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Introdução

O Programa Nacional da Política de Orde-
namento do Território (PNPOT) é o instrumento
decisivo para articulação das diversas escalas
espaciais para o ordenamento do território, por
um lado, dando coerência às intervenções de
política sectorial com expressão territorial e,
por outro, definindo orientações gerais para os
instrumentos de gestão territorial (IGT), com
destaque para os PROT (Planos Regionais de
Ordenamento do Território) e PMOT (Planos
Municipais de Ordenamento do Território).

No âmbito da elaboração do PNPOT, a
participação pública foi equacionada desde 
o início por via da constituição da «comis-
são consultiva», formada por diversas associa-
ções sócio-profissionais e da sociedade civil.
Ao longo do processo de elaboração do docu-
mento pelo Grupo de Trabalho do PNPOT
(GTPNPOT), coordenado pelo Prof. Jorge
Gaspar, a «comissão consultiva» expressou os
seus pontos de vista, tendo sido ponderada a

sua inclusão no documento que foi levado 
à consulta pública. Por ser limitada a grupos 
de representação, esta fase da participação
pública, cuja legitimidade não está em causa,
não envolveu a participação directa dos cida-
dãos. Com efeito, a ampla discussão ocorreu
apenas após a conclusão do documento pelo
GTPNPOT e posterior revisão pela tutela do
ordenamento do território. É precisamente
deste processo que este texto procura dar conta
e reflectir sobre as vantagens e limites da par-
ticipação pública nos instrumentos de gestão
do território.

Governança e participação
pública

O Livro Branco da Governança Europeia1

identifica a participação como um dos seus
cinco princípios da boa governança, conside-
rando que «A qualidade, pertinência e eficá-
cia das políticas da União Europeia dependem 
de uma ampla participação através de toda a
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cadeia política – desde a concepção até à exe-
cução. O reforço da participação criará segura-
mente uma maior confiança no resultado final
e nas instituições que produzem as políticas. A
participação depende principalmente da utili-
zação, por parte das administrações centrais,
de uma abordagem aberta e abrangente, no
quadro do desenvolvimento e aplicação das
políticas da União Europeia» (pag. 11).

A participação dos cidadãos pode assumir
diferentes formas e graus de envolvimento. No
caso da discussão pública, trata-se de um nível
intermédio de participação, pois a consulta não
implica parceria nem delegação de poder ou
mesmo controlo dos cidadãos sobre instru-
mentos de planeamento (Healey, 1997)2. Pese
o facto de se tratar de uma forma intermédia de
participação pública, a discussão pública do
instrumento de maior relevância ao nível
nacional para o ordenamento do território deve
ser assinalada, por ter envolvido agentes públi-
cos, associações representantes da sociedade
civil e cidadãos (cf. WWW.DGOTDU.PT). Agora
espera-se que à participação alargada se
suceda uma fase de maior envolvimento da
sociedade civil no ordenamento do território,
em conformidade com a maturidade e sentido
de responsabilidade da sociedade portuguesa.

Os contributos da discussão
pública do PNPOT

Ao longo da discussão pública, o governo
organizou, por intermédio das Comissões de
Coordenação e Desenvolvimento Regional,
sessões públicas de esclarecimento. Para além
destes encontros, a discussão do PNPOT
também foi promovida por instituições não
governamentais, com destaque para a reali-

zada entre os dias 18 e 20 de Julho de 2006 por
uma plataforma institucional, formada pela
Associação Portuguesa de Geógrafos (APG),
Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL),
Ordem dos Arquitectos (OA) e Ad Urbem, ini-
ciativa que contou com o apoio da Direcção-
-Geral de Ordenamento do Território e Desen-
volvimento Urbano (DGOTDU). Esta sessão
diferenciou-se das restantes por promover um
debate específico das orientações preconiza-
das para os seis eixos do programa de acção,
com recurso as especialistas que debateram
em painel as respectivas propostas. Este modelo
revelou-se muito profícuo, tendo sido ela-
borado um documento que foi apresentado 
no último dia dos trabalhos ao Secretário de
Estado do Ordenamento do Território e das
Cidades, Prof. João Ferrão.

No documento constam as conclusões
principais para cada um dos seis eixos do pro-
grama de acção do PNPOT, assim como um
conjunto de considerações gerais recorrentes
em todos os debates, das quais destacamos o
consenso alargado sobre a qualidade e rele-
vância do documento, o que significa a inexis-
tência de divergências estruturais, mas também
a preocupação quanto à sua implementação,
especificamente acerca do modelo de coorde-
nação e operacionalização do PNPOT. Outra
preocupação geral resume-se ao próprio sis-
tema de planeamento e instrumentos de gestão
do território em Portugal e ao «ruído» introdu-
zido por novas delimitações geográficas sem
se perceber com rigor qual será de facto o seu
papel. De acordo com algumas opiniões, o
PNPOT poderia ter ido mais longe nesta maté-
ria, através da indicação de orientações explí-
citas para os IGT de nível inferior. Finalmente,
não houve discordância sobre a validade estra-
tégica do processo participativo no contexto
do desenvolvimento territorial.

O eixo 1 do programa de acção – Conser-
var e valorizar a biodiversidade e o patri-
mónio natural, paisagístico e cultural, utili-
zar de modo sustentável os recursos energé-
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ticos e geológicos, e prevenir e minimizar os
riscos – reuniu em painel um conjunto de
especialistas em diversas matérias, pois trata-
-se de um eixo muito complexo e abrangente.
Retêm-se as conclusões em matéria de protec-
ção e valorização do espaço marítimo e dos
recursos oceânicos, a necessidade de revisão
do mapa de riscos (incluir os riscos de subida
do nível médio do mar e das inundações, com-
pletar riscos sísmicos e rever riscos de erosão
costeira no Minho e a sul de Aveiro) e o
reforço da articulação da gestão da água com o
ordenamento do território e a gestão dos espa-
ços florestais. A proposta mais radical deste
debate longo surgiu a propósito da gestão do
litoral, tendo sido defendida a redução ou
mesmo eliminação das competências das
câmaras municipais neste processo. É uma
proposta discutível, mas é um facto que há
problemas na gestão do litoral, a começar pela
sobreposição de numerosas instituições com
algum tipo de competências nesta matéria.

No eixo 2 – Reforçar a competitividade
territorial de Portugal e a sua integração
nos espaços ibérico, europeu e global, a dis-
cussão centrou-se no papel das cidades para a
competitividade do país, facto que remete para
a necessidade de estabelecer uma política
nacional para as cidades (e que deverá ter
expressão no Quadro de Referência Estraté-
gica Nacional 2007-2013). Um outro ponto
central do debate reporta-se à actividade turís-
tica que assume grande centralidade neste eixo
e tem impacto positivo no crescimento econó-
mico, mas também pode gerar externalidades
negativas ambientais e conflitos ao nível do
ordenamento do território e não garante a sus-
tentabilidade do modelo social (devido a ritmos
baixos de crescimento da produtividade no
turismo). Criticou-se mesmo a ausência de refe-
rências a quaisquer outras actividades, desig-
nadamente às oportunidades abertas pelo vasto
território marítimo de Portugal.

O eixo 3 – Promover o desenvolvi-
mento policêntrico dos territórios e refor-

çar as infra-estruturas de suporte à inte-
gração e à coesão territoriais – reconhece a
relevância dos centros urbanos como elemen-
tos estruturantes do território num quadro de
valorização do policentrismo, articulada por
via das infra-estruturas de transporte. O desen-
volvimento policêntrico implica uma forte
articulação entre municípios, o que está longe
de se concretizar se não for dada prioridade à
cooperação intermunicipal e aos planos inter-
municipais de ordenamento do território.
Outra parte do problema reside na dificuldade
de articulação entre diferentes organismos sec-
toriais da Administração Central, cujas deci-
sões de política têm em linha de conta apenas
critérios técnicos do sector, ignorando acções
de outros sectores e a sua vertente territorial
fulcral para o ordenamento do território. Por
outro lado, o policentrismo nas suas diversas
escalas territoriais (da UE ao intra-urbano)
implica uma nova cultura de ordenamento do
território, que não termina no plano e se pro-
longa na gestão rigorosa pós-plano. As infra-
-estruturas de mobilidade desempenham um
papel extremamente importante para a prosse-
cução de objectivos estratégicos do policen-
trismo, tendo sido considerada necessária a
revisão do desenho institucional da gestão dos
transportes, que deveria passar pela acção de
autoridades regionais e metropolitanas para 
a coordenação e sustentação dos sistemas 
(especialmente rodovia e ferrovia, devendo
esta última ser valorizada). É também muito
relevante para um bom planeamento urbano
combater o problema da explosão dos períme-
tros urbanos associado à especulação dos ter-
renos urbanizáveis por via do sistema fiscal.
Uma parte da discussão reportou-se ainda sobre
a integração e a coesão territorial em que se
preconizou uma aposta reforçada na requali-
ficação e reabilitação urbana e nas relações
urbano-rural.

O eixo 4 – Assegurar a equidade territo-
rial no provimento de infra-estruturas e de
equipamentos colectivos e a universalidade
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no acesso aos serviços de interesse geral,
promovendo a coesão social – diz respeito às
orientações para os equipamentos e infra-
-estruturas. No domínio das infra-estruutras de
reforço para a competitividade, considerou-se
muito relevante o reforço do porto de Sines,
enquanto se reconheceu que seria mais vanta-
joso justificar melhor o Novo Aeroporto de 
Lisboa na Ota, as opções do Plano Rodoviário 
e o traçado do TGV. Os equipamentos sociais
mereceram também uma análise, tendo sido
referido que se poderia ter ido mais longe no
PNPOT na definição de limiares minímos dos
equipamentos a assegurar às populações e na
identificação das carências de equipamentos.

No eixo 5 – Expandir as redes e infra-
-estruturas avançadas de informação e
comunicação e incentivar a sua crescente
utilização pelos cidadãos, empresas e admi-
nistração pública –, propôs-se a inclusão de
uma medida relativa ao mapeamento da banda
larga em Portugal, que é, em rigor, desconhe-
cido, o que compromete o desenho de políticas
de correcção das assimetrias espaciais e sociais.
A promoção de pontos de acesso à Internet 
de banda larga no espaço público e as redes
comunitárias nas áreas menos desenvolvidas
do país foram outras soluções apontadas para
atenuar as desigualdades informacionais.
Sugeriu-se ainda a eventual criação de planos
estratégicos de telecomunicações aos níveis
regional e local e o alargamento da oferta de

serviços colectivos suportados pela Internet de
banda larga, especialmente nos domínios da
saúde e da educação, como forma de aumentar
a eficiência e o acesso das populações de áreas
menos densas a estes serviços públicos.

O eixo 6 – Reforçar a qualidade e a efi-
ciência da gestão territorial, promovendo a
participação informada, activa e responsá-
vel dos cidadãos e das instituições – é o que
mais contribui para uma nova cultura e para
um novo discurso do ordenamento do territó-
rio. Mas é preciso garantir que avance mesmo
o Observatório do Ordenamento do Território
e do Urbanismo. Também foi considerado per-
tinente a emancipação da área científica do
Ordenamento do Território, ainda subalterna
em relação ao ambiente. Finalmente, preconi-
zou-se a definição de formas de institucionali-
zação do PNPOT e sublinhou-se a oportuni-
dade criada com o programa para aprofun-
dar os processos de participação pública nos
diversos instrumentos de gestão do território.

Como nota final, registe-se o facto de 
muitas destas propostas terem tido acolhi-
mento por parte da tutela, demonstrando que a
participação cidadã pode contribuir para a
melhoria da qualidade dos instrumentos de
gestão territorial, o que por certo influen-
ciará futuras decisões da administração
pública em matéria de envolvimento da socie-
dade civil, que se deseja ainda mais profunda
e efectiva.
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