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do território

Ao termo «território» atribui-se o signifi-
cado de área extensa, quase sempre relacio-
nada com uma determinada característica,
como seja posse, jurisdição ou uma funciona-
lidade específica. Mais complexo é o conteúdo
do termo «paisagem» ao qual, para além de
uma dimensão espacial e estética, está asso-
ciada uma identidade e carácter – em resultado
da combinação única de factores e processos
ecológicos, culturais e socio-económicos –,
bem como uma apreciação emotiva por parte
de quem a observa ou com ela convive.

O «Ordenamento do Território» envolve
uma composição formal e funcional, tendo como
objectivo organizar a distribuição de usos e
funções no espaço e no tempo, como contri-
buto para o desenvolvimento integrado e sus-
tentado das comunidades humanas.

A palavra paisagem está na moda, sendo
usada tanto na linguagem comum como no das
mais variadas áreas disciplinares com os mais
diversos sentidos. Sem entrar numa discussão
conceptual (veja-se ANDRESEN 1992, CON-
SELHO DA EUROPA 2000, VÁRIOS 2001),

entende-se a paisagem como um conjunto de
componentes naturais e culturais interdepen-
dentes que constituem um todo complexo com
expressão estética, com algum tipo de coerên-
cia, organização determinável, continuidade
temporal e funcionamento que identificam o
sistema.

Acrescente-se ainda que tem forte signifi-
cado o conceito holístico aplicado à paisagem
pois a sua caracterização e compreensão
assentam na constatação de que o todo é mais
do que a soma das suas partes, e o significado
integral de cada uma destas passa necessaria-
mente pelas interacções mútuas. Assim sendo,
cada parte coerente da paisagem integra-se
num conjunto mais lato e, por sua vez, engloba
fracções de menor dimensão. Trata-se pois de
um sistema aberto que pode e deve ser consi-
derado em múltiplos níveis hierarquizados, em
que cada nível corresponde a um conjunto de
unidades em interacção (não simplesmente ao
seu somatório), sendo passível de ser agrupado
em unidades maiores e de um nível superior.

Em face do anterior, pretende-se questio-
nar o sentido e o interesse da abordagem à pai-
sagem no âmbito do processo de ordena-
mento territorial.

Há que reconhecer, em primeiro lugar, que
se verifica no país um generalizado desordena-
mento do território e uma progressiva degra-
dação das paisagens, apesar das orientações e
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declarações políticas neste âmbito, do aumento
significativo das normas aplicáveis1, bem como
do acréscimo substancial do número de profis-
sionais e de entidades implicados no processo
de ordenamento. Pelo menos em parte, esta
situação decorre do facto de frequentemente se
encarar o território como um simples somató-
rio de espaços independentes (regiões, conce-
lhos, bairros, quarteirões, propriedades, par-
cela agrícola, lotes, ...), em que se pode inter-
vir traçando simplesmente manchas, linhas e
pontos a partir de análises superficiais e apres-
sadas, correspondendo a interesses particulares,
a objectivos sectoriais, funcionalistas, econo-
micistas e/ou de curto prazo. Sendo este tipo de
actuação inconciliável com o conceito de orde-
namento atrás referido, ainda será mais incom-
patível relativamente ao da paisagem, podendo
afirmar-se que esta não tem sido considerada
no processo de ordenamento, ou só é encarada
como um mero cenário, sem implicações sig-
nificativas em termos da sua própria gestão,
nem no dia-a-dia dos indivíduos e das comu-
nidades que nela estão envolvidos.

Contradizendo o que se vai assistindo em
termos de transformação do país, considera-se
que ainda tem sentido apontar como objectivo
global do ordenamento o desenvolvimento
integrado e sustentado das comunidades
humanas que vivem ou que dependem de um
determinado território e das suas paisagens –
este objectivo é aliás referido em múltiplas
declarações, estratégias e normativos legais,
nomeadamente nos relativos à política de
ordenamento do território e desenvolvimento
urbano2. Apesar das expressões que se utili-

zam para definir aquela finalidade terem per-
dido a força do seu significado, porque dema-
siado banalizadas e raramente concretizadas,
tal objectivo deve continuar a representar um
imperativo do ordenamento e gestão das pai-
sagens, exigindo:

• Uma visão alargada em termos espaciais
e temporais. Por isso se justifica a inte-
gração das áreas objecto de ordenamento
em contextos territoriais alargados3 e a
consideração de horizontes no médio e
longo prazo (aí a sua diferença relativa-
mente ao planeamento, de execução mais
próxima);

• Uma aproximação sistémica, não redu-
zindo a complexidade da paisagem a
modelos demasiado simplistas que se
limitam a juntar componentes como se
tratassem de partes independentes;

• Uma utilização racional dos recursos
naturais e culturais, tirando partido deles
no sentido de assegurar um progresso
conjunto e harmonioso das várias activi-
dades úteis às comunidades humanas,
sem sujeição excessiva às regras voláteis
e frequentemente perversas do «mercado»
(SWAFFIELD e PRIMDAHL 2004, refe-
rindo o «espaço dos fluxos» e o «espaço
dos sítios»).
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1 Não só os variados diplomas legais com aplica-
ção em todo o território nacional como os Planos que
cobrem totalmente e com múltiplas sobreposições a
superfície de Portugal Continental.

2 Nomeadamente Lei de Bases da Política de
Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei nº
48/98, de 11 Ago.), Lei de Bases do Desenvolvi-
mento Agrário (Lei nº 86/95, de 1 de Set.), Lei de
Bases da Política Florestal (Lei nº 33/96, de 17 de 

Ago.), Plano de Desenvolvimento Sustentável da
Floresta Portuguesa (Resol. do Cons. de Ministros nº
27/99, publicado no D.R. nº 82, de 8 Abril), Estraté-
gia Nacional de Desenvolvimento Sustentável
(ENDS), Estratégia Nacional de Conservação da
Natureza e da Biodiversidade (Resol. Cons. Minis-
tros nº 152/2001, de 11 Out.), Programa Nacional de
Combate à Desertificação (Resol. Cons. Ministros nº
69/99 (B), de 15 Julho).

3 Numa abordagem paisagística é inadmissível
limitar análises e diagnósticos a faixas de 500 metros
(caso dos Planos de Ordenamento das Albufeiras de
Águas Públicas ou da Orla Litoral) ou a simples limi-
tes administrativos (caso dos Planos Directores Muni-
cipais ou dos Planos Regionais de Ordenamento do
Território).



• A atenção à qualidade de vida (outra
expressão demasiado corrompida mas
que continua a ter sentido), que passa não
só pelas questões de sobrevivência e
segurança, de crescimento e bem-estar
material mas, também, por outras aspira-
ções e inquietações dos indivíduos e das
comunidades humanas, com expressão
na paisagem, nomeadamente as de natu-
reza ética, estética, poética ou religiosa.
São estas dimensões da paisagem que fre-
quentemente lhe conferem identidade,
característica que se julga vir a ter uma
crescente valorização num mundo globa-
lizado e cada vez mais uniforme4.

A falta de uma «cultura de ordenamento»
(MAOTDR 2006)5 também explica uma parte
importante do desordenamento do país, a que
se junta um desconhecimento generalizado das
consequências de opções erradas quanto à
transformação do território. A afirmação de
António Barreto de que «Os portugueses não
gostam de Portugal. Os portugueses gostam
deles. Não gostam do país que têm. Destroem-
no de tal maneira que não podem gostar de
Portugal»6 entende-se à luz do que se tem
verificado em extensas áreas do país, nomea-
damente nas periferias metropolitanas de Lis-
boa e Porto, ao longo de quase toda a nossa
costa, nas regiões interiores abandonadas e

periodicamente varridas por incêndios flores-
tais, nos centros históricos das cidades e vilas,
nas terras férteis do noroeste ou das lezírias
ribatejanas. Num mundo cada vez mais domi-
nado por questões económicas, é com alguma
estranheza que se assiste a deseconomias gri-
tantes provocadas por opções (ou pela falta
delas) no âmbito do ordenamento – são disso
exemplo, entre muitos outros, a dispersão do
edificado e os custos consequentes em termos
de infra-estruturas e serviços, o estado deplo-
rável em que se encontram os nossos recursos
hídricos, mau grado os milhares de milhões de
euros enterrados em ETAR que não funcio-
nam, a opção pelo transporte rodoviário e a
desvalorização dos transportes públicos com
destaque para o ferroviário. Esta relativa incon-
gruência está relacionada com:

• O domínio da visão de curto prazo, não
só por parte da população em geral mas,
sobretudo, por parte dos decisores com
maior responsabilidade neste âmbito
(deste ponto de vista são trágicos os ciclos
eleitorais de quatro anos);

• A falta de sensibilidade dos muitos actores
do ordenamento (a população em geral, a
administração pública, os políticos, os téc-
nicos com as mais diversas formações, os
representantes das actividades económi-
cas e mesmo de outros sectores como os
ambientais ou culturais) para o que deve-
ria ser o «denominador comum» do orde-
namento – o interesse público. De facto, é
comum aqueles actores encararem e enten-
derem o território e a paisagem através de
perspectivas demasiado sectoriais (não
integradas em termos espaciais e sócio-
-culturais) ou de acordo com os seus inte-
resses particulares.

Neste contexto, de pouco serve promulga-
rem-se renovadas leis ou aprovarem-se novos
planos porque, apesar de conterem princípios e
objectivos louváveis, não são esses que orien-
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4 Veja-se a importância que é conferida a esta
identidade pela Convenção Europeia da Paisagem
(Decreto n.º 4/2005, de 14 de Fevereiro).

5 O Programa Nacional da Política de Ordena-
mento do Território refere a «Ausência de uma cul-
tura cívica valorizadora do ordenamento do territó-
rio e baseada no conhecimento rigoroso dos proble-
mas, na participação dos cidadãos e na capacitação
técnica das instituições e dos agentes mais directa-
mente envolvidos» (MAOTDR 2006: 76).

6 Entrevista ao «Público» de 25 de Fevereiro de
2007 a propósito da série de programas para a RTP
da sua responsabilidade com o tema «Portugal, um
retrato social».



tam as opções de ordenamento, actuando na
prática essencialmente através de condiciona-
mentos negativos. Por isso, grande parte dos
esforços dos agentes que actuam no território
são dirigidos no sentido de contornar e ultra-
passar aqueles condicionantes, o que, aliás,
têm conseguido com muito razoável sucesso,
como se pode observar por todo o país. Julga-
se, por isso, que avanços significativos no pro-
cesso de ordenamento também têm que passar
por uma alteração de atitudes cívicas/culturais
de todos nós, por uma mudança de comporta-
mentos que, por não ser fácil nem rápida, mais
responsabiliza os decisores actuais e os técni-
cos que os apoiam.

Defender a inclusão da abordagem à paisa-
gem neste processo de ordenamento minado
por uma realidade tão complexa e difícil terá
uma certa dose de utopia mas, em simultâneo,
poderá ser uma das vias para ultrapassar algu-
mas dificuldades. Tal inclusão implica consi-
derar-se com grande relevância a multi-utili-
dade e multifuncionalidade da paisagem
(DE GROOT 2006), exigindo que o processo
de Ordenamento do Território seja pautado: 

• Por uma atitude transdisciplinar, envol-
vendo quer o trabalho das equipas técni-
cas como a sua interacção com os muito
diversos actores ao longo de todo o pro-
cesso contínuo e interactivo (análise, diag-
nóstico, propostas e gestão do território),
com a ideia central de integração na glo-
balidade do sistema natural e cultural;

• Por destacar as actuações positivas, atra-
vés da aplicação dos conceitos funda-
mentais de aptidão, capacidade e poten-
cialidade (baseados em critérios ecológi-
cos, culturais e sócio-económicos), con-
siderando em simultâneo e equilibrada-
mente os usos e as funções úteis às comu-
nidades humanas (multifuncionalidade) e
rejeitando, por isso, como primeira apro-
ximação, a abordagem redutora e negativa
das «Avaliações de Impacte Ambiental»;

• Por, no âmbito ecológico e em estreita
ligação à alínea anterior, se valorizar o
princípio da compensação e se defender a
necessidade de compatibilizar o «Conti-
nuum naturale» com o «Continuum cul-
turale» (CALDEIRA CABRAL 1982),
ou seja, conseguir equilíbrios de estrutu-
ras ecológicas consistentes7 com a rede
urbana e de infra-estruturas, com os espa-
ços agrícolas e florestais mais directa-
mente produtivos, e com os espaços dedi-
cados à exploração de outros recursos
indispensáveis à vida das comunidades
humanas;

• Pelo conhecimento e compreensão apro-
fundada do processo de humanização da
paisagem e da presença de valores imate-
riais – carácter/identidade, simbolismos,
sensações, memórias. Sem negar este
legado do passado, terá que se avançar
para propostas de ordenamento inovado-
ras tendo em conta tanto as novas exi-
gências e necessidades das comunida-
des8, como os mais recentes conhecimen-
tos no domínio da ciência e da tecnolo-
gia. Aquelas propostas devem, assim,
inspirar-se no «espírito do lugar» (NOR-
BERG-SCHULZ 1981), procurando real-
çar a identidade e garantir a sustentabili-
dade das paisagens.

Como síntese conclusiva defende-se que 
a contribuição da paisagem para o ordena-
mento do território corresponderá a uma
melhor compreensão das questões complexas
presentes e de uma procura de propostas mais
válidas para o futuro. Tal como afirma Daniel
Sampaio, embora num contexto bem dife-
rente9, «Importa, no entanto, perceber que só
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7 Ou «Redes de Protecção e de Valorização
Ambiental».

8 Desde que razoáveis em termos de sustentabi-
lidade.

9 Em «Pública» de 18 de Março de 2007, pag. 90.



se obtêm respostas a questões complexas atra-
vés da análise sistémica de todas as variáveis
em jogo, na busca permanente de respostas
integradas».
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