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Espaço Público e Cidadania: 

Do Território à Reabilitação Urbana 

 

Sinopse 

O território está sujeito às pressões resultantes da utilização humana, não podem estar dependentes de 

soluções isoladas. Enquanto recurso limitado pressupõe a salvaguarda do interesse que representa para 

a humanidade como bem finito. A gestão deste recurso implica ainda que a entidade gestora do 

interesse público, através das suas atribuições e competências, assuma um papel ativo. 

Ao falar em Cidade podemos dividir o conceito em duas realidades distintas: a sociocultural e a física. A 

sociocultural traduz-se na produção social de territórios, ou seja, uma construção social de espaços de 

contacto e simbólicos, onde têm lugar atividades de diferentes naturezas. A realidade física corresponde 

às aglomerações de paisagens, de espaços organizados e de vida urbana ou de mobilidade espacial. 

Falar em Cidade é também falar em Espaço Público. É nas praças e ruas que se estabelece, materializa e 

expressa a relação entre os cidadãos e o poder político.  

O conceito de Espaço Público situa-se em várias esferas do conhecimento, na Ciência da Administração 

Pública, Ciência Política e Ciências da Comunicação, onde adota várias conotações. 

A conceção de Espaço Público é historicamente situada, tem uma base legal e política, fundada na 

democracia liberal e na formação do estado-nação moderno. Criado pela burguesia do século XIX para 

proteger e expandir os seus interesses comerciais contra a aristocracia e outros regimes não 

democráticos. Assim como, para garantir os seus direitos e afirmação da igualdade. 

É impossível dissociar o conceito de Espaço Público do de Cidade. O Espaço Público representa-a tanto 

física como simbolicamente. É o espaço mediador, ou espaço democrático entre território, sociedade e 

política. Com o aumento da globalização, assume um papel mais significativo na vida social, torna-se 

ainda mais relevante o papel da Praça/Parque Urbano como centro cívico. 

A qualificação das Cidades está intimamente ligada à qualidade do Espaço Público e este ao Desenho 

Urbano, o que é fundamental para que as Cidades sustentem ou criem valor, tornando-se ativos mais 

valiosos. 

Não existe Espaço Público de qualidade sem atitude e a verdade é que a qualidade do Espaço Público 

define a qualidade da Cidade e da Democracia. 
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