as intervenções urbanas 

integradas promovem a construção de 

uma identidade territorial diferenciadora 

utilizando o marketing territorial de 

recursos locais, a realização de eventos 

culturais diferenciadores e a 

instalação/adaptação de estruturas de 

referência urbana para acolhimento de 

atividades inovadoras. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão / ISS / 

IEFP / DGT / CCDR / Autoridades 

Gestão dos PO Regionais e do PO 

Inclusão Social e Emprego 

Na definição dos Regulamentos 

Específicos de enquadramento às 

intervenções urbanas integradas. 

Autarquias e parceiros locais. 
Na conceção e execução das 

intervenções urbanas integradas. 

12 

Assegurar que as intervenções urbanas 

integradas promovem a diversificação 

das respostas e serviços dirigidos aos 

idosos, adequando-os à sua crescente 

heterogeneidade, à necessidade de 

promover um envelhecimento ativo e 

reduzir o isolamento. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão / ISS / 

Autoridades Gestão dos PO 

Regionais e do PO Inclusão Social e 

Emprego 

Na definição dos Regulamentos 

Específicos de enquadramento às 

intervenções urbanas integradas. 

Autarquias e parceiros locais. 
Na conceção e execução das 

intervenções urbanas integradas. 

13 

Intensificar as intervenções de 

reabilitação urbana que resolvam 

situações de alojamento insalubres nos 

centros históricos e que criem uma cultura 

de manutenção regular do edificado nas 

urbanizações periféricas. 

Autarquias locais. 

Na elaboração de Planos 

Estratégicos de Reabilitação 

Urbana que incidam sobre 

territórios urbanos problemáticos 
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Reduzir a incidência das várias formas de discriminação a que estão sujeitos os indivíduos residentes nos 

territórios urbanos problemáticos 

14 

Assegurar que as intervenções urbanas 

integradas contemplam ações que 

concorram para a concretização da 

Estratégia Nacional para a Integração 

das Comunidades Ciganas (2013-2020), 

nomeadamente no reforço da mediação 

e do diálogo intercultural, na promoção 

da educação e da cidadania e no 

desenvolvimento de atividades 

orientadas para a integração social dos 

ciganos. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão / ISS / 

ACIDI / Autoridade Gestão do PO 

Inclusão Social e Emprego 

Na definição dos Regulamentos 

Específicos de enquadramento às 

intervenções urbanas integradas. 

Autarquias, parceiros locais e ACIDI. 
Na conceção e execução das 

intervenções urbanas integradas. 

15 

Manter a aposta nos serviços de 

proximidade para imigrantes, optando 

pela complementaridade entre os CLAII e 

o apoio a organizações representativas 

de comunidades imigrantes. 

Comissão Interministerial de Coord. 

do Acordo de Parceria / Agência 

para o Desenvolvimento e Coesão / 

ACIDI / Autoridade Gestão do PO 

Inclusão Social e Emprego 

Processo de preparação do 

Acordo de Parceria e de 

elaboração do PO Inclusão Social 

e Emprego 

Aumentar os níveis de acesso dos indivíduos residentes nos territórios visados aos direitos, liberdades e garantias 

pessoais previstos na constituição da república portuguesa 

16 

Reforçar o apoio à auto-organização 

das comunidades locais e à promoção do 

acesso e exercício do associativismo, 

junto das comunidades imigrantes, de 

ciganos e de jovens, no âmbito das 

abordagens urbanas integradas. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão / DGT / 

ISS / CCDR / Autoridades Gestão 

dos PO Regionais e do PO Inclusão 

Social e Emprego 

Processo de preparação do 

Acordo de Parceria e dos PO 

Regionais e do PO Inclusão e 

Emprego e na definição dos 

Regulamentos Específicos 

Autarquias e parceiros locais 
Na conceção e execução das 

intervenções urbanas integradas. 

 

DAS LIÇÕES DE EXPERIÊNCIA PARA UM COMPROMISSO DOS TERRITÓRIOS URBANOS 

PROBLEMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA ESTRATÉGIA EUROPA 2020 
# Recomendação Destinatários Operacionalização  

Aumentar o emprego  

17 

Assegurar que as intervenções urbanas 

integradas contemplam a valorização e 

marketing dos ativos desempregados 

residentes e a animação e qualificação 

territorial para alargar as oportunidades 

de estímulo ao empreendedorismo. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão / DGT / 

ISS / CCDR / Autoridades Gestão 

dos PO Regionais e do PO Inclusão 

Social e Emprego 

Processo de preparação do 

Acordo de Parceria e dos PO 

Regionais e do PO Inclusão Social 

e Emprego e na definição dos 

Regulamentos Específicos 

Autarquias e parceiros locais 
Na conceção e execução das 

intervenções urbanas integradas. 

18 

No âmbito das políticas ativas de 

emprego promover a capacidade 

empreendedora das organizações da 

economia social (cooperativas, 

instituições particulares de solidariedade 

social, associações de desenvolvimento 

local e outras instituições sem fins 

lucrativos), tendo em vista a criação de 

oportunidades de emprego nos 

territórios urbanos problemáticos. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão / DGT / 

ISS / CCDR / Autoridades Gestão 

dos PO Regionais e do PO Inclusão 

Social e Emprego 

Processo de preparação do 

Acordo de Parceria e dos PO 

Regionais e do PO Inclusão Social 

e Emprego e na definição dos 

Regulamentos Específicos 

IEFP / ISS / Cooperativas /  IPSS / 

Associações de desenvolvimento 

local / Outras instituições sem fins 

lucrativos 

Processo de preparação do 

Acordo de Parceria e de 

elaboração dos PO Regionais e 

Inclusão e Emprego. 
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Aumentar o emprego  

19 

Intensificar as intervenções de apoio ao 

empreendedorismo jovem e à transição 

para a vida ativa através da aposta em 

atividades formativas e cívicas que 

promovam o desenvolvimento de 

competências empreendedoras e do 

apoio a iniciativas que gerem emprego. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão / ISS / 

IEFP / Autoridade de Gestão do PO 

Inclusão Social e Emprego 

Processo de preparação do 

Acordo de Parceria e de 

elaboração dos PO Inclusão e 

Emprego e na definição dos 

Regulamentos Específicos. 

20 

Assegurar que os territórios urbanos 

problemáticos são positivamente 

discriminados no acesso a sistemas de 

incentivos que promovam a dinamização 

económica e o emprego (sistemas de 

incentivos minimis, micro-crédito e 

negócios sociais). 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão/ 

Autoridades Gestão dos PO 

Regionais e do PO Inclusão Social e 

Emprego  

Processo de preparação do 

Acordo de Parceria e dos PO 

Regionais e do PO Inclusão e 

Emprego e na definição dos 

Regulamentos Específicos. 

Aumentar a eficiência energética  

21 

Assegurar que os territórios urbanos 

problemáticos, nomeadamente os centros 

históricos e os bairros sociais, que 

apresentem priores níveis de 

conservação do edificado são objeto de 

intervenções de melhoria da eficiência 

energética dos edifícios. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão / DGT / 

ISS / CCDR / Autoridade Gestão dos 

PO Regionais 

Processo de preparação do 

Acordo de Parceria e dos PO 

Regionais e na definição dos 

Regulamentos Específicos 

Autarquias, proprietários e parceiros 

locais 

Na conceção e execução das 

intervenções urbanas integradas. 

Reduzir o abandono escolar precoce 

22 

Assegurar que nos territórios urbanos 

problemáticos se mantém uma ação 

continuada de combate ao abandono 

escolar precoce, ao absentismo e ao 

insucesso através da dotação de meios 

adicionais e de uma abordagem 

partilhada que envolva a Escola e a 

Comunidade. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Ministério da 

Educação e Ciência / Autoridades 

Gestão dos PO Regionais e do PO 

Inclusão Social e Emprego 

Processo de preparação do 

Acordo de Parceria e de 

elaboração dos PO Regionais e do 

PO Inclusão Social e Emprego. 

Combater a pobreza e a exclusão social 

23 

Promover a capacitação do tecido 

associativo local, o mapeamento de 

necessidades e de recursos, o reforço 

das redes de parceria e das redes 

solidárias de apoio, visando aumentar a 

capacidade de resposta no combate à 

pobreza e à exclusão social, apesar do 

previsível agravamento da escassez de 

recursos financeiros disponíveis. 

Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de 

Parceria / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão / CCDR / 

DGT / ISS / Autoridades de Gestão 

do PO Regionais e do PO Inclusão e 

Emprego 

Processo de preparação do 

Acordo de Parceria e dos PO 

Regionais e do PO Inclusão Social 

e Emprego na definição dos 

Regulamentos Específicos 

Autarquias, parceiros locais e Redes 

Sociais. 

Na conceção e execução das 

intervenções urbanas integradas. 

 


