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Resumo:

Abstract:

Neste artigo discute-se um conceito de miscibilidade

This paper explores a discussion behind the concept

social, enquanto valor urbano de suporte à definição

of social mixity as a main value on urban development

das políticas públicas territorializadas. A construção

analysis and as main criteria for urban policies on

de um índice de miscibilidade social (IMS), concebido

social inclusion and cohesive communities aims.

para aferir do grau de homogeneidade territorial nos

There is no consensus on the definition of the social

padrões de diversidade social da população residente,

mix concept. Moreover, conceptual frameworks on

constitui, neste contexto, um contributo metodológico

quantitative indicators are in a beginning stage and

essencial. Nesse sentido é proposto um quadro de

results are still very restricted.

opções em matéria de fontes de informação, de
referenciação geográfica e de formulação matemática

A methodological contribution is made by a social

e estatística, apresentando como caso de estudo

mixity index proposal, including statistical sources,

aplicação do IMS ao município de Matosinhos.

geographical reference options and mathematical
and statistical formulations. An empirical study case

Os projectos de regeneração e revitalização urbana

is applied to the Portuguese north municipality of

são uma oportunidade para o desenvolvimento de

Matosinhos, including the elaboration of an urban

estratégias territoriais baseadas no princípio da

quarter’s typology on social diversity and the

miscibilidade social. A valorização da diversidade

quantification and analysis of the social mixity index

social e funcional do tecido urbano na definição de

disaggregated for both sectorial and spatial levels.

estratégias de ordenamento territorial, as políticas
de habitação social privilegiando o espaço edificado

Urban regeneration operations are an opportunity to

sub-utilizado, designadamente no âmbito do processo

social mixity based strategies. Three strategic axes

de revitalização dos centros históricos, a adopção

are proposed: vacant houses on housing market

de metodologias de planeamento participativo ou a

and housing rehabilitation must be privileged on new

afirmação da escola e da diversificação do perfil da

social housing policies; involvement and participated

comunidade escolar como contra-ponto à uniformidade

planning methodologies must be implemented as tools

sócio-espacial são exemplos de opções cruciais no

for community cohesion and inter-social relationships

desenvolvimento da coesão e relacionamento inter-

improvements; School networks and socio-school

social.

diverse profiles must be a counterbalance to urban
socio-spatial uniformity.
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