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Os princípios da coordenação e da partici-
pação assumem especial relevo na política de
ordenamento do território e do urbanismo, pre-
sidindo à necessidade de ponderar e conjugar
os diferentes valores e interesses que determi-
nam a organização e o desenvolvimento do
território.

O princípio da coordenação refere-se à arti-
culação e compatibilização de todas as políti-
cas que têm incidência na organização do ter-
ritório e ainda destas com as políticas de desen-
volvimento económico e social. O princípio da
participação traduz o reconhecimento do papel
decisivo dos cidadãos e dos diversos actores e
instituições, públicos e privados, na elabora-
ção e na implementação das estratégias de
ordenamento e desenvolvimento.

No âmbito regional, estes princípios con-
cretizam-se através dos Planos Regionais de
Ordenamento do Território (PROT), enquanto
instrumentos de desenvolvimento territorial,
de natureza estratégica que, em conjunto com
o Programa Nacional da Política de Ordena-
mento do Território (PNPOT), estabelecem as
orientações para o ordenamento do território
regional e o quadro de referência a considerar

na elaboração de instrumentos de planeamento
municipal1.

O papel coordenador dos PROT é um dos
principais atributos deste instrumento de pla-
neamento territorial, na medida em que deriva
da sua natureza e dos objectivos específicos
que tem no âmbito do sistema de gestão terri-
torial. O território é o campo de suporte e de
convergência das diversas actividades huma-
nas, e destas com os recursos naturais, do que
resulta um conjunto integrado de recursos ter-
ritoriais que, por sua vez, são o objecto dos ins-
trumentos de planeamento. Nesta qualidade,
os PROT ocupam uma posição de charneira
entre as grandes opções nacionais com rele-
vância para a organização do território e o pla-
neamento territorial que se exerce à escala 
dos municípios. A elaboração e a execução dos
PROT exigem por isso a coordenação e o envol-
vimento de vários sectores da Administração
Pública Central e uma concertação estreita com
as Autarquias Locais e com os outros actores
do ordenamento e do desenvolvimento regio-
nal e local. 

* Geógrafa.

1 Conforme determina a Lei de Bases da Política
de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei nº
48/98, de 11 de Agosto)



A coordenação desenvolve-se em dois 
planos: a coordenação vertical que tem de se
estabelecer entre os três âmbitos do planea-
mento territorial (nacional, regional e munici-
pal) e a coordenação horizontal que deve esta-
belecer-se entre as diversas entidades e domí-
nios de intervenção numa determinada região.
Se o primeiro plano é de mais fácil interpreta-
ção porque está institucionalizado no sistema
de gestão territorial em vigor2, já a coordena-
ção inter-sectorial exige maior esforço dada a
natural propensão das instituições públicas
para definirem políticas e actuarem de acordo
com uma óptica centrada nos interesses espe-
cíficos que prosseguem.

Este é pois um desafio fundamental que as
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento
Regional e, em particular, as equipas que têm
a seu cargo a elaboração dos PROT, têm de
enfrentar para que estes planos tenham a eficá-
cia desejável. No entanto, este esforço só terá
sucesso se houver da parte dos outros parcei-
ros institucionais idêntico reconhecimento da
necessidade de cooperação. 

A figura seguinte representa uma sinopse
do processo de elaboração do PROT, identifi-
cando as suas diversas componentes e real-
çando as relações entre elas. O grafismo 
adoptado permite evidenciar quais as peças
que integram o conteúdo do PROT, quais as 
que constituem o seu enquadramento estra-
tégico e as análises de base ou inputs e quais
as que incorporam as suas conclusões ou resul-
tados.

A coordenação inter-sectorial na fase de
elaboração do PROT deve assentar em dois
processos fundamentais. Em primeiro lugar,
terá de haver co-integração de políticas, o que
se deverá traduzir na articulação de interesses,
objectivos e propostas de intervenção dos
diversos domínios sectoriais, de modo a que

resulte uma definição integrada da visão da
região e da estratégia de desenvolvimento ter-
ritorial. Em segundo lugar, terá de haver um
processo de concertação com as Autarquias
Locais e com os outros actores locais e regio-
nais que garanta a compatibilidade, comple-
mentaridade e eficácia na prossecução dos diver-
sos interesses com incidência na organização
do território, e a sua adequada concretização
no modelo territorial e nas normas orientado-
ras do uso do território.

Este foi, por exemplo, o processo que a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve conduziu durante a fase
final de revisão do PROT Algarve que decor-
reu entre Março e Dezembro de 2006, mar-
cado por intensa ponderação de interesses, e
do qual resultou uma proposta de plano abran-
gente e conciliatória, mas objectivamente
focada no ordenamento do território. 

Na fase de execução do PROT, a coorde-
nação inter-sectorial é também exigente, pois
requer que os diversos agentes institucionais
sectoriais assumam o plano como parte inte-
grante dos seus instrumentos de actuação na
região. Nesta base, poderão desenvolver-se
vários mecanismos de cooperação inter-insti-
tucional, desde as parcerias, aos programas 
de acção territorial e às diversas formas de
contratualização entre agentes públicos e pri-
vados.

A conciliação das funções fundamentais
dos PROT e dos objectivos que lhes estão
associados exige um equilíbrio entre o planea-
mento estratégico territorial, as intervenções
sectoriais e a regulamentação do uso, ocupa-
ção e transformação do solo, resultando num
referencial de planeamento regional que deve
ser suficientemente preciso para poder ser 
eficaz (e a sua eficácia é medida sobretudo
pela forma como orienta os PMOT), sem 
no entanto entrar em especificações de carác-
ter regulamentar que só devem ser defini-
das no âmbito dos instrumentos vinculativos
dos particulares, como é o caso dos planos
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2 Lei nº 48/98, de 11 de Agosto, e DL 380/99, de
22 de Setembro, na redacção do DL 310/2003, de 10
de Dezembro.
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As escalas do ordenamento

municipais de ordenamento do território e não
dos PROT.

As experiências de elaboração e implemen-
tação de PROT desde 1991, passando pelos
PROT que já procuraram adaptar-se ao actual
regime jurídico3, até ao recente processo de
revisão do PROT Algarve, recomendam a pro-
cura de um equilíbrio entre a rigidez norma-

tiva, própria dos planos do início da década 
de 90, e a simples enunciação de princípios 
e orientações genéricas que corre o risco de 
ser demasiado vaga para ter reflexos nos ins-
trumentos de planeamento de ordem infe-
rior. Este equilíbrio foi uma aposta da revi-
são do PROT Algarve, que o procurou alcançar
através da selecção do que é verdadeiramente
estratégico para o ordenamento de âmbito
regional.

Outro dos problemas que revelam os PROT
em vigor consiste na falta de mecanismos de
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3 PROT da Área Metropolitana de Lisboa, PROT
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implementação, nomeadamente na falta de defi-
nição das condições, regras e instrumentos atra-
vés dos quais as suas soluções serão aplicadas
quer no planeamento municipal, quer na con-
cretização das acções estruturantes para a orga-
nização do território. 

Com a revisão do PROT Algarve iniciou-
-se um novo ciclo de planeamento regional
que se pretende mais eficaz, mais amplo, mais
integrado e mais participado. De uma forma
muito resumida, a elaboração de um PROT
deve respeitar os seguintes princípios: 

– Visão estratégica e prospectiva de base
territorial

– Coerência externa (compatibilidade quer
com o quadro legal quer com o enquadra-
mento estratégico nacional e regional) 

– Coerência interna (compatibilidade entre
as propostas do plano) 

– Perspectiva regional (contemplar o papel
da região como unidade territorial)

– Diversidade regional (definição de uni-
dades territoriais de âmbito sub-regional)

– Integração regional (articulação com
outras regiões, nomeadamente regiões
vizinhas)

– Integração sectorial territorial (articulação
das políticas com incidência territorial) 

– Sustentabilidade dos processos de desen-
volvimento (conciliar sustentabilidade
ambiental, competitividade económica e
equidade de oportunidades)

– Integração «pessoas-território» (garantir
a correcta utilização dos recursos territo-
riais em benefício do ser humano)

– Objectividade das orientações que esta-
belece (normas orientadoras)

– Eficácia e eficiência de resultados
(impacte efectivo como instrumento de
planeamento)

– Inteligibilidade em termos de comunica-
ção e apresentação (clareza de ideias e
facilidade de leitura por parte dos utiliza-
dores)

A elaboração de PROT para as cinco
Regiões do Continente constitui agora uma
oportunidade única para consolidar o sistema
de gestão territorial, melhorando a sua coerên-
cia e eficácia. Esta oportunidade é reforçada
no momento actual pela conjugação tempo-
ral da entrada em vigor do PNPOT com o
segundo ciclo de planeamento municipal
estratégico, que consiste na revisão massiva
dos Planos Directores Municipais (PDM)
designados «de 1ª geração». 

Os princípios, objectivos e orientações de
desenvolvimento territorial que o PNPOT con-
sagra deverão ter tradução objectiva nos novos
PROT actualmente em elaboração. A elabora-
ção da proposta de PNPOT assentou num
intenso processo de coordenação inter-secto-
rial, ao nível do Governo e da Administração,
e de consulta e concertação com entidades
representativas da sociedade civil e das Autar-
quias Locais, o que teve importantes refle-
xos no conteúdo desse Programa. O aprofun-
damento e a concretização dos resultados
deste processo passam agora pela reprodução
do mesmo no âmbito regional, através dos
PROT. 

A existência, para cada Região, de um
PROT eficaz no qual se revejam os agentes e
actores regionais, permitirá reforçar a natureza
estratégica dos PDM através da especificação
de um modelo de desenvolvimento para cada
município, concretizando e desenvolvendo, à
escala local, as opções regionais. Deste traba-
lho deverão resultar PDM «de 2ª geração»
substancialmente diferentes dos seus anteces-
sores, num processo de reforço do planea-
mento estratégico municipal. 

A este processo associa-se, naturalmente,
uma utilização mais adequada dos outros ins-
trumentos de gestão ao alcance dos municípios
(nomeadamente, planos de urbanização, planos
de pormenor e programas de acção territorial),
o que terá necessariamente reflexos na conso-
lidação da responsabilização municipal pela
gestão do território. 


