INTERVEN<;AO DO SERVI<;O SOCIAL
NA DIVISAO DE ESPA<;OS VERDES
DA CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA
Ana M aria Alves Simiio

*

"0 Homem e criatura e criador do seu
ambiente, que !he assegura a subsistencia flsica
e !he da a possibilidade de desenvolvimento
intelectual, moral, social e espiritual.
(Declara~ao

do Ambiente, Estocolmo, 1972.)

NOTA INTRODUTORIA
0 direito a urn arnbiente sadio e equilibrado, e urn dos direitos fundarnentais do
hornern, consagrado na Declara9ao Universal dos Direitos do Hornern e na Constitui9ao Portuguesa.

Por seu !ado, a Lei n. 0 11/87 de 7 de Abril, Lei de Bases do Arnbiente, define
que "todos os cidadaos tern direito a urn arnbiente hurnano e ecologicarnente equilibrado e o clever de o defender. .. " e que "a existencia de urn arnbiente propfcio a
saude e bern estar das pessoas e ao desenvolvirnento social e cultural das comunidades bern corno a rnelhoria da qualidade de vida, pressupoe a adop9ao de rnedidas ... "
Que ao nfvel da flora "serao adoptadas rnecliclas que visem a salvaguarda e valoriza9ao das forma96es espontaneas e subespontaneas, do patrim6nio florestal e dos espa90S verdes e periurbanos". Torna-se por·tanto necessaria medidas que vis em Proteger, Conservar os Espar;os Verdes Municipais.
Os Espa9os Verdes constituem hoje urna das areas em que as Autarquias no quadro das suas cornpetencias, terao de ter uma actua9ao mais cuiclada, de modo a res-
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ponder as exigencias, que quest5es como a conservayao da natureza, suscitam na
opiniao publica.
A participayao da populayao na formulayao e execu~ao de medidas, para salvaguardar e valorizar as forma~6es vegetais subespontaneas dos espa~os verdes urbanos e periurbanos, e urn garante para a conservayao da natureza, a qual requer que
estes espa~os verdes se mantenham vivos e contribuam para estabelecer urn
"Continuum N aturele".

1 - UM PASSADO RECENTE NUM FUTURO JA PRESENTE

0 Concelho de Sintra esta sujeito a urn intenso crescimento urbano-industrial,
procurar defender a estabilidade ecol6gica assim como a valoriza~ao da paisagem
em ordem a assegurar a qualidade de vida da popula~ao, requerer medidas adequadas ao nfvel da implementa~ao e conserva~ao dos espa~os verdes (parques, jardins,
pracetas).
As medidas a serem tomadas teriam que passar inicialmente pela planifica~ao
dos espayos verdes urbanos bem como pela planifica~ao da utilizayao desses pela
populayao - num "quadro" de Ordenamento do Territ6rio.
Mas a realidade do Concelho de Sintra e a de urn forte crescimento urbano-industrial, em que OS espayOS verdes sao as areas despreveligiadas, areas nao
dimensionadas ...
Urge prosseguir paralelamente ao ordenamento do territ6rio a uma gestao responsavel dos recursos naturais e a protecyao do meio ambiente.
Considerando que urn dos objectivos do desenvolvimento e a qualidade de vida
que se proporciona a uma popula~ao, aos nfveis de cultura, saude e bem estar, deve-se estabelecer uma rede de espa~os apropriados, de lazer e vivencia nos aglomerados habitacionais, bem distribuida e suficientemente dimensionada, assim como elaborar programas de ac~ao ou actividades, prop6r ideias e trayar pianos de
estrutura~ao e apropriayao dos espayos destinados a tal fim. A colabora~ao da populayao em todo o processo e indespensavel pois o conhecer, o desejar construir e
defender cresce, e passam a conservar os espayos verdes e respectivos equipamentos
pr6prios e pr6ximos, que lhes pertencem.
Partindo da no~ao que havia potencialidades locais e de que era necessario
conhece-las, apoia-las e desenvolve-las, a primeira proposta do Servi~o Social na
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D.E.V. tinha aver sobretudo com um projecto do quotidiano, visando uma transformar,;ao qualitativa, a ser prestado a pequenos grupos organizados da popular,;ao.
Assim, apostando na "utilizar,;ao de pequenos espar,;os verdes pela popular,;ao dos
centros urbanos do Concelho de Sintra" o Municipio esta a apostar que a manutenr,;ao desses espar,;os fosse feita pela popular,;ao, e ao mesmo tempo a satisfazer as
necessidades e aspirar,;oes de grupos da popular,;ao.
A concepr,;ao "utilizar,;ao" = acto, feito ou modo de utilizar, aproveitamento, uso,
pode ser entendida como meio de promover a participar,;ao das popular,;5es, na criar,;ao/protecr,;ao/gestao dos espar,;os verdes. 0 objectivo global deste projecto seria
uma intervenr,;ao para o desenvolvimento de acr,;5es conjuntas, Municfpio-popular,;ao,
na implementar,;ao e conservar,;ao desses espar,;os.
A viabilizar,;ao do mesmo passaria essencialmente pela mobilizar,;ao da popular,;ao
(grupos organizados) e pela canalizar,;ao das suas potencialidades para acc,;5es conjuntas com o Municfpio. Toma-se imperioso trabalhar nao s6 sobre os objectos, mas
com os sujeitos.
0 Servic,;o Social na D.E.V. nasceu e cresceu com esta proposta inicial,
seguiram:

a qual se

- Levantamento e estudo dos espar,;os verdes do Concelho de Sintra.
- 0 projecto de regulamento municipal sobre conservar,;ao/preservar,;ao das zonas
verdes do Concelho de Sintra.
- Projecto de acr,;5es ou actividades s6cio-culturais no quadro das operar,;oes de
criac,;ao/protecc,;ao/gestao de espac,;os verdes.
-Manual dos "amigos do verde" do Concelho de Sintra.
- Primeiro encontro dos amigos do verde do Concelho de Sintra.
0 desempenho profissional do tecnico de Servir,;o Social inserido numa teia de
relar,;oes norteadas pelo quadro polftico da instituic,;ao onde se insere, requer um
minimo de organizar,;ao que oportunize uma actividade diferenciada. Assumindo
igualmente o suporte a administrar,;ao institucional como agente subordinado hierarquicamente, mas preveligiada na funr,;ao social, e consciente do papel que lhe cabe
desempenhar ou pode desempenhar. Nao ser um mero administrador de recursos institucionais (que sao quase sempre escassos), mas sim, de procurar articular propostas
que permitem romper a exclusividade das acr,;oes burocraticas assistencialistas.
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2 - A INTERVEN<;AO DO SERVI<;O SOCIAL NA DIVISAO DE ESPA<;OS VERDES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA -BASES
REFERENCIAIS
Tendo como referencias as finalidades gerais do Serviyo Social e a sua especificayao para o sector de Habitayao e Urbanismo e Ambiente/Espayos Verdes, a intervenyao do Servi9o Social na cria9ao protec9ao dos espayos verdes da responsabilidade do Municipio tern como Objectivos Gerais:
-

Promover atraves da criayao/protecyao/gestao de espayos verdes (parques, jardins e pracetas), a satisfa9ao das necessidades que contribuam para a melhoria
da qualidade de vida e ambiente, no respeito pelas aspira96es da populayao
dos centros urbanos do concelho;
- Promover a participayao da popula9ao e de grupos organizados, das zonas de
espa9os verdes, na cria9ao, protec9ao e gestao dessas areas, em ordem a sua
prcserva9ao, defesa e revitalizayao - conserva9ao;
- Prosseguir a criayao/protecyao/gestao em articula9ao corn os grupos organizados da populayao Amigos do Verde;
- Desenvolver a participayao da popula9ao em todo o prccesso de criayao/protecyao/gestao de espa9os verdes, respectivos equipamentos (elementos constituintes), e no desenvolvimento da anima9ao cultural dessas areas, favorecendo pelo estfmulo a capacitayao, a sua expressao, associa9ao e interferencia
na vida dos espa9os verdes. No sentido de promover a utilizayao desses espayos de vida familiar, individual e colectiva das comunidades pela popula9ao.
Na sua intervenyao directa, no desempenho das suas fun96es, e/ou na sua actuayao partilhada corn outros tecnicos no ambito das estruturas municipais, ou corn
outros agentes, o Servi9o Social adopta os seguintes Principios de Ac~,;ao:
-

-

-

Valorizayao dos recursos materiais investidos e estudo rigoroso das suas condiy6es para criayao/protecyao/gestao de zonas de espayos verdes (parques e
jardins);
Aproveitamento das potencialidades e recursos pr6prios desses espayos;
Aceitayao das particularidades do processo de criayao, protec9ao, gestao de
espayos verdes, quanto a mobilizayao progressiva dos recursos financeiros
pelos grupos organizados da popula<;ao;
Atenyao as particularidades de cada espa9o e a natureza das necessidades,
aspiray5es, motivay5es a que a sua construyao, estrutura9ao respondeu;
Respeito pelo "Capital" simb6lico investido pelos valores e padr6es culturais
expressos;
Intervenyao articulada nos problemas ambientais e urbanfsticos.
Cria9ao e solidifica9ao de rela96es entre popula9ao e orgaos Autarquicos;
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- Informas;ao regular e cuidada e empenho na crias;ao de redes entre os varios
agentes e organizas;oes intervenientes (Amigos do Verde; Camara Municipal;
Instituis;oes; Organizas;oes; Juntas de Freguesia; outros grupos organizados da
populas;ao; ... ).
0 espas;o de actuas;ao profissional nesta area concretiza-se no desempenho das
seguintes Fun~oes e Projectos e on Ac~oes:
- Estudo e Planeamento:
• Levantamento e estudo dos espas;os verdes do Concelho (coordenas;ao/participas;ao ).
• Planeamento dos espas;os (participas;ao).
• Medidas de preservas;ao/conservas;ao (participas;ao).
- Programas;ao e Implementas;ao de Projectos de Resposta a Necessidades
Sociais:
Apoio a crias;ao, protecs;ao e gestao de espas;os verdes, respectivos
equipamentos/elementos constituintes pela populac,;ao.
• Apoio a criac,;ao de grupos organizados da populas;ao para a criac,;ao,
protecc,;ao e gestao (conservas;ao), de pequenos espac,;os e elementos constituintes.
- Prestac,;ao Directa de Ajuda, Atendimento e Encaminhamento de Situac,;oes
Problema:
• Atendimento, informac,;ao e encaminhamento dos utentes corn problemas especfficos no iimbito do processo de criac,;ao, protecs;ao e gestao
de espes;os verdes.
- Educac,;ao Ambiental (Nao Formal), Formac,;ao e Animac,;ao Socio-Cultural:
• Criac,;ao de fluxos de produc,;ao de instrumentos de informas;ao;
• Organizac,;ao de acc,;oes de animac,;ao cultural;
• Acc,;oes de educac,;ao ambiental para melhoria da qualidade de vida e
ambiente.
-

Organizas;ao e Participas;ao Social:
• Apoio tecnico a criac,;ao e actividade das Associac,;oes de moradores e
outros grupos organizados da populac,;ao;

66

Interveno;:ao Social

• Apoio tecnico a criayao de actividades de outras estruturas organizativas da populayao, para o desenvolvimento de ac96es para a melhoria
das condi96es ambientais.
Atendendo a sequencia das opera96es de urn processo tipo de criayao/protec9iio/gestao de espayos verdes, estabeleceu-se urn metodo de actuayao estruturado em
fases, cujo desenvolvimento e dinarnica se reporta aos objectivos, princfpios e funy6es anteriormente apontadas, assim teremos como Metodologia Base:
Fase 1 - Fase prelerninar, integrando como acc6es:
a) Informayao global sabre o projecto de "utilizayao de pequenos

espayos verdes pela populayao dos centros urbanos do Concelho
de Sintra" como processo de criayao/protecyao e gestao de espayos
verdes.
b) Regis to do pedido
c) Diagn6stico da futura utilizayao do espayo verde -levantamento
e estudo do espa9o verde.
d) Constituiyao de grupos organizados "Arnigos do Verde".
Fase 2 - Projecto de criayao/reconversao de espayos verdes, integrado como
ac96es:
a) Levantamento e estudo do projecto e ou propostas de criayao de

espayos verdes.
b) Apresentayao e aprovayao do projecto e ou proposta de criayao do

espayo verde.
c) Consolidayao e desenvolvimento da organizayao dos Arnigos do
Verde.
Fase 3 - Execuyao do projecto e ou prosposta, abrangendo:
a) Gestao do projecto ou proposta, implementayao em a ac96es con-

juntas Municfpio/Arnigos do Verde.
b) Conservayao do espayo verde pelos Arnigos do Verde
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QUADRO SINTESE DA METODOLOGIA BASE

FASES

Fase I
Fase
Preliminar

MOMENTOS/
/ACTIVIDADES

OBJECTIVOS DA
OPERA\CAO

a) Informa~ao geral
sobre o projecto de
<<utiliza~ao>> de pequenos espa~os verdes pela popula~ao
dos centros urbanos
do concelho de Sintra>> como processo
de cria9ao/protec~ao
e gestao de espa~os
verdes

- Informa9ao
dos
apoios a serem prestados aos Amigos do
Verde (apoio tecnico,
material, financeiro ... )
e de como os requerer
- Informa~ao sobre
o faseamento da opera9ao

OBJECTIVOS
ESPECiFICOS DO
SERVI\'0 SOCIAL

- Averiguar a predisposi9ao da popula9ao para o processo/opera9ao
- Criar apetencia a
recep9ao de informa9ao atraves da sensibiliza~ao para o processo de implementa~ao/conserva~ao de
espa~os verdes
- Esclarecer e debater a informa~ao prestada
1- Estimular e capacitar a participa9ao da
popula~ao em todo o
processo

ACTIVIDADES DO
SERVI\'0 SOCIAL

-

Coordena~ao/par

ticipa~ao

dos suportes
de informa9ao (cartazes, comunicados, desdobraveis ... )
- Elabora9ao do Manual dos Amigos do
Verde
- Controle da distribui9ao
1- Contactos informais corn moradores
e ou grupos organizados
- Coordena~ao/par
ticipa~ao nas reuni6es
de informa~ao a popula~ao

b) Registo do pedido - Recolha de elementos que permitam
avaliar a viabilidade
de implementa~ao, conserva9ao do espa~o
verde e respectivos
equipamentos
- Aceitabilidade da
ocupa9ao e utiliza~ao
da area para fins de
recreio/lazer/vivencia

e
- Recolha de ele- - Levantamento
consulta de documenmentos sobre:
• Utiliza9ao do es- ta9ao e projecto de
• Motiva96es/aspira96es face a implementa~ao do espa~o verde e respectivos equipamentos
• Levantamento das
necessidades ja cobertas por equipamentos sociais colectivos
• Levantamento dos
recursos humanos e
materiais existentes

- Recolha de informa~ao disponfvel
- Reuni6es de informa~ao e debate com
grupos organizados
1- Inqueritos
- Entrevistas semi-directi vas aos moradares
- Observa~ao e registo

c) Diagn6stico da - Defini~ao das confutura utiliza~ao do di96es para impleEspa9o Verdc
menta~ao/conserva~ao do espa9o verde
- Informa9ao e sensibiliza~ao da popula98.0 para as etapas
seguintes

- Contribui9ao para
urn diagn6stico adequado e fundamentado, corn orienta~6es
socialmente
justas
- Desenvolvimento
do processo de informa~ao e participa~ao
da popula9ao
e amigos do verde

- Participa9ao na elabora~ao de suportes
de in forma~ao e nas
reuni6es de apresenta~ao
de sugest6es
para a cria9ao de espa90S verdes

pa~o

urbaniza~ao
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MOMENTOS/
/ACfiV!DADES

FASES

OBJECfiVOS DA
OPERAc;:Ao

c) Diagn6stico da fu- - Definic;:ao das contura utilizac;:ao do Es- dic;:oes para implepac;:o Verde
mentac;:ao/conservac;ao do espac;:o verde
- Informac;:ao e sensibilizac;:ao da populac;:ao para as etapas
seguintes

d) Constituic;:ao de
grupos organizados
- Amigos do Verde
(associac;:oes de moradores)
- Elaborac;:ao e discussao dos estatutos
- Aprovac;:ao dos estatutos
- Eleic;:ao dos corpas sociais
- Legalizayao da associac;:ao
- Organizac;ao administrativa da associac;ao

Fase 2
Projecto
de criac;:ao de
espac;:o
ve rde

b) Apresentac;:ao e
aprovac;ao do projecto e ou proposta
de criac;:ao do espac;:o
verde

ACTIVIDADES DO
SERVIc;:O SOCIAL

- Contribuic;:ao para
urn diagn6stico adequado e fundamentado, corn orientac;:6es
socialmente
justas
- D esenvolvimento
do processo de informac;:ao e participac;:ao da populac;:ao e
amigos do verde

- Participac;:ao na elaborac;:ao de suportes
de informac;:ao e nas
reuni6es de apresentac;:ao de sugestoes
para a criac;:ao de espac;os verdes

- Organizac;ao dos 1- Criac;ao de condimoradores numa asso- c;:oes para urn prociac;:ao legalmente cons- cesso informado e
titufda e representa- participado de constitiva da populac;ao da tuic;ao da associac;ao
area do espac;:o verde - Contribuir para a
- Criac;:ao de condi- concepc;:ao da A. M.
c;oes para a responsa- como associac;:ao de
bilizac;:ao e participa- objectivos multiplos
c;ao dos moradores no empenhada no desenprocesso de criac;:ao/ volvimento social e
/protecc;:ao/gestao do cultural da area de
espac;:o verde
espac;os verdes
- Idem objectivos da
operac;ao

- Campanha de sensibilizac;ao para a
organizac;ao dos moradores
- Apoio tecnico a
elaborac;ao dos estatutos e legalizac;:ao da
associac;ao
- Apoio a organizac;:ao administrativa da
associac;ao
# Fichas
# Livros
# Contabilidade
# ( ... )
Capacitando os membros da associac;ao para o desempenho aut6nomo destas fu nc;:oes

a) Levantamento, e - Identificac;:ao da esestudo do projecto e truturac;ao do espac;o
ou projecto de cria- a implementar
c;:ao do espac;o verde
# Delimitac;:ao das
areas a ajardinar
# Delimitac;:ao dos
caminhos
# Definic;:ao do equipamento
( ... )

OBJECTIVOS
ESPECIFICOS DO
SERVIc;:O SOCIAL

- Acompanhamento - Elaborac;:ao da prodas propostas
pasta de equipamen- Dinamizar a parti- tos
cipac;ao do grupo - Elaborac;:ao do proorganizado na pro- jecto de desenvolvipostalprojecto e ou mento social e cultualterac;oes
ral
- Promover a satis-~- Reunioes de inforfac;ao das necessida- mac;ao e de auscultades residenciais/am- c;:ao
bientais

- Aprovac;ao do pro- - Acompanhamento - Informac;:ao sabre
jecto e ou propostas da aprovac;:ao
o projecto e ou propela populac;:ao e ou
pasta
grupos organizados
- Reunioes de informac;:ao
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c) Consolida-;:ao e - Capacita-;:ao dos
desenvolvimento da grupos para a particiorganiza-;:ao
pa-;:ao directa no processo de implementa-;:ao/conserva-;:ao do
espa~o verde
- Mobiliza-;:ao dos
grupos para a interven-;:ao na area social
e culturallparticipa~ao em projecto de
desenvolvimento
social e cultural

3 a) Gestao do projecto
e ou proposta, imp ledo Pro- menta~ao em ac~6es
jecto elou conjuntas MunicfpiosProposta -Amigos do Verde
de Cria-;:ao do
E spa~ o
y erde
Fase

Execu~o

Conserva~ao

- Implantar:
# Infraestruturas
# Equipamentos
(elementos constituintes)
#Areas verdes
( ... )
- Num trabalho conjunta Municfpio-Amigos do Verde
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OBJECTIVOS
ESPECIFICOS DO
SERVIc;:O SOCIAL

ACTJVIDADES DO
SERVIc;:O SOCIAL

- «Animar» os espa-;:os verdes em ordem ii. sua utiliza-;:ao
como area de lazer e
vivencia dos aglomerados habitacionais

- Acompanhamento
e apoio tecnico regular aos grupos -Amigas do Verde
- Programas projectos/ac~6es de desenvolvimento social e
cultural
# em articula-;:ao corn:
• Grupos organizados
- Amigos do Verde
• Outros servi~os da
Camara
• Organismos Publicos ou pri vados
# Equipamentos
# Projectos de educa-;:ao ambiental
# Projectos de anima' ~ao cultural

- Contribuir para a
adop-;:ao dos encargos financeiros
- Canalizar ac~6es
de informa~ao das
actividades e obras
em curso

Acompanhamento da
canaliza~ao de meios
humanos materiais e
financeiros
- Informa~ao

do - Consolidar a utili- -Responder a pro- - Atendimento, inverde pelos ~o do esp~o verde blemas e necessida- forma-;:ao,
encamiAmigos do Verde
des sociais sentidas nhamento
- Desenvolvimento
- Implementa~ao de
programas projectos/
social e cultural
- Apoiar o funcio/ac~6es de desenvolnamento dos Amigos
vimento social e culdo Verde
tural
- Equiparar os Amigas do Verde corn o
necessaria
material
para conservarem o
espa~o verde
- Acqmpanhamento
e apoio · regular aos
Amigos do Verde
b)

espa~o

