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Teresa Sá Marques

Inforgeo, 2009, 5-7

Este número surge da decisão tomada pela Associação Portuguesa de Geógrafos de consa-
grar uma edição às problemáticas do desenvolvimento e do planeamento local. Reconhece-se,
por um lado, a importância científica do tema e, por outro lado, a sua importância política,
dadas as iniciativas legislativas nomeadamente em matéria de ordenamento territorial.

Ana Cristina Catita faz uma reflexão em torno das alterações recentes no sistema de pla-
neamento e gestão territorial em Portugal. Analisa a descentralização operada no sistema e a
redistribuição de competências, sobretudo ao nível da decisão, implicando responsabilidades
acrescidas tanto no âmbito municipal como em todos os níveis de intervenção. A reflexão iden-
tifica ainda acções que é necessário desenvolver e que constituem os desafios a enfrentar no
futuro pelas diversas entidades que operam nos vários níveis de intervenção do sistema de pla-
neamento e gestão territorial. 

Rui Pedro Julião descreve as principais intervenções realizadas pelo Instituto Geográfico
Português (IGP), enquadrando-as na estratégia nacional para a Informação Geográfica. Com
a entrada em vigor da Directiva INSPIRE (2007) tem vindo a consolidar-se a importância das
infra-estruturas de dados espaciais (IDE) enquanto elementos de suporte à formulação e ges-
tão de políticas de âmbito europeu. A criação da futura infra-estrutura europeia passa pelo
desenvolvimento e articulação das várias iniciativas de infra-estruturas nacionais, cujo desen-
volvimento está a cargo dos respectivos estados membros.

José Alberto Rio Fernandes e Pedro Chamusca abordam a transição do governo tradicio-
nal para um sistema de governância territorial. A governância implica processos de aprendi-
zagem e um forte respeito pelas especificidades locais que tornam cada experiência de pla-
neamento e desenvolvimento local um processo único. Sem esquecer a dimensão conceptual e



metodológica, abordam o relacionamento entre políticas e estratégias de desenvolvimento ter-
ritorial, considerando em especial o planeamento e a sua relação com a governância territo-
rial, numa abordagem com incidência no Norte de Portugal.

Gonçalo Santinha, Carlos Rodrigues e Adélia Almeida descrevem e avaliam os impactos na
definição de políticas territoriais de desenvolvimento local do novo ciclo de apoio comunitá-
rio. A nova agenda da Política Regional e de Coesão da União Europeia evidencia uma rele-
vância especial à definição de políticas públicas a nível regional e local. Embora a diminuição
das assimetrias regionais continue a constituir um dos seus objectivos fundamentais, as orien-
tações que emanam desta política assumem contornos diferentes neste novo ciclo de apoio
comunitário. Tendo como suporte a análise de um município português de baixa densidade, os
autores analisam as alterações decorrentes de processos globais ou europeus e os efeitos des-
sas alterações na definição de políticas locais de desenvolvimento territorial.

Fátima Bacharel evidencia a importância dos Planos Regionais de Ordenamento do Terri-
tório e dos Planos Directores Municipais enquanto instrumentos de construção de um territó-
rio adequadamente planeado, consequentemente ordenado e responsavelmente gerido. Salienta
o papel da Administração, em todos os seus níveis, na ponderação das opções estratégicas, em
respeito pelo princípio da subsidiariedade, para que o processo de ordenamento do território
seja consequente nos instrumentos de planeamento e na gestão responsável e partilhada, atra-
vés de uma governância eficaz e mobilizadora. 

Luís Ramos, Ricardo Bento e Nuno Azevedo reflectem a igualdade de oportunidades no
acesso aos serviços públicos enquanto indicador crucial da qualidade de vida das populações
e um dos objectivos da política de ordenamento do território. Neste âmbito, fazem uma abor-
dagem aos serviços de urgência na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, tendo calculado a
acessibilidade a estes serviços em três situações distintas: a situação pré-reordenamento, a
situação com a proposta de reordenamento preconizada pelo Ministério da Saúde e a situação
proposta com as novas acessibilidades viárias.

Deolinda Costa aborda o papel da Carta Educativa enquanto instrumento de planeamento
ao nível local. O Município está num lugar central de todo o processo, pelas atribuições e com-
petências que lhe são conferidas. Esta situação faz com que a Carta Educativa ocupe uma posi-
ção de referência na actividade dos serviços de planeamento e de educação das autarquias.
Partindo de um instrumento de planeamento sectorial, que se pretende dinâmico, participativo,
democrático, implicando o envolvimento e a cooperação de todos os agentes educativos, desde
a administração central, regional à local (comunidade escolar e educativa), faz-se uma refle-
xão crítica de uma trajectória de reordenamento da rede educativa.

i n f o r g e o
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Fernando da Fonseca Cruz dá-nos um contributo metodológico para a delimitação da REN.
Considera que a REN, numa perspectiva nacional, funcionou como um importante travão à
ocupação difusa sobretudo em determinados territórios classificados ou com maior valor eco-
lógico, promovendo a defesa da biodiversidade dos ecossistemas mais representativos. Aten-
dendo ao novo regime jurídico da REN, discute e propõe uma metodologia para a delimitação
da REN com recurso à tecnologia SIG, aplicada ao caso do Concelho de Oeiras.

João Rapazote traz-nos uma reflexão conceptual sobre o «lugar». Relembra-nos como a
Geografia sempre se fez com um olhar atento a outros saberes, nomeadamente àqueles que
reflectem sobre o território e dele dão uma outra perspectiva. Neste artigo dá-se uma especial
ênfase à visão da Antropologia, fornecendo pistas de teorização do território como conceito
cada vez mais complexo e emergente. 

Carlos Moreira Cruz problematiza o efectivo papel do cadastro no processo de planea-
mento local português, através de exemplos concretos de iniciativa pública e privada. Com
base na análise realizada considera que o cadastro é relativamente pouco importante quando
os agentes privados e sobretudo os agentes públicos assumem papéis activos em prole da qua-
lidade dos processos de desenvolvimento urbano. 

Jorge Gonçalves faz uma reflexão sobre a «deriva urbanística» do Planeamento Municipal.
Os municípios portugueses têm vindo a desenvolver um leque diversificado de instrumentos
para o desenvolvimento, hoje na posse de municípios e associações de municípios (Carta
Social, Programa Local de Habitação, Carta Desportiva, Carta Educativa, Carta do Patrimó-
nio, Projecto de Urbanismo Comercial, Plano de mobilidade sustentável, Agenda local XXI,
Projecto de regeneração urbana, Plano estratégico de cidade, Guia de marketing urbano,
Plano de protecção civil, entre muitos outros). Assim, a actual deriva do planeamento local
pode ser uma consequência do desenvolvimento local ou a sua própria justificação. 

Por fim, Filipe Baptista Silva realça a necessidade de se popularizar a produção, difusão e
utilização, quer para efeitos da simples visualização, quer para efeitos de análise mais avan-
çada, de cartografia dasimétrica aplicada às distribuições demográficas. Os desenvolvimentos
ocorridos na última década em cartografia dasimétrica foram impulsionados pelos novos
meios computacionais (hardware e software) e pela disponibilização crescente de informação
geográfica digital. Neste sentido, é de estimular o desenvolvimento teórico e/ou aplicado desta
técnica cartográfica.

Pensamos que se trata de um número pertinente, abordando sobretudo uma escala geográ-
fica – local – em diversos focos temáticos. Esta escala tem ocupado um número crescente de
geógrafos que têm colocado o seu conhecimento em prol de um país melhor ordenado.
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Introdução

A situação actual do sistema de planea-
mento e gestão territorial em Portugal merece
uma reflexão em torno das alterações recentes
que resultaram, para os municípios, no reforço
da sua autonomia em matéria de ordenamento
do território. A desconcentração e descentrali-
zação operadas no sistema e a consequente
redistribuição de competências, sobretudo ao
nível da decisão, implicam responsabilidades
acrescidas não apenas no âmbito municipal
mas a todos os níveis de intervenção. 

As alterações introduzidas globalmente no
sistema correspondem a uma evolução no sen-
tido da sua consolidação. Pretende-se aqui
analisar o que significa esta evolução, sobre-
tudo na perspectiva dos municípios, e as res-
ponsabilidades e os desafios que daí resultam.
Procura-se, no entanto, nunca perder de vista a
inserção dos municípios num sistema mais
vasto, de âmbito regional e nacional, no qual
residem elementos fundamentais para o bom
desempenho da actuação municipal em maté-
ria de ordenamento do território e urbanismo. 

A presente reflexão conduz, naturalmente,
à identificação de acções que importa ainda
desenvolver e que constituem os desafios que
terão de enfrentar no futuro próximo as diver-
sas entidades que operam aos vários níveis de
intervenção do sistema de planeamento e ges-
tão territorial. 

1. Evolução recente

Ao longo dos seus 10 anos de existência, o
sistema de planeamento e gestão do território
existente em Portugal tem revelado algumas
imperfeições reconhecidas por todos os que
nele se envolvem e que, de um modo geral,
afectam negativamente a credibilidade do
exercício de ordenamento do território. Efecti-
vamente, o sistema consagrado na Lei de
Bases da Política de Ordenamento do Territó-
rio e Urbanismo (LBPOTU)1 e regulamentado
através do Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial (RJIGT)2, consiste num
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Ana C. Catita*

Inforgeo, 2009, 9-15

* Geógrafa.
anacatita@gmail.com 

1 Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto.

2 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, 



quadro conceptual muito completo, teorica-
mente articulado e abrangente, mas que, na
prática, se revela pouco eficiente e demasiado
rígido. 

O contexto em que surgiu o actual quadro
jurídico, marcado pela necessidade de promo-
ver um planeamento sistemático e pela limi-
tada experiência nesta matéria, quer ao nível
da administração pública quer por parte dos
operadores privados, pode justificar a ênfase
na regulação dos procedimentos, bem como
um normativo excessivamente detalhado em
certos aspectos. Por outro lado, a prática tem
incidido mais na componente da elaboração de
planos de ordenamento e muito menos na sua
implementação e controlo de execução, resul-
tando numa fraca gestão territorial. 

Cerca de 8 anos mais tarde e com o territó-
rio nacional quase totalmente abrangido por
planos directores municipais, o contexto ini-
cial é significativamente diferente. Aumen-
taram as pressões sobre o território, surgiram
novos padrões de ocupação do solo, evoluí-
ram, em termos de formação e experiência, os
diversos intervenientes nos processos de pla-
neamento territorial e, por estas razões mas
também pelo intensificar das preocupações
ambientais, acentuou-se a consciência social
no que respeita ao ordenamento do território.

Neste novo contexto, as imperfeições e as
disfunções do sistema de planeamento torna-
ram-se mais evidentes. São consensuais as
críticas sobre o tempo de elaboração e apro-
vação de planos, a descoordenação das diver-
sas entidades envolvidas, a desadequação dos
conteúdos obrigatórios dos planos face às
suas diversas finalidades e, sobretudo, a rigi-
dez dos planos, que os torna muito pouco
resistentes a mudanças no contexto socioeco-
nómico. 

Tendo por base um diagnóstico quase uni-
versalmente consensualizado e aproveitando a
dinâmica gerada pela conjugação temporal de
novos instrumentos de planeamento – conclu-
são do Programa Nacional da Política de

Ordenamento do Território (PNPOT)3; elabo-
ração, em simultâneo, de planos regionais de
ordenamento do território (PROT) para todas
as regiões do Continente; abertura de um novo
ciclo de planos directores municipais (PDM) –
o actual quadro jurídico foi objecto de um
esforço de aperfeiçoamento nos últimos anos,
que visou, fundamentalmente, a simplificação
e a eficiência do sistema de planeamento e
gestão territorial. 

Às recentes alterações do RJIGT4 acresce a
regulamentação complementar5 que se encon-
trava em falta desde a entrada em vigor
daquele diploma legal, concretamente, a defi-
nição de critérios de classificação e qualifica-
ção do solo, o estabelecimento de conceitos
técnicos de ordenamento do território e urba-
nismo e a definição da cartografia a utilizar
nos planos de ordenamento. Acresce ainda a
revisão de outros regimes territoriais conexos,
com destaque para a alteração do regime da
Reserva Ecológica Nacional (REN)6. 

A par do desenvolvimento do quadro legal,
foram elaborados novos instrumentos de pla-
neamento territorial de âmbitos nacional
(PNPOT) e regional (PROT) que enquadram
os planos municipais de ordenamento do terri-
tório (PMOT). Assistiu-se também a um
grande incremento no número de planos em
vigor, tanto de âmbito municipal como no
âmbito dos planos especiais (planos de orde-
namento de albufeiras, de áreas protegidas e
de orla costeira).

i n f o r g e o
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de 10 de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de
Dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, pelo
Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, e pelo
Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro.

3 Publicado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro.
4 Alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º

316/2007, de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º
46/2009, de 20 de Fevereiro.

5 Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio,
Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de Maio e
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio. 

6 Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto. 
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Por outro lado, o desenvolvimento do
SNIT (Sistema Nacional de Informação Terri-
torial) tornou mais eficiente o acesso aos ins-
trumentos de planeamento territorial em vigor
e, de um modo geral, à informação relevante
para o planeamento e gestão territorial. A cria-
ção do SNIT constituiu um passo importante
na operacionalização do sistema, contribuindo
ainda para o incremento da sua visibilidade e
credibilidade.

Associando a toda esta dinâmica a expe-
riência acumulada pela prática de uma década
de vigência do RJIGT, há que admitir uma
grande evolução do sistema de planeamento e
gestão territorial português no sentido do seu
amadurecimento, do seu aperfeiçoamento e,
mesmo, da sua consolidação. O ordenamento
do território encontra-se, definitivamente,
numa nova era, a qual acarreta responsabilida-
des acrescidas para os vários agentes, implica
o desenvolvimento de novas competências e,
sobretudo, exige a correcção das disfunções
que ainda persistem. 

2. Redistribuição 
de competências

Nos últimos anos, a actuação no plano
legislativo foi orientada por objectivos de efi-
ciência dos processos de planeamento e de
qualificação das práticas técnicas e adminis-
trativas, tendo como principal preocupação
direccionar o sistema de planeamento e gestão
territorial a favor das pessoas, da sua quali-
dade de vida e da sustentabilidade dos proces-
sos de desenvolvimento. 

As alterações introduzidas no RJIGT em
2007 e 2009 visaram a desconcentração, des-
centralização, responsabilização, participação
e coordenação intersectorial. Houve uma preo-
cupação de repartir de forma clara e diferen-
ciadora as atribuições e competências entre o
Estado e as Autarquias Locais, de introduzir
mecanismos de coordenação intersectorial (de

que é exemplo a figura de «conferência de ser-
viços») e de agilizar os processos de decisão. 

No que afecta directamente a esfera das
responsabilidades municipais, observam-se
dois tipos de alterações: (a) as que transferem
objectivamente para os municípios determina-
das decisões no âmbito dos procedimentos de
elaboração, alteração e revisão dos planos e
(b) as que se inserem num novo quadro de
relacionamento entre os municípios e as
comissões de coordenação e desenvolvimento
regional (CCDR). 

No primeiro grupo, destacam-se: 

i. A atribuição de excepcionalidade à rati-
ficação de PDM pelo Conselho de
Ministros e a eliminação da ratificação
das restantes figuras de PMOT;

ii. A eliminação da ratificação da suspen-
são de PMOT; 

iii. A decisão de submeter planos de urba-
nização e de pormenor a avaliação
ambiental; 

iv. A substituição do registo de planos na
Direcção-Geral de Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Urbano
(DGOTDU) pelo simples depósito sem
objectivos de controlo da legalidade,
passando a ser a câmara municipal a
enviar o plano directamente para publi-
cação em Diário da República. 

Estas alterações implicam que a Autarquia
passe a assumir toda a responsabilidade pelo
cumprimento das disposições legais que o
PMOT tem de respeitar, incluindo a verifica-
ção que estava anteriormente a cargo das
CCDR e da DGOTDU relativa à conformi-
dade e compatibilidade do plano com os
outros instrumentos de gestão territorial em
vigor e com outros regimes territoriais espe-
ciais (REN, RAN, domínio hídrico, etc.). 

Este incremento da responsabilização
municipal não significa, no entanto, que o
Estado se demita das tarefas que lhe são cons-
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titucionalmente cometidas em matéria de
ordenamento do território. Aliás, nesse sentido
foi reorientada a intervenção das CCDR em
diversos procedimentos, resultando num rela-
cionamento diferente com os municípios. 

Às CCDR cabe, agora, um papel menos
controlador, mais consultivo e, simultanea-
mente, mais fiscalizador no processo de pla-
neamento e na execução dos planos. Verifica-
-se ainda a reafirmação das suas funções de
coordenação intersectorial. Evidência deste
novo posicionamento das CCDR encontra-se
na explicitação do carácter facultativo do
acompanhamento dos planos de urbanização e
de pormenor, na introdução da conferência de
serviços no processo de decisão, na natureza
não vinculativa do parecer final da CCDR
sobre a versão final do PDM a apresentar à
Assembleia Municipal e, ainda, na previsão da
emissão de pareceres nos procedimentos de
suspensão de planos e no estabelecimento de
medidas preventivas. 

O novo quadro legal clarifica assim as res-
ponsabilidades entre os níveis central e local
da administração pública, procurando simpli-
ficar procedimentos e tornar mais céleres e
mais eficientes os processos de planeamento e
gestão territorial.

3. Novos conteúdos

A evolução registada no quadro legal con-
templou também ajustamentos no conteúdo
dos planos e nas metodologias de elaboração.
Num primeiro momento, as alterações do
RJIGT vieram: 

i. Reforçar o papel enquadrador que os
PDM desempenham face aos demais
PMOT e no estabelecimento de progra-
mas de acção territorial (PAT), o que
acentua a natureza estratégica dos PDM
e a necessidade de os municípios assu-

mirem de forma mais sistemática os
planos de urbanização e de pormenor,
mais operativos e mais adequados à
gestão urbanística7. 

ii. Introduzir uma perspectiva de «flexibili-
dade» no conteúdo material dos planos
de urbanização e de pormenor, que pas-
sam a ser ajustados às condições da área
de intervenção (dimensão, inserção geo-
gráfica, articulação com outros territó-
rios, etc.) e às finalidades do plano.

iii. Converter o plano de urbanização num
instrumento estruturante do território,
procedendo à articulação de funções e
redes, à definição de regimes de uso do
solo e de critérios de transformação do uso
e à programação da ocupação do solo. 

iv. Reafirmar a vocação do plano de por-
menor como instrumento de planea-
mento para a execução urbanística,
podendo assumir efeitos registais. 

Em 2009, a publicação dos três decretos
regulamentares referentes aos critérios de clas-
sificação e qualificação do solo, aos conceitos
técnicos e à cartografia, além de suprirem uma
lacuna que existia no regime jurídico desde a
sua criação em 1999, constituem uma rele-
vante contribuição para a clarificação de con-
ceitos, para a uniformização de critérios e para
a harmonização dos conteúdos dos planos. No
entanto, estes diplomas determinam também
mudanças no conteúdo dos planos, no próprio
processo de planeamento municipal e até na
forma como os municípios têm encarado o
desenvolvimento urbano. 

Reafirmando o princípio da programação

7 As vantagens de uma abordagem sistemática ao
planeamento de maior escala não são apenas uma
questão de precisão e detalhe do plano, passando
essencialmente pelo controle de execução do plano e
pela perequação, aspectos que não podem ser eficaz-
mente tratados ao nível dos PDM. (Cfr. Isabel
Moraes Cardoso, 2005)
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da urbanização e da edificação, o novo
diploma da classificação e qualificação do
solo explicita claramente a responsabilidade
dos municípios no processo de urbanização8, o
que, aliás, decorre da Constituição da Repú-
blica Portuguesa. Neste sentido, os municípios
não podem deixar os processos de urbanização
dependentes da iniciativa privada, mas têm
que definir uma estratégia de desenvolvimento
urbano para o seu território, programar a
implementação dessa estratégia e adoptar uma
atitude proactiva na promoção das áreas a
urbanizar. Não sendo esta abordagem uma
inovação9, só neste diploma é apresentada de
forma explícita e operativa. 

Esta abordagem não coloca de parte os
promotores privados, que podem contratuali-
zar com o município a concretização das acti-
vidades de urbanização, no quadro estratégico
que este definiu para o desenvolvimento
urbano do seu território10. Determina, no
entanto, a imprescindibilidade da existência de
uma estratégia municipal de ordenamento do
território, e em particular de desenvolvimento
urbano, a qual encontra no PDM um instru-
mento privilegiado. 

A operacionalização dos programas de
acção territorial (PAT) previstos no RJIGT e a
recente regulação dos contratos para planea-
mento vêm precisamente reforçar os mecanis-
mos de participação privada nos processos de
planeamento territorial, clarificando responsa-

bilidades, direitos e deveres de cada parte a
envolver, num quadro de maior transparência
dos processos. 

4. Importância dos PROT

Neste novo contexto de autonomia e res-
ponsabilização municipal, ganha acrescida
importância o estabelecimento de um referen-
cial regional através dos planos regionais de
ordenamento do território (PROT), instrumen-
tos fundamentais para o exercício das compe-
tências do Estado em matéria de ordenamento
do território. 

Sendo os PROT, por natureza, instrumen-
tos de planeamento estratégico, devem conter
todos os elementos que permitam enquadrar,
de forma objectiva, o planeamento territorial
de âmbito municipal. É no PROT que se esta-
belece o quadro face ao qual os municípios
irão aferir da legalidade e da adequação das
suas estratégias de ordenamento municipais.
É, portanto, no âmbito da articulação do
PROT com as estratégias municipais que se
tem que estabelecer o equilíbrio necessário
para a efectiva responsabilização dos municí-
pios pelas suas opções em matéria de ordena-
mento do território.  

Isto confere uma importância fundamental
não só ao conteúdo do PROT, mas também ao
seu processo de elaboração, à forma como
resolve as questões de coordenação intersecto-
rial e como determina o que é realmente rele-
vante para a região. Nenhum outro instru-
mento de gestão territorial enfrenta os desafios
com que o PROT se depara pela sua posição
de charneira no sistema de planeamento terri-
torial. 

5. Ajustar a Prática

Para a efectiva consolidação do sistema de
planeamento e gestão territorial não basta o

8 Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de
Maio, artigo 8.º, n.º 2 e artigo 22.º n.º 3. 

9 Cfr. Correia, 2001.
10 Como refere Josué Caldeira (2008) na inter-

venção feita na Conferência da Ad Urbem que assi-
nalou os 10 anos da LBOTDU,»… a coordenação e
programação dos instrumentos de planeamento terri-
torial determina para os particulares o dever de con-
cretizar e adequar as suas pretensões às metas e
prioridades estabelecidas nos planos(LBOTU, art.º
16, §3). Pretende-se, desta forma, realçar a natureza
pública do ordenamento do território e impor o prin-
cípio do desenvolvimento urbanístico em conformi-
dade com o plano».
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aperfeiçoamento do quadro legal nem o com-
pletamento do edifício constituído pelos dife-
rentes âmbitos territoriais do planeamento
(nacional, regional, municipal). Mais que isso,
requer a evolução das práticas de planeamento
e de gestão do território, num processo de
desenvolvimento de competências e de capaci-
tação técnica, tanto no seio da administração
pública como na esfera privada em que assenta
a elaboração dos planos e a execução da urba-
nização. 

Este processo avança mais lentamente do
que a reformulação do quadro jurídico, quer
porque envolve um universo muito alargado
de agentes quer porque enfrenta a inércia das
rotinas instaladas. Daqui resulta algum desfa-
samento entre as expectativas que o sistema
pode criar em teoria e o planeamento que,
efectivamente, é praticado. Suprir este desfa-
samento compete a todas as entidades com
responsabilidades nos processos de planea-
mento, embora haja algumas que têm atribui-
ções específicas na área formativa, na dissemi-
nação de boas práticas e na promoção do
conhecimento técnico e científico aplicado.
Nesta situação estão, naturalmente, as institui-
ções de ensino superior mas, ao nível do
Estado, a autoridade nacional de ordenamento
do território e urbanismo tem aqui um impor-
tante papel a desempenhar11.

A responsabilidade dos municípios nesta
matéria também não pode ser ignorada. São os
municípios que «estão no terreno». É no
âmbito municipal que se concretizam as estra-
tégias de desenvolvimento e ordenamento, que
se viabilizam as localizações das actividades e
dos equipamentos, que se garante a qualidade
de vida dos cidadãos e a sustentabilidade terri-
torial. Isto confere aos municípios uma res-
ponsabilidade acrescida no que respeita à boa
condução dos processos de planeamento. 

6. Futuro próximo

A evolução registada no sistema de planea-
mento e gestão territorial, especialmente acen-
tuada nos últimos 4 anos, acarreta novas exi-
gências para os diversos intervenientes nos pro-
cessos de ordenamento do território, desde os
técnicos e decisores da administração pública
até aos cidadãos em geral, passando pelos pro-
motores urbanísticos, projectistas e especialis-
tas sectoriais. Estas exigências traduzem-se na
qualidade do trabalho que têm que desenvolver
e na responsabilização perante deveres e direi-
tos que se tornaram mais claros e objectivos. É
um desafio que todos enfrentam. 

Da parte do Estado e das Autarquias Locais
há que dar continuação a este processo de con-
solidação. Por diversas razões, a LBPOTU
ainda se encontra por cumprir, pelo que há uma
«agenda de trabalhos a desenvolver, envol-
vendo as diversas entidades públicas com atri-
buições no capítulo do ordenamento do territó-
rio e do urbanismo, tendo como objectivo a
implementação plena da LBPOTU.» (Caldeira,
2008). No documento em referência, a estrutu-
ração desta agenda por âmbitos territoriais de
intervenção permite facilmente identificar as
entidades a envolver na sua concretização. 

No entanto, a montante desta agenda, no
plano jurídico-administrativo, importa criar
condições para um desempenho eficaz das res-
ponsabilidades inerentes ao ordenamento do
território. 

Em primeiro lugar, está ainda por definir
em Portugal o estatuto jurídico do solo asso-
ciado aos direitos e deveres dos respectivos
titulares ou proprietários, dos cidadãos em
geral e da administração pública. Um quadro
jurídico seguro e estável sobre os estatutos
urbanísticos do solo, materializado numa nova
Lei dos Solos,é fundamental para a definição
de políticas de solos eficazes quer no âmbito
local quer a nível nacional, e para suporte das
diversas políticas territoriais, nomeadamente:
políticas de cidades (nos planos da expansão

11 Lei orgânica da DGOTDU: Decreto Regula-
mentar n.º 54/2007, de 27 de Abril.
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urbana, da habitação, da reabilitação urbana e
da relação entre os espaços públicos e os pri-
vados), políticas de preservação ambiental e
conservação da natureza e políticas de ordena-
mento e valorização dos espaços rurais. 

No mesmo plano jurídico-administrativo, o
reforço da acção fiscalizadora do Estado é uma
consequência directa da consolidação da auto-
nomia municipal em matéria de ordenamento
do território. A componente fiscalizadora das
entidades da administração central nesta maté-
ria é ainda incipiente. Apesar de algum desen-
volvimento recente da componente de ordena-
mento do território no seio da Inspecção Geral
do Ambiente e do Ordenamento do Território
(IGAOT), há ainda que incrementar competên-
cias e sistematizar a actuação.

Para finalizar, justifica-se uma referência
mais genérica à necessidade de recentrar o sis-
tema de planeamento e gestão territorial na
execução dos planos, como forma não só de
aproximar o ordenamento do território e o
urbanismo dos cidadãos, mas sobretudo para
tornar mais eficazes as políticas territoriais.
Isto implica ajustar as figuras de planeamento
existentes e operacionalizar os mecanismos de
intervenção pública. Significa, também, valo-
rizar o planeamento estratégico e flexibilizar
os instrumentos de planeamento e gestão terri-
torial de âmbito municipal. 
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Resumo

Com a entrada em vigor da Directiva INS-
PIRE em Maio de 2007 veio consolidar-se a
importância das infra-estruturas de dados
espaciais (IDE) enquanto elementos de
suporte à formulação e gestão de políticas de
âmbito europeu. A criação da futura infra-
-estrutura europeia passa pelo desenvolvimento
e articulação das várias iniciativas de infra-
-estruturas nacionais, cujo desenvolvimento
está a cargo dos respectivos estados membros.

Portugal foi e continua a ser um País pio-
neiro neste sector e tem vindo a promover
diversas iniciativas para a reformulação do
Sistema Nacional de Informação Geográfica
(SNIG), bem como para a dinamização do
mercado nacional de informação geográfica.

As intervenções do IGP nos últimos anos
têm vindo a permitir um número acrescido de
funcionalidades do espaço do SNIG e culmi-
naram recentemente com a substituição inte-
gral da plataforma operacional do site. Tam-
bém foram lançados novos desafios para a uti-
lização da informação geográfica através dos
acordos celebrados com vários parceiros
nacionais e internacionais.

Nesta apresentação irá efectuar-se uma
descrição das principais intervenções realiza-
das pelo IGP, enquadrando-as na estratégia
nacional para a Informação Geográfica.

Palavras-chave: SNIG; Infra-estruturas
de Dados Espaciais; IGP

1. Enquadramento e antecedentes

A infra-estrutura de dados espaciais nacio-
nal, o SNIG (http://snig.igeo.pt/), foi criada há
18 anos através do Decreto-Lei nº 53/90 de 13
de Fevereiro, tendo sido a primeira a ser
desenvolvida na Europa e a primeira a ser dis-
ponibilizada na Internet em 1995.

Desde então, e sobretudo já nesta década,
houve um substancial acréscimo do interesse
por estas infra-estruturas, reconhecendo-se o
papel vital que podem desempenhar no apoio
à formulação, implementação e gestão de polí-
ticas e acções de âmbito territorial, quer por
parte de agentes públicos, quer por parte dos
privados.

Hoje, muito mais do que a representação car-
tográfica do espaço, importa a informação que
sobre ele se consegue coligir, organizar, aceder e
explorar, numa perspectiva pragmática e dinâ-
mica. Mais do que simples repositórios de dados,* Instituto Geográfico Português. Subdirector-Geral.

rpj@igeo.pt



é imprescindível abrir e fazer uso da informação
existente, através das infra-estruturas da Socie-
dade da Informação e do Conhecimento.

Em Maio de 2007, após 6 anos de intensa
preparação, entrou finalmente em vigor a
Directiva INSPIRE a qual vem criar um qua-
dro de desenvolvimento para as IDE na
Europa e atribuir grandes responsabilidades
aos Estados Membros e produtores de Infor-
mação Geográfica.

O surgimento desta directiva veio dar um
impulso determinante para a consolidação de
standardsde dados e serviços, no sentido de se
garantir uma eficaz interoperabilidade dos sis-
temas e um maior potencial para as IDE.

Também se verifica uma crescente sensibi-
lização dos cidadãos para a utilização de dados
geográficos, primeiro pela introdução e poste-
rior banalização do GPS nos veículos automó-

veis e depois pelo surgimento em 2005 do key-
hole, posteriormente massificado como Goo-
gle Earth.

Este movimento tem sido acompanhado
por uma democratização no acesso aos dados
geográficos, fomentada pela disponibilização
de serviços de dados de acordo com os stan-
dards do Open Geospatial Consortium (OGC),
pelo crescente aparecimento de ferramentas
opensourcecom funcionalidades cada vez
mais completas e também por alguns movi-
mentos livres de criação e disponibilização de
estruturas de dados (openstreetmap.org).

É neste contexto que se têm pensado e
implementado as alterações ao SNIG. Até
agora as intervenções centraram-se na
mudança de visual e reorganização de conteú-
dos existentes, bem como no desenvolvimento
de aplicações para os utilizadores.

A lógica subjacente à intervenção em curso
é a de consolidar uma infra-estrutura que per-
mita identificar, visualizar e explorar informa-
ção geográfica, bem como aceder a bases de
dados temáticas, a partir de componentes
interligadas (Metadados, Produtos, Serviços e
Mercado) suportadas por uma estrutura de
dados harmonizada disponibilizada a partir
dos seus respectivos produtores e acessível
através do geoPORTAL.

O SNIG resulta de um esforço nacional
(pioneiro a nível europeu e mesmo mundial) e
só poderá permanecer como Sistema Nacional

se houver uma participação activa e empenhada
de todos, produtores e utilizadores de informa-
ção geográfica. Compete ao Instituto Geográ-
fico Português (IGP) a coordenação e dinami-
zação do processo o que, importa frisar, não se
deve confundir com a titularidade sobre os
dados e informação disponibilizada pelo SNIG.

2. GeoPORTAL

Hoje o SNIG é uma das primeiras infra-estru-
turas de dados espaciais que possui um portal no
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Figura 1 – A evolução do Portal do SNIG
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Figura 2 – A estrutura do SNIG

Figura 3 – Exemplos de visualizadores de IDE
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qual se encontram implementadas as principais
funcionalidades. Com efeito, o geoPORTAL do
SNIG possui como componentes básicas:

• Catálogo
• Visualizador
• Aplicações
• Espaço Geocomunidade

Em muitos casos a face visível das infra-
-estruturas existentes corresponde ao seu
visualizador, mas é importante que se perceba
que esta é apenas uma das componentes e nem
por isso a mais relevante.

Em cada uma das quatro componentes do
SNIG, anteriormente identificadas, estão dis-
poníveis dados, aplicações e serviços de
acesso livre e gratuito sobre a informação geo-
gráfica existente em Portugal.

O catálogo de metadados do SNIG conta
hoje com mais de 9000 registos, referentes a

dados, serviços de dados e aplicações. Estes
registos têm vindo a crescer em número signi-
ficativo, sobretudo depois da aposta que foi
feita na criação de uma aplicação específica
para a sua criação, o MIG, e da realização de
várias acções de formação.

O IGP, enquanto entidade coordenadora e
dinamizadora do SNIG, reconhecendo que um
dos pontos nevrálgicos de uma IDE é o seu
catálogo de metadados, fez um esforço para a
criação de uma ferramenta de edição de meta-
dados em língua portuguesa e de acordo com o
preconizado pelas normas ISO, designada-
mente as ISO 19115, ISO 19119 e ISO 19139.
Surgiu assim o editor de Metadados de Infor-
mação Geográfica, conhecido pelo acrónimo
MIG, que vai hoje na versão 2.2.

Este editor está disponível na página do
SNIG para downloade é compatível com outras
aplicações de gestão de metadados que obede-
cem às normas e recomendações do OGC.

Figura 4 – Interface do MIG
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Através desta aplicação é possível docu-
mentar de forma estruturada todos os dados e
serviços de dados da responsabilidade das
diferentes entidades.

Para aceder aos dados recorre-se à inter-
face do catálogo que permite criar um con-
junto de pesquisas com base em várias solu-
ções. Podem ser efectuadas pesquisas por

palavras, por tipo de dados, por tipo de dispo-
nibilização, por períodos temporais e também
com recurso a topónimos ou definindo interac-
tivamente a área de interesse.

Com base neste vasto conjunto de possibi-
lidades é fácil efectuar a conjugação que nos
permite identificar os dados mais relevantes
para as nossas necessidades.

Figura 5 – Interface do Catálogo

Figura 6 – Interface do visualizador
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Em termos de visualização de dados é hoje
possível aceder a todos os serviços de dados
que existam no SNIG e em outros servidores
que cumpram os requisitos do OGC, forne-
cendo dados em serviços standard, como
sejam os WCS, WFS e WMS.

Os serviços base do SNIG permitem hoje
aceder de imediato aos dados disponibilizados
pelo IGP, sejam os que se referem à Carta
Administrativa Oficial de Portugal (CAOP),
sejam aos compilados aquando da execução
do Atlas de Portugal.

Figura 7 – Interacção entre o SNIG e a IDEE

Figura 8 – Componente de Geocomunidade do SNIG
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Há actualmente uma forte colaboração com o
Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Espanha
no sentido de incrementar a colaboração entre as
duas infra-estruturas nacionais de dados espa-
ciais: o SNIG e a IDEE. Na sequência desse
esforço é hoje possível aceder de imediato aos
servidores da IDEE a partir do SNIG e vice-versa.

De acordo com os princípios subjacentes à
criação e dinamização do SNIG aqui fica o repto
de se utilizar esta infra-estrutura para conhecer e
valorizar a nossa riqueza geográfica. Para além
dos serviços de visualização de dados geográfi-
cos, da criação e exploração de metadados, do
descarregar de produtos, há um espaço aberto
para a troca de experiências e debate centrado na
temática da informação geográfica.

A componente de Geocomunidade do
SNIG é precisamente o ponto de encontro para
aprender e partilhar experiências através do
Fórum SNIG, das redes temáticas (como a
RISE e o SNIG Educação).

3. Próximos passos e desafios

O IGP no seu papel de entidade coordena-
dora e dinamizadora do SNIG vai continuar a

acompanhar de perto a evolução da Directiva
INSPIRE, promovendo a divulgação nacional
de toda a informação a que tenha acesso e aler-
tando as restantes entidades e comunidade de
IG para os passos fulcrais que tenham de ser
dados.

Este trabalho iniciou-se com a transposi-
ção da Directiva para a lei nacional, efectuada
através do Decreto-Lei n.º 180/2009, de 7 de
Agosto, que também fez a revisão do Decreto-
-Lei fundador do SNIG e a criação do Registo
Nacional de Dados Geográficos.

Outro aspecto chave para a promoção do
SNIG é o da capacitação de todos os agentes
envolvidos. O IGP já realizou várias iniciati-
vas de formação sobre metadados e utilização
do MIG e pretende iniciar já em 2008 uma
abordagem similar no que diz respeito aos ser-
viços de dados. Para além da formação, será
também assegurado o apoio e suporte às enti-
dades que dele necessitarem e na medida das
possibilidades do Instituto.

Ao nível internacional, para além do
acompanhamento directo da Directiva INS-
PIRE, será dada particular atenção à colabora-
ção com a IDEE.

Mas há novos desafios que surgiram no sen-

Figura 9 – Qualidade geométrica das imagens
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tido de aproveitar a dinâmica gerada pelos prin-
cipais visualizadores de dados geográficos.

Com efeito Portugal é um dos primeiros
países a disponibilizar nas plataformas Google
Earth (Google) e Virtual Earth (Microsoft)
uma cobertura homogénea e de qualidade, per-
mitindo uma equidade no acesso aos dados
representativos do território.

A questão da qualidade coloca-se ao nível
do rigor geométrico, traduzido na resolução
das imagens disponibilizadas. Na Figura 9 é
bem patente essa diferença entre o que até
agora estava disponível e o que hoje podemos
encontrar. Mas, como podemos observar pela
Figura 10, também é necessário ter em atenção
rigor temporal.

Como se pode verificar, nesta imagem da
região da Albufeira de Alqueva, é bem patente
o desfasamento temporal da imagem até agora
disponibilizada.

Através do acordo com a Microsoft foi-se
mais longe, garantindo o acesso sem custos a
API (Application Programming Interface) do
Virtual Earth. Ora isto vem permitir que os servi-
ços da administração pública possam tirar todo o
potencial da sua utilização incorporado a infor-
mação geográfica oficial nas suas aplicações.

Surge aquilo que foi apelidado de Virtual
Earth PT, no sentido de enfatizar os benefícios
derivados desta colaboração e que podem ser
aproveitados pelos organismos da Administra-
ção Pública.

Figura 10 – Qualidade temporal das imagens
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Muitos dos processos que envolvem vários
organismos da administração estão relacionados
com algo que se pretende desenvolver em deter-
minado local como é o caso de vários os tipos de
licenciamento (construção, industrial, turístico,
agrícola, inertes, etc.). Através do desenvolvi-
mento de aplicações específicas sobre esta pla-
taforma, será possível garantir que todas as enti-
dades têm acesso à mesma informação, redu-
zindo tempos de resposta e eventuais erros de
decisão. Mais, para além do mecanismo de

comunicação interno, é possível dar aos promo-
tores acesso imediato e transparente a informa-
ção relevante sobre o estado das suas pretensões.

Para finalizar importa referir que estes desa-
fios surgem enquadrados numa estratégia do
IGP em potenciar a utilização da Informação
Geográfica de qualidade, baseando a sua inter-
venção em alguns aspectos-chave, como sejam:

• Criar informação de contexto e de
suporte à aquisição de elementos vecto-
riais de elevada qualidade

• Promover a disseminação e utilização da
Informação Geográfica

• Incrementar o crescimento do mercado
de serviços associados à Informação
Geográfica

• Fomentar a incorporação da Informação
Geográfica nos processos de gestão da
Administração Pública

É neste contexto que se utilizam como ins-
trumentos a produção de ortofotocartografia
digital, a disseminação de dados através do
serviço m@pas on-line, a consolidação do
SNIG e o estabelecimento de parcerias com
vários agentes relevantes. Aliás, neste sentido,
acabou de ficar concluída e já se encontra dis-
ponível a primeira cobertura nacional de car-
tografia de risco de incêndio florestal.

Esta cobertura será agora actualizada
anualmente.

As linhas estão traçadas e os desafios
estão lançados.   

Figura 11 – Cartografia de Risco de Incêndio
Florestal – Série2006/2008
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Resumo

A abordagem ao desenvolvimento territo-
rial tem estado muito ligada às transforma-
ções recentes que alteraram as lógicas de
governo, verificando-se que o planeamento
ligado ao ordenamento aparece cada vez mais
relacionado com a transição do governo tradi-
cional para um sistema de governância terri-
torial. A consideração da governância – que é
hoje vista como essencial para o desenvolvi-
mento – ultrapassa a mera dimensão do pla-
neamento ou apenas a valorização da partici-
pação, pelo que implica de aprendizagem,
sendo que a sua implementação implica con-
siderar a dimensão teórica e o conhecimento
de situações muito variadas mas, sobretudo, o
respeito pelas especificidades que tornam
cada experiência única.

Nessa linha, sem esquecer a dimensão
mais abstracta, associada a conceitos e meto-
dologias, abordamos algumas situações de
relacionamento entre políticas e estratégias de

desenvolvimento territorial, considerando em
especial o planeamento e a sua relação com a
governância territorial, numa abordagem com
incidência no Norte de Portugal e especial
referência ao Plano Estratégico de Desenvol-
vimento de Ponte da Barca – e ao processo a
que este deu lugar –, onde se cruzam planea-
mento físico, estratégico e participado, com o
fortalecimento do sistema de governância ter-
ritorial e capacitação da comunidade local,
orientados para o desenvolvimento.

Palavras-chave: Desenvolvimento; Gover-
nância; Planeamento; Participação.

* CEGOT.
** FLUP.

1 O presente texto resulta da releitura e desenvol-
vimento da comunicação apresentada na conferência
«City Futures» (Madrid, Junho de 2009) sob o título
de «From strategic planning to participated processes
of territorial governance», disponível em http://www.
cityfutures2009.com/PDF/56_P_Chamusca.pdf
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1. Desenvolvimento, 
governância, planeamento 
e participação

1.1. Território e desenvolvimento

O desenvolvimento é um conceito asso-
ciado a sistemas complexos, relacionados com
os valores e preferências dos indivíduos, com as
necessidades e anseios das sociedades, com um
conjunto de componentes económicas, tecnoló-
gicas, sociais, políticas e ambientais (designa-
damente) e um leque de agentes com interesses
específicos e natureza diversa: pública (entida-
des e organizações internacionais, estados e
suas instituições, poderes públicos regionais e
locais), privada (empresas e suas organizações,
famílias, indivíduos e suas organizações), mista
(parcerias e associações entre agentes públicos
e privados) e representantes do terceiro sector,
ou associações não-governamentais.

Reconhecendo o espaço como mais que um
mero suporte para as pessoas, actividades e flu-
xos de bens e informação, vários autores e docu-
mentos de natureza política tendem a valorizar a
dimensão territorial do desenvolvimento e a
considerar três domínios: económico, social e
ambiental, geralmente traduzidos em objectivos
de competitividade, coesão e sustentabilidade.

Para uma intervenção eficaz nestes três
domínios (que outros dirão de sustentabilidade
económica, social e ambiental), a administra-
ção e a participação são entendidas como essen-
ciais, mais ainda se associadas a uma visão de
planeamento flexível e participado. A necessi-
dade de planear (e de certa forma «controlar»)
a transformação dos territórios, com políticas e
instrumentos de intervenção variados, não é de
hoje, é bem sabido. De há muito que a admi-
nistração, às escalas nacional, regional e local,
optaram pela utilização de políticas de planea-
mento e ordenamento do território que permi-
tissem fomentar e orientar os processos de
desenvolvimento, seja no sentido de produzir

riqueza, ou em nome da melhoria da qualidade
de vida e do bem-estar social, da preservação
(e/ou potenciação) dos valores naturais, cultu-
rais e humanos e crescimento das actividades
económicas, entre outros objectivos mais
comummente enunciados.

No entanto, ao tratamento da dimensão
espacial vista como a base de uma necessidade
de ser planeada/ordenada, em nome de lógicas
de crescimento regional ou de regulações tec-
nocratas convencidas da capacidade de coman-
dar o futuro, têm sucedido várias outras. Tal
deve-se, em boa parte, à expansão e aprofun-
damento das dinâmicas de globalização e ao
aumento do número e da complexidade das
relações e interdependências entre diferentes
actores e escalas; além disso, o território passa
cada vez mais a ser entendido como realidade
económica, social e identitária, directamente
relacionada com a capacidade e o tipo de
desenvolvimento das cidades, das regiões, dos
países ou até de conjuntos de países (ver Livro
Verde sobre Coesão Territorial Europeia).
Numa outra perspectiva, importa considerar
que as alterações na organização económica
podem ser observadas também na sua associa-
ção com «a emergência de uma economia
informacional e global» (Castells, 1996 p. 32),
fruto dos processos de globalização, da revolu-
ção tecnológica e das novas formas de organi-
zação das empresas (em rede). As transforma-
ções conduzem ao aparecimento de um novo
espaço de economia e à valorização do territó-
rio, donde uma progressiva transição de um
modo de organização da actividade económica
maioritariamente estruturado em torno de
recursos e capacidades locais (frequentemente
referenciados ao espaço do Estado-Nação) para
um outro onde se assiste ao extravasar dos
limites anteriormente fixados por razões geo-
gráficas, políticas, históricas e/ou técnicas.

Em Portugal, como noutros países, os fun-
damentos destas transformações parecem estar
relacionados essencialmente com duas variá-
veis, fortemente interligadas: um processo de
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globalização que foi acompanhado por dinâmi-
cas de redefinição territorial, integração euro-
peia, descentralização e perda de poder do
Estado (Badie, 1995; Governa e Salone, 2005)
e, por outro lado, por terem emergido novas for-
mas e padrões de acção colectiva, que permiti-
ram o aparecimento e a consolidação de formas
de parceria, de cooperação institucional, de pla-
neamento estratégico e gestão territorial. 

Na sequência de outros trabalhos (Andersen
e Von Kempen, 2003), podem identificar-se
cinco tendências associadas à emergência de
novas políticas e estratégias de desenvolvi-
mento territorial, designadamente a transição
do governo para a governância, a valorização
da capacitação dos habitantes e das comunida-
des locais, o desenvolvimento de políticas mais
selectivas, a construção de projectos integrados
com acções de natureza diversa e a utilização de
mecanismos de contratualização, dimensões
que serão consideradas de seguida, na aborda-
gem a alguns exemplos de planeamento e ges-
tão territorial no Norte de Portugal, com espe-
cial incidência no município de Ponte da Barca
e no seu plano e processo estratégico.

1.2. Do governo à governância

Nas últimas três décadas, a Europa conhe-
ceu alterações institucionais muito importan-
tes que mudaram progressivamente e de forma
significativa a organização política e adminis-
trativa das cidades, das regiões e dos países,
num processo que está associado à mudança
de escalas políticas e territoriais (ou alteração
da sua importância relativa), em que o Estado
deixa de representar o único campo da acção
colectiva no contexto da globalização (Le
Galès, 2002), assim como a mudanças políti-
cas e ideológicas, designadamente as que fica-
ram associadas ao colapso dos países domina-
dos pelo planeamento central e pela concen-
tração do poder decisório.

Estes elementos, combinados com as

características demográficas e as necessidades
sociais cada vez mais sofisticadas e dispendio-
sas, forçam a transição de um modelo tradicio-
nal de Estado Social e do Bem-Estar e aborda-
gens top-down, focadas nos princípios tradi-
cionais de «Governo», para um modelo de
«Governância», assente em redes de parcerias
e múltiplos agentes, na privatização e regula-
ção e numa multiplicidade de relações, com
aumento das abordagens bottom-upe o Estado
cada vez mais relegado a um papel de regula-
dor e mediador do processo de desenvolvi-
mento. Apesar de um certo reforço do Estado
com a crise actual, as mudanças continuam
evidentes e não deverão retroceder, já que
mesmo nas situações onde o Estado conseguiu
manter muito do controlo que exercia (ou o
recuperou em parte), não deixou de ocorrer
uma transição para um processo de controlo e
influência menos hierárquico, mais variado,
fragmentado e multifacetado (Jouve, 2005).

De um modo geral, as limitações e as debili-
dades do sistema de governo tradicional, foram
colocadas a descoberto pela multiplicação das
formas de comunicação e interacção entre os
diferentes agentes com interesse no desenvolvi-
mento de um determinado espaço e cada vez
mais envolvidos na gestão dos territórios (Álva-
rez et al., 2006). Por isso, para lá de questões
ideológicas e de uma maior ou menor confiança
no Estado, a governância parece resultar, antes
de mais, da necessidade de resolver problemas
de uma forma mais eficaz, eficiente e democrati-
camente responsável, num contexto de crescente
complexidade e fragmentação em que a inabili-
dade do governo central e dos instrumentos do
Estado para fazer face aos desafios se torna evi-
dente, os quais serão melhor enfrentados e resol-
vidos através de uma atitude que considere os
princípios de abertura, participação, estratégia,
responsabilidade e eficiência (Narender, 2004). 

O conceito de governância2 emerge na

2 Se o conceito é compreensível, mais difícil é a
introdução da palavra, já que governanceé de uso



década de oitenta do século passado, traduzindo
a evolução do conceito de «government» ou
«governing». O conceito e os princípios que lhe
estão associados tiveram grande aceitação, o
que pode ser entendido como resultado da asso-
ciação da governância à resposta para dois pro-
blemas fundamentais: é difícil (impossível?)
prever o futuro e não se pode considerar que
alguns (eleitos ou técnicos) saibam o que é
melhor para todos; é importante agir e intervir
no território de uma forma sustentada, procu-
rando a coordenação de esforços e sinergias
(porque o espaço é uma dimensão essencial do
sistema de construção do desenvolvimento).

Entende-se que os espaços são demasiado
importantes para poderem ser geridos apenas
pelos eleitos, os quais representam apenas uma
parte dos interesses (designadamente os inte-
resses públicos, com competências reduzidas,
face ao poder regional, central e europeu ou
mundial), de uma parte dos cidadãos (os elei-
tores, ou seja os que residem num determinado
território e se preocupam com o dever de
votar). Assim, o «governo» é visto como um
encontro de agentes e escalas, considerando o
vasto conjunto das instituições e as suas inte-
racções bem como as dimensões multiescala-
res e as dinâmicas espaciais. Ora, a construção
de estratégias orientadas para o desenvolvi-
mento (qualidade de vida nas dimensões eco-
nómica, social, cultural e ambiental) obriga a
entendimentos orientados por lógicas de con-
certação e não de domínio hierárquico, o que
favorece a descentralização e o aparecimento
de soluções híbridas e inovadoras (Atkinson,
1998; Coaffee e Healey, 2003; Masson-Vin-
cent, 2008; Tandon, 2002).

Desta forma, a governância pode ser com-
preendida como uma rede de relações não hie-
rárquicas, policêntricas e mutuamente depen-

dentes, estabelecida entre actores públicos e
não-públicos, que se distingue da convencional
e hierárquica redistribuição de recursos orça-
mentais que caracteriza o Estado-Providência
(Cars et al., 2002; Covas, 2007; Healey, 1998).
Compreende um conjunto de regras, processos
e práticas que dizem respeito à qualidade do
exercício do poder e que orientam uma cor-
recta gestão do território a diferentes escalas e
na sua articulação. Actualmente, estas regras
dizem respeito a um conjunto de princípios de
governância (ou bom governo), aceites pela
generalidade da comunidade científica, e que
vão de encontro às orientações e princípios do
Programa de Desenvolvimento das Nações
Unidas e da Declaração Universal dos Direitos
do Homem (Graham et al., 2003): 

• Legitimação e participação – todos os
homens e mulheres devem ser livres para
participar, de forma construtiva, no pro-
cesso do desenvolvimento e os interesses
diferentes devem ser mediados para
alcançar o consenso que melhor sirva o
interesse dos grupos e das políticas.
Assim, a legitimação e participação pas-
sam pela consideração das necessidades
de participação, orientação e consenso.

• Visão estratégica – uma visão de futuro
deve estabelecer a direcção e o sentido do
processo de desenvolvimento. Esta visão
estratégica deve ser reconhecida por
todos os agentes e considerar as comple-
xidades históricas, culturais e sociais em
que a prospectiva se fundamenta e o que
estabelece como necessário para alcançar
um futuro que seja considerado como
desejado; 

• Desempenho – todos os agentes envolvi-
dos devem estar comprometidos com uma
perspectiva de longo prazo, alicerçando o
seu desempenho em princípios de respon-
sabilidade, eficácia e eficiência, servindo
toda a comunidade e fazendo o melhor
uso dos meios e recursos disponíveis;
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mais fácil no inglês (e foi vulgarizado por Blair e
agora por Obama), enquanto no português, para evi-
tar o neologismo, se refere por vezes como «bom
governo», o que pressupõe a alteração de paradigma.



• Responsabilidade, confiança e transparên-
cia – considerando o conceito de accoun-
tability percebe-se que a governância se
caracteriza por processos transparentes,
com grande circulação de informação que
permita compreender, monitorizar e imple-
mentar os processos de planeamento e ges-
tão do território. Na prática, tal consiste em
tornar o processo decisório conhecido, no
sentido que todos os agentes e a comuni-
dade saibam quais são as responsabilida-
des de cada actor e se revejam no processo. 

• Equidade e justiça – as estruturas legais
devem ser justas e reforçadas de forma
imparcial e equitativa, para que todos os
homens e mulheres tenham oportunida-
des de melhorar ou manter o bem-estar
(adaptado de UNDP, 1997).

Apesar de um amplo reconhecimento e
apropriação destes princípios, esta transição
(ou mudança paradigmática) para a governân-
cia permanece incompleta, o que é normal
atendendo aos objectivos filosóficos e não
quantificáveis que lhe estão subjacentes. Mui-
tas vezes – como tanto parece ocorrer em Por-
tugal – a transição manifesta-se essencial-
mente na dimensão teórica e no discurso polí-
tico, de forma a justificar a preservação das
hierarquias, o que é explicado por dois facto-
res. Em primeiro lugar, a abertura do processo
decisório à sociedade civil fez-se através de
um processo de institucionalização da partici-
pação pública, o que condiciona a capacidade
real de influência na definição de estratégias
colectivas por parte de alguns sectores da
sociedade (ou mesmo algumas pessoas em
concreto), já que os mecanismos de abertura
obedecem a regras claras na negociação das
escolhas colectivas, previamente definidas
pelas estruturas políticas (Jouve e Booth,
2005). Depois, porque este processo de insti-
tucionalização estabeleceu diferenças entre os
grupos de actores locais, favorecendo regra
geral os grupos económicos, pela sua ligação

privilegiada aos campos decisórios, os quais
procuram manter a capacidade instalada.

1.3. Planeamento estratégico 
e prospectivo

A necessidade de prever e antecipar o
futuro conduziu a modelos quantitativos sofis-
ticados, que, em muitos casos, alguns anos
mais tarde provaram estar errados. Esta evi-
dência não pretende contradizer a importância
do planeamento, nem a necessidade de abor-
dagens quantificadas, mas apenas apontar para
a necessidade de adoptar e implementar novos
métodos de planeamento e gestão territorial
(pelo menos complementares) que promovam
uma conciliação dos objectivos de curto prazo
com as orientações estratégicas de longo prazo
e o desenvolvimento de novas estratégias de
acção, que incluam mecanismos eficazes de
cooperação e colaboração (Bock, 2006; Jessop,
1999). Em consequência, verificou-se uma
progressiva transição do planeamento físico e
positivista para uma abordagem mais estraté-
gica e participada ao planeamento e gestão ter-
ritorial, considerando que a abrangência do
planeamento estratégico pode ajudar a orientar
as decisões públicas (Laquian, 2002).

É comum considerar-se que o planeamento
estratégico3 apareceu na década de 80 do
século passado como alternativa ao modelo
racional4, caracterizado por planeamento deta-
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3 O conceito não é consensual. Por exemplo,
Mintzberg (1992) propõe a utilização da expressão
«pensamento estratégico» porque, segundo o autor, a
estratégia faz parte do processo de planeamento e
este deve servir para clarificar e definir a estratégia.

4 O planeamento estratégico não foi a única aborda-
gem ao planeamento que apareceu em oposição ao pla-
neamento racional e detalhado que vigorava. Muitos auto-
res consideram como modelos alternativos, o planea-
mento dito incremental, advocatório, equitativo e comu-
nicativo e que são muito importantes e no papel que
desempenharam enquanto causa e efeito da governância.
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lhado baseado em «metas e objectivos de difí-
cil concretização» (Campbell e Fainstein,
2001 p. 169), e como resposta à importância
crescente dos agentes privados e da sociedade
civil, derivando do pensamento militar e da
gestão empresarial (Fernandes e Ramos,
2007). Foi uma resposta à alteração das fun-
ções do Estado e às novas articulações entre o
público, o privado e o terceiro sector,
ganhando destaque a sua associação aos prin-
cípios do desenvolvimento sustentável e
saindo reforçado com as leis comunitárias
sobre avaliação ambiental estratégica (Direc-
tiva SEA 2001/42/EC, regulada em Portugal
pelo Decreto-Lei n.º 232/2007).

Em linha com este paradigma, o planea-
mento estratégico tem vindo a derivar de uma
associação à simples competição ou marketing
das cidades e regiões (dominante nos anos
oitenta), para abordagens do desenvolvimento
e planeamento territorial que priorizam a equi-
dade no acesso de todos os cidadãos aos bens,
serviços e oportunidades, numa perspectiva
transgeracional que promova o respeito pelos
valores humanos, culturais e ambientais e sal-
vaguarde a satisfação das necessidades das
gerações vindouras, bem como o direito e
dever de participação efectiva dos cidadãos
nos processos de tomada de decisão
(WNWCED, 1987). Assim, um território bem
planeado não é, apenas, um espaço no qual os
cidadãos e as actividades se distribuem e orga-
nizam de forma que se entende como ade-
quada, já que a intervenção deve ser combi-
nada com uma abordagem estratégica ao pla-
neamento que assegure a qualidade de vida,
com participação dos cidadãos num processo
democrático e partilhado de tomada de decisão
(Merlin e Choay, 2009; Soh e Yuen, 2006).

Considera-se pois que o desenvolvimento
das cidades e das regiões está cada vez mais
relacionado com estratégias que resultam de
processos participados de diagnóstico e pros-
pectiva, reforçando sinergias (com competi-
ção, complementaridade e solidariedade) entre

diferentes pessoas, espaços e instituições.
Neste contexto, o planeamento estratégico
deve ser visto como um processo contínuo,
cíclico e flexível, orientado para a acção, com
a construção de planos, sua implementação e
monitorização; considera os valores e as mis-
sões das diferentes instituições, bem como os
factores externos que afectam a concretização
dos objectivos propostos; assume a evolução
dos territórios como descontínua e selectiva
(por saltos, ciclos ou rupturas), correspon-
dendo simultaneamente a um processo proac-
tivo, contingencial e de aprendizagem colec-
tiva e introduz a lógica prospectiva, associada
à construção de visões de futuro, num contexto
política, técnica e socialmente descentralizado
(Asher, 1991; Faludi e Van Der Valk, 1994;
Friedmann, 1993; Sposito, 1993).

O planeamento estratégico é entendido
como um processo instrutivo e exploratório
que procura ajudar a comunidade local na reso-
lução dos seus problemas, apresentando várias
possibilidades, fazendo recomendações, exa-
minando todas as alternativas, antecipando
consequências, desenhando cenários e criando
condições para o envolvimento de todos os
cidadãos (Hall, 2002). No entanto, o planea-
mento estratégico não substitui o planeamento
racional. Complementa-o, introduzindo novas
valências e uma componente operacional que
se traduz especialmente na criação de um qua-
dro conceptual de referência, relativamente
abstracto, mas que dá coesão a um conjunto de
projectos articulados e interligados, numa certa
direcção, para atingir determinados objectivos,
ao qual se devem adaptar as novas iniciativas
(Faludi e Van Der Valk, 1994). Rejeita os
objectivos sociais vagos e a ineficiência do
modelo racional, propondo um modelo de pla-
neamento com orientações claras e que consi-
dere as limitações do espaço (Fainstein, 2001).

O plano estratégico, incluindo um pro-
cesso aberto de diálogo entre as entidades
públicas e os agentes económicos, sociais e
culturais de um espaço, pode ser uma oportu-



nidade de reflexão partilhada sobre os futuros
desejáveis e possíveis, bem como dos cami-
nhos (estratégias e acções) para os atingir.
Assim, o planeamento estratégico tem um
plano, mas não é apenas um plano, no sentido
tradicional do termo, uma vez que deve incluir
um processo que se pode caracterizar de
acordo com Ferreira (2007), por:

• Integração – engloba as diferentes com-
ponentes do planeamento, designada-
mente as vertentes económica, social,
cultural, urbanística e ambiental;

• Flexibilidade – adapta-se à especifici-
dade de cada situação e à evolução contí-
nua dos contextos;

• Selectividade – considera a priorização
de acções, privilegiando as medidas
indutoras de mudança, com cariz prático,
clarificando o que fazer e como fazer;

• Participação – a legitimidade do processo
de desenvolvimento é normalmente asso-
ciada à participação, que deve ser enten-
dida como um pretexto para o diálogo,
persuasão, concertação e contratualização
e nunca estar associada a novos mecanis-
mos de referendo. O contributo do pro-
cesso estratégico para a abertura e demo-
cratização da sociedade, segundo lógicas
de transparência e potenciando contextos
de governância, deve ser destacado;

• Prospectiva – a decisão fundamenta-se
nas hipóteses construídas para o futuro e
não no prolongamento dos dados do pas-
sado (Delamerre et Malhome, 2002).
Assim, o plano estratégico é um processo
de reflexão prospectiva, considerando
tendências, ameaças, oportunidades e
actores, e construindo objectivos, estraté-
gias, acções e recursos para o concretizar,
como base para a discussão e para a cons-
trução do desenvolvimento;

• Continuidade – enquanto processo, o pla-
neamento estratégico exige continuidade.
O plano é apenas o princípio, uma das

fases. Mais importante que a sua elabora-
ção é a sua implementação, execução e
monitorização, fases que também devem
ser participadas, flexíveis e sujeitas a
constante avaliação, de forma a permitir
adaptação aos desafios que constante-
mente se colocam.

1.4. Capital social, participação 
e legitimação do processo 
de desenvolvimento

A ideia de capital social está intimamente
associada aos princípios de confiança e reci-
procidade. É articulado por redes e criado e
reforçado pela interacção, com contactos e
referências cruzadas que originam múltiplas
relações mútuas e sistemas mais ou menos
complexos de confiança partilhada entre pes-
soas e instituições.

O capital social é particularmente impor-
tante num contexto em que as dinâmicas que
afectam os territórios e as sociedades que os
habitam se manifestam em outras dimensões
que não as relacionadas com a organização
política e administrativa do Estado, agora com
geometrias complexas, fragmentação temática
e um número crescente de agentes, ou com a
gestão partilhada das regiões. A organização
económica, ou as rotinas diárias da população,
são bons exemplos de como as dinâmicas
transcendem as fronteiras e as capacidades
administrativas, num «… espaço complexo de
nós e redes, lugares e fluxos, no qual múltiplas
relações e actividades coexistem, interagem,
combinam, conflituam, oprimem e geram
sinergias criativas (Healey, 2007, p. 1).

As transformações no quotidiano das popu-
lações são especialmente importantes, na
medida em que assistimos a um aprofunda-
mento dos processos de individualização e de
diferenciação dos modos de vida, associados
sobretudo a mudanças no emprego, consumo e
mobilidade. O espaço onde as pessoas vivem
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torna-se diversificado, dissociado, fragmentado
e, por vezes, conflituoso e desconfortável (Hea-
ley, 2002); com a multiplicidade de identidades
a contribuir para a definição e criação de vários
espaços e temporalidades dentro do mesmo
país, região ou cidade (Bridge e Watson, 2000).

Esta crescente complexidade da vida social
tornou a governação dos espaços mais difícil,
na medida em que a ligação entre as pessoas e
os lugares é mais difusa do que em períodos
passados (Healey, 1996), de tal forma que o
espaço pode ser visto como um local de sobre-
posição de redes de relações, em diversas
escalas espaciais (Cars et al, 2002), onde
existe uma dinâmica de diferenciação social
mais complexa, uma vez que as pessoas vivem
de modos diferentes, viajam em direcções dis-
tintas e fazem compras em momentos diferen-
tes, entre si e cada uma em diferentes momen-
tos. Como consequência, nas nossas cidades e
regiões, a divisão social é cada vez mais com-
plexa, ultrapassando as tradicionais oposições
entre ricos e pobres, naturais e imigrantes, ou
entre intelectuais e analfabetos (que ainda
existem), colocando um novo desafio à criação
e gestão de espaços de partilha. Por isso, atri-
bui-se uma importância crescente ao capital
social nos processos de desenvolvimento e a
ênfase é colocada na capacitação das institui-
ções e comunidades locais5, uma vez que se
considera que a densidade institucional (Amin
e Thrift, 1994) pode desempenhar um papel
decisivo na redução de incerteza e na promo-
ção do processo de aprendizagem colectiva e
articulação das estratégias dos diferentes acto-
res locais, uma vez que se impõe a ideia que
«os territórios são construídos pelas acções e
pelos projectos dos actores» (Meunier-Cha-
bert, 2001, p. 33).

Neste quadro, a emergência da sociedade
civil enquanto força política é vista como uma
das alterações mais importantes dos últimos
anos, contribuindo para a legitimação dos prin-
cípios de participação, responsabilidade e con-
fiança pública (Laquian, 2002). Por outro lado,
nesta sociedade heterogénea e complexa, o pla-
neamento estratégico aumenta a sua relevância e
implica a consideração da multiplicidade de
visões presentes em cada território, com a com-
plexidade e diversidade do quotidiano e os seus
múltiplos espaços e temporalidades a requere-
rem uma abordagem que considere os princípios
da governância e a mobilização das várias iden-
tidades territoriais, como recursos num processo
colectivo de desenvolvimento. Neste sentido, a
acção colectiva terá tanta mais capacidade de
reforçar a governância e de legitimar o processo
de desenvolvimento, quanto mais for capaz de
considerar as formas distintas de vivência, isto é
o modo como cada indivíduo interpreta e
«sente» o seu quotidiano (Healey, 2002), donde
a necessidade de envolver uma gama diversifi-
cada de actores na gestão estratégica do territó-
rio, sem esquecer a importância de uma lide-
rança institucional para um processo de enorme
complexidade e exigência (Godet, 1993).

2. Experiências no Norte 
de Portugal

2.1. Introdução

Actualmente, não precisamos de prever o
futuro, mas deve-se estar, se possível, quando
possível e na medida do possível, preparado
para o que este pode trazer. Face à necessidade
de acompanhar as mudanças e à dificuldade de
articular diferentes agentes e de intervir em
diferentes temas e escalas na base de previ-
sões, o planeamento estratégico e a governân-
cia devem apostar e confiar numa visão de um
futuro desejado e, quando for adequado e pos-
sível, na possibilidade de o antecipar.

5 Por comunidades locais não se entende apenas
a população residente, mas todas as instituições e
pessoas que têm uma relação forte com determinado
território, com uma ligação afectiva e um sentimento
de «pertença».
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Em Portugal, como na Europa e no
Mundo, os processos de planeamento e gestão
territorial são actualmente influenciados pela
emergência do conceito de governância que
progressivamente se foi consolidando como
objectivo da administração do território e
como novo paradigma de gestão democrática.
Contudo, a situação da administração do terri-
tório português é muito particular, o que torna
o desenvolvimento territorial um desafio espe-
cialmente difícil e a governância especial-
mente necessária.

É certo que as últimas décadas foram mar-
cadas pela implementação e difusão de políti-
cas e práticas de ordenamento do território,
com ampla difusão das metodologias do pla-
neamento estratégico. No entanto, à medida
que os mais variados instrumentos de planea-
mento e gestão territorial (planos directores
municipais, planos de urbanização, planos de
pormenor, etc.) se espalharam pelo país (com
ritmos irregulares e de formas distintas), assis-
timos também a um aumento do descontenta-
mento e das críticas, o que resulta na constata-
ção de um país desordenado, com ameaças e
problemas que evidenciam a ineficácia dos
planos (Fernandes e Ramos, 2007). 

No Norte de Portugal, são vários os desa-
fios que se colocam à governação do território.
Em primeiro lugar, observam-se conflitos a
várias escalas em parte resultantes de um
duplo centralismo que dificulta a participação
e a resolução de problemas complexos que
adquirem maior pertinência na dimensão sub-
nacional e supramunicipal, seja em face dos
problemas de concentração metropolitana,
seja no quadro dos territórios de baixa densi-
dade (Fernandes, 2007). 

Apesar de terem sido introduzidas signifi-
cativas melhorias nas últimas décadas (e de
outras que se perspectivam) nas redes de aces-
sibilidade, na mobilidade das pessoas e na
competitividade de base territorial – e tam-
bém por isso –, as diferenças dentro do país
aumentaram, numa tradução que pode ser

vista em várias dimensões de oposição sim-
plificadora (Lisboa e o resto, litoral – interior,
cidades v rural, …), o que, em parte, resultará
da ineficácia da articulação espacial das polí-
ticas sectoriais, o que está especialmente sen-
tido por se verificar que os concelhos deixa-
ram de ter a dimensão pertinente (e as câma-
ras municipais as competências capazes) de
promover o desenvolvimento e planeamento
partilhado. De facto, não apenas a complexi-
dade dos problemas, como o aumento da
mobilidade das pessoas e de empresas, obriga
à consideração de outra escala, o que num
país sem regiões administrativas, nem boa
articulação intermunicipal e que desconfia da
descentralização, coloca problemas especial-
mente evidentes, em evidente contraste com
outros países, como em França, onde o pro-
blema parece ser o da dificuldade de coorde-
nação entre um aparentemente excessivo
número de níveis e uma vontade descentrali-
zadora do Estado para a qual nem sempre se
sentem preparadas as estruturas regionais,
provinciais, departamentais, metropolitanas e
das associações de comunas.

Face ao duplo centralismo, os princípios
da governância podem ajudar a encontrar
alternativas numa ligação entre planeamento e
a gestão territorial, orientada para o desenvol-
vimento.

Um caso com potencialidades, mesmo no
quadro da União Europeia, onde o planea-
mento estratégico serve de mote à cooperação
é o que se centra no Plano Estratégico Norte de
Portugal-Galiza, que define as prioridades
para o período do quarto quadro comunitário
de apoio (2007-2013) e pode de facto favore-
cer a recuperação de uma euroregião que se
encontra entra as menos desenvolvidas da
União Europeia, favorecendo a sua afirmação
também face aos grandes centros de comando
ibérico (Madrid, Barcelona e Lisboa). Esta
relação é por certo facilitada pela proximidade
geográfica e linguística e pelo envolvimento
crescente e de há muito entre especialistas



universitários e autoridades locais6, que defi-
niu como prioritários: o impulso aos sistemas
de transportes e acessibilidades; a cooperação
no âmbito do mar; a competitividade das
pequenas e médias empresas; a protecção
ambiental e o fomento da cooperação social e
institucional7. 

As ligações entre o planeamento estraté-
gico e o reforço dos sistemas de governância
dão os seus primeiros passos nas CIM (Comu-
nidades Intermunicipais) constituídas com a
Lei Cabrita (que revogou a chamada Lei Rel-
vas)8 e são também evidentes em diversos
casos de cooperação entre cidades, nalguns
casos reforçada por candidatura aos projectos
do POLIS XXI «Redes urbanas para a compe-
titividade e inovação», como ocorre com
o«Douro Alliance – Eixo Urbano do Douro»9,
que exemplifica a articulação de diferentes
escalas e grupos de actores, ao serviço de um
projecto comum: a criação de uma plataforma
de diálogo, partilha e cooperação, onde ponti-
ficam os municípios de Vila Real, Peso da
Régua e Lamego, a Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro, as associações comer-

ciais e industriais do Peso da Régua e Vila
Real e as associações empresariais de Lamego
e Vila Real. Além da criação de um plano
estratégico que oriente a acção, a associação
pretende manter e alargar o envolvimento e
participação dos diferentes actores na execu-
ção de um conjunto concreto de acções e na
gestão partilhada do território, potenciando as
complementaridades e interdependências,
assim como a cooperação activa e duradoura.

2.2. O caso de Ponte da Barca

No caso do Município de Ponte da Barca,
o Plano Estratégico de Desenvolvimento
(PEDPB) e o processo estratégico participado
ligado à sua elaboração, criaram as bases para
um sistema de participação e cooperação, que
procurou estar em linha com os princípios de
governância. Nesse sentido, o PEDPB foi
encarado desde o início como um processo
dinâmico, participado e criador, baseado na
reflexão e no debate, onde o plano foi visto
como um mecanismo em construção, orienta-
dor da mudança e responsável pela definição
de uma visão, traduzida em objectivos, projec-
tos e medidas concretas que seriam contratua-
lizadas pelos diferentes agentes com interesses
e intervenção no território.

Assim, a metodologia adoptada procurou
assegurar a promoção de um planeamento inte-
grado e multiescalar, capaz de gerar continui-
dade e produzir uma lógica de processo estra-
tégico, reforçando sinergias (com reconheci-
mento de relações de competição, complemen-
taridade e solidariedade) entre diferentes pes-
soas, espaços e instituições, que se prolonga-
ram para lá das fases de diagnóstico e prospec-
tiva, num envolvimento real na implementação
e monitorização das propostas construídas para
o «futuro desejado». Na prática, o plano/pro-
cesso de Ponte da Barca pretende (re)construir
o município como um «recurso colectivo»
(Healey, 2002), no sentido de resolver  proble-
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6 Em 2007 foi criado um Centro para os Estudos
na Euro-região (CEER), englobando 6 universidades
(3 no Norte de Portugal e 3 na Galiza) e outras insti-
tuições regionais. Constitui um exemplo único na
Europa de cooperação permanente entre especialistas
universitários e autoridades locais. Por outro lado, o
Eixo Atlântico, é uma associação de 34 municípios dos
dois lados da fronteira, presidida actualmente pelo Pre-
sidente da Câmara de Gaia e dirigida desde a fundação
por um técnico galego, a qual tem trabalho desenvol-
vido em vários domínios (ver Álvarez, J., Salgado, A.,
Fernandes, J. A. R., and Marques, T. S., 2006)

7 Mais recentemente, um plano estratégico de
cooperação entre a região Norte de Portugal e outra
região espanhola, Castela e Leão, foi concluído tam-
bém, igualmente com o horizonte temporal de 2013,
apresentando como principal prioridade a promoção
das actividades e relações comerciais e económicas
inter-regionais.

8 Leis n.º 10/2003 e 11/2003, diplomas conheci-
dos como «Lei Relvas».

9 Disponível em http://www.douroalliance.org
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mas e orientar a construção do futuro em torno
de potencialidades, oportunidades e anseios.

Tendo por base os princípios de governân-
cia, o processo estratégico de Ponte da Barca
(projectado para o período 2007-2013), procu-
rou seguir as orientações do Livro Branco
sobre a Governância: abertura, participação,
responsabilidade, eficácia, coerência, propor-
cionalidade e subsidiariedade.

Abertura
Em linha com o que antes se disse sobre a

relação teoria e prática, entre abstracções e
especificidades, importa todavia esclarecer
que se considera que a implementação deste
plano/processo dependeu muito da criação de
um clima de confiança entre todos os interve-
nientes no processo e da persistente afirmação
de uma liderança. Para tal, apostou-se numa
estratégia de comunicação caracterizada por
uma linguagem acessível e pela valorização
efectiva da participação dos cidadãos, em
especial os representantes de instituições as
mais diversas.

Por isso, desde o seu arranque, o plano/pro-
cesso de Ponte da Barca desenvolveu mecanis-
mos e instrumentos que permitiram uma ampla
divulgação, debate e reflexão sobre temas, pro-
blemas e soluções para o município, o que foi
facilitado pela publicação de textos e entrevistas
nos jornais e na rádio local, com a realização de
conferências nas escolas e através de contactos
pessoais do coordenador do plano com todos os
que eram identificados como líderes locais. 

Além disso, foram realizadas diversas reu-
niões formais e informais, como as duas edi-
ções da iniciativa «Quintas da Barca», onde em
ciclos de seis sessões abertas, realizadas em
quintas-feiras sucessivas, trinta a quarenta pes-
soas (a maior parte das quais variavam de reu-
nião para reunião, conforme o tema) debateram
questões importantes para o futuro de Ponte da
Barca, com convidados de perfil técnico e polí-
tico (pensados também em função das oportu-
nidades que o contacto poderia propiciar).

Participação
Abertura e transparência cruzam-se com

participação, a qual pode gerar mais confiança
nos resultados finais, no percurso a percorrer e
nos outros actores envolvidos, donde a sua
enorme importância para a criação de um
ambiente de partilha e construção colectiva.
No caso de Ponte da Barca, o sentimento dos
responsáveis técnicos e políticos era, desde o
momento de arranque, que a qualidade e eficá-
cia das políticas e estratégias de desenvolvi-
mento dependeriam em larga medida da capa-
cidade de assegurar uma participação alargada
durante todas as fases do processo: desde a
concepção até à execução. 

Assim, a dinâmica do plano/processo de
desenvolvimento procurou associar-se às
melhores práticas no domínio da participação
cívica, respeitando as especificidades locais e
enfatizando o valor e a utilidade de cada
agente ou cidadão, numa lógica de parceria e
máxima exigência em termos de responsabili-
dade, transparência e participação.

A valorização dos processos de participação
fez com que, após a aprovação do plano, o pro-
cesso de discussão partilhada e de envolvimento
na sua execução começasse como algo quase
natural, beneficiando também da existência de
dois grupos de natureza informal, constituídos
imediatamente após a aprovação do plano.

O primeiro é a Comissão Municipal de
Desenvolvimento (CMD), estrutura que reúne
trimestralmente com os elementos da coordena-
ção técnica e política, para avaliar o progresso
do processo estratégico, designadamente a con-
cretização das medidas propostas, e influenciar
a implementação das acções para o desenvolvi-
mento do município, na base da disponibiliza-
ção de informação actualizada. Reúne membros
das principais instituições e associações locais,
como presidentes e directores das escolas, bom-
beiros, jornais, associações ambientais, sociais
e culturais, representantes de todas as forças
políticas e investigadores relevantes da história
e cultura local. As principais funções da CMD
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(em encontros por vezes alargados a Presiden-
tes de Junta de Freguesia) são a monitorização
e acompanhamento do processo estratégico (e
consideração do grau de cumprimento das 115
acções concretas a concretizar até 2013), a par-
ticipação em sessões de debate sobre planea-
mento local (com destaque para o acompanha-
mento da revisão de PDM) e a colaboração em
projectos ou iniciativas específicos, como
exemplifica o seu envolvimento na concretiza-
ção do orçamento participativo em 2008, de
onde resultaram três investimentos colectivos
incorporados pela Câmara Municipal no seu
orçamento, escolhidos de uma lista de nove
propostos pelo Núcleo de Monitorização do
Desenvolvimento (NMD). Este segundo grupo
de acompanhamento do PEDPB, é um grupo
mais restrito, nomeado pela Comissão Munici-
pal de Desenvolvimento. Inicialmente era com-
posto por cinco elementos, mas, assim que
garantida a coesão do grupo restrito, o reforço
das tarefas e a vantagem em reforçar o equilí-
brio de orientação político-partidária, área de
formação, origem geográfica, idade e género,
levou ao seu alargamento para oito elementos
após completar o primeiro aniversário. O NMD
assegura a monitorização e acompanhamento
do processo estratégico de desenvolvimento,
através de encontros mensais e de uma colabo-
ração muito forte e próxima no apoio à concre-
tização das 115 medidas definidas no PEDPB,
com debate e reflexão, donde emanam críticas,
sugestões e disponibilidades que facilitam a sua
concretização. 

A regularidade dos encontros e a crescente
valorização e promoção dos mecanismos de
participação e monitorização permitiram criar
um ambiente de transparência e confiança
mútua, o que se revelou decisivo para obter
ganhos de eficácia, mais ainda quando o dis-
tanciamento com a Câmara Municipal (e
outras instituições) é o suficiente para garantir
independência, mas existe uma proximidade
suficiente para se conseguir obter efeitos só
possíveis com o apoio da autarquia.

Responsabilidade 
A responsabilidade implica que os proces-

sos e os instrumentos utilizados são claros. Por
isso, além de construir um processo aberto e
participado, o PEDPB procurou partilhar res-
ponsabilidades e envolver vários agentes na
sua execução. 

Um bom exemplo é o orçamento participa-
tivo, enquanto iniciativa que permitiu consoli-
dar o envolvimento no planeamento, fazendo
com que todos os actores (no NMD e na CMD,
assim como na Câmara e Assembleia Munici-
pal) se revejam e se sintam responsáveis por
medidas que construíram e desenvolveram em
conjunto. Outros exemplos passam pela elabo-
ração de candidaturas a programas comunitá-
rios, pelo desenvolvimento de iniciativas de
cariz cultural ou pela criação de prémios e
concursos locais. Em todos eles foi privile-
giada uma abordagem em parceria, em que
todas as instituições e indivíduos envolvidos
sabiam o seu papel e se responsabilizavam
pela sua parte da execução.

Entre as candidaturas aos fundos comunitá-
rios devemos destacar o envolvimento do
NMD na preparação e monitorização (em par-
ceria) do projecto «Qualidade ao Centro»,
aprovado no âmbito das «Parcerias para a
Regeneração Urbana» do POLIS XXI10, o qual
combina intervenções no espaço público, na
mobilidade, na eficiência energética e na iden-
tidade urbana. Neste projecto, o envolvimento
estendeu-se à realização de uma das compo-
nentes, sobre toponímia e identidade urbana,
onde estão envolvidos o NMD e a Adapenha11.
O NMD esteve e está também directamente
envolvido no «Programa Integrado de Salva-
guarda, Valorização e Animação do Património
Cultural de Ponte da Barca»12, onde se combi-
nam acções de inventariação, investigação,

10 Aprovado em Fevereiro de 2009 e distinguido
como um dos 19 melhores projectos na Região Norte.

11 Associação dos Amigos da Penha.
12 Apresentado em Maio de 2009.



valorização e promoção de personalidades ilus-
tres, lendas, tradições e monumentos de ele-
vado valor patrimonial e cultural.

O NMD foi também responsável pela dina-
mização de actividades de informação, debate e
valorização cultural. A título de exemplo, refira-
-se o seu envolvimento na criação de um evento
denominado «Encontros do dia 2», que levou a
Ponte da Barca especialistas com reconheci-
mento nacional para discutir temas como a edu-
cação e a conservação do património, assim
como em várias tarefas ligadas à concepção e
divulgação de um «Percurso da Hidroelectrici-
dade» que conta muito da história do concelho
na sua relação com o Rio Lima e em particular
de uma das suas freguesias (Britelo) e procura
potenciar o turismo cultural assim como reforçar
a ligação do concelho com as energias limpas. 

Em parceria com as escolas e as juntas de
freguesia, o Núcleo de Monitorização do
Desenvolvimento concebeu e concretizou
vários prémios/concursos, procurando envol-
ver e sensibilizar a população. Um dos pré-
mios, «Pintor António Cruz» (do nome de um
artista muito ligado a Ponte da Barca), premeia
anualmente o melhor caso de reabilitação
arquitectónica, apelando para a valorização do
património edificado; nas escolas desenvol-
veu-se o concurso para projectos escolares
«(Em)Barca no Futuro», favorecendo o inte-
resse dos estudantes e professores pela sua
terra e a criatividade e empreendedorismo e
lançou-se ainda as bases para a «Olimpíada
dos Talentos» que permitirá identificar e
apoiar habilidades especiais.

Eficácia 
O princípio da eficácia é considerado de

forma especial. Por um lado, a criação de uma
atmosfera de partilha e responsabilização
comum aumenta a eficiência do plano/pro-
cesso, o que é reforçado por uma calendariza-
ção precisa e pelos ganhos de tempo na elabo-
ração do plano (concluído em 14 meses). Além
disso, a visão de futuro construída e partilhada

procurou ser o mais eficaz e oportuna possível
na base de orientações estratégicas, de objecti-
vos claros e de uma avaliação do impacto
futuro e, quando possível, da experiência pas-
sada. Além disso, na sua concretização, execu-
taram-se nos primeiros meses as acções que
combinavam o mais fácil êxito com a maior
notoriedade, de forma a mais facilmente credi-
bilizar o processo e fazer ver da viabilidade de
um projecto considerado pela maioria como
muito ambicioso.

Além disso, a consciência que o planea-
mento e o desenvolvimento se processam a
diferentes escalas, levou a um esforço inicial (e
persistente) de conciliação de agentes e escalas
territoriais, reforçando-se a cooperação e pro-
movendo-se ganhos de eficácia significativos.
Desde logo, não sem polémica, a articulação
territorial passou a dar prioridade ao reforço da
cooperação com o município vizinho e rival de
Arcos de Valdevez, no respeito pela autonomia
de cada um e pela capacidade instalada a Norte
do Rio Lima. Além de jantares mensais entre
os presidentes e outros membros dos executi-
vos camarários, foi possível atingir resultados
concretos, como a co-realização de um plano
de urbanização para a área contígua e densa-
mente povoada dos dois concelhos e o acordo
em torno do estabelecimento de um transporte
intermunicipal, em circuito, ligando os princi-
pais equipamentos junto às vilas e ao espaço de
fronteira entre os municípios. 

A procura de um planeamento e gestão ter-
ritorial a diferentes escalas favoreceu o reco-
nhecimento no Plano Regional de Ordena-
mento do Território do pólo Arcos-Barca como
um dos quatro mais fortes do Minho-Lima
(com Viana, Valença e Ponte de Lima) e pro-
duziu melhorias na cooperação no contexto da
Comunidade Intermunicipal, com reforço da
comunicação e desenvolvimento de projectos
comuns, assim como um diálogo fácil com
concelhos da Galiza, especialmente os vizi-
nhos a nascente (Lobios e Entrimo), inseridos
no Parque do Xures.
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A existência de um horizonte (visão de
futuro com objectivos claros) e de um cami-
nho (percurso para atingir o futuro desejado)
permitiu criar e fortalecer em Ponte da Barca
uma rede de articulações institucionais, em
que a Câmara Municipal assumiu a condução
e onde se destaca a colaboração com a Comis-
são de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDRN), o Parque Nacio-
nal da Peneda-Gerês, vários ministérios e
empresas públicas, com destaque para as
Estradas de Portugal (EP) e para a Energias de
Portugal (ex.EDP), estabelecendo-se também
protocolos de colaboração com parceiros pri-
vados de mérito reconhecido, para a colabora-
ção em projectos específicos no domínio da
energia (Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores/FEUP e SmartWatt), floresta-
ção (Logística Florestal) e turismo (Engenhei-
ros Associados).

Coerência 
A estratégia e as acções do plano-processo

estratégico de Ponte da Barca são considera-
das como coerentes (mesmo que ousadas, mui-
tas delas), o que permitiu uma rápida (e fácil)
compreensão e assimilação. Atendendo à mul-
tiplicidade de escalas, à complexidade de rela-
ções e aos muitos desafios que se colocam ao
desenvolvimento do concelho, procurou-se
assegurar uma forte articulação com as autori-
dades regionais e nacionais (eficácia da inter-
venção), associando-se à liderança técnica e
política um forte envolvimento e capacitação
da população e dos agentes locais (participa-
ção e responsabilidade) e abrindo-se o pro-
cesso à comunidade desde a concepção até à
execução (abertura), para que a estratégia cor-
responda aos anseios e expectativas de todos.

Proporcionalidade e subsidiariedade 
A procura de participação, responsabili-

dade, eficácia e coerência, contribui para
reforçar a proporcionalidade e subsidiariedade
do plano/processo de Ponte da Barca.

Além disso, a definição e implementação
da estratégia de desenvolvimento de Ponte da
Barca procuraram considerar a multiplicidade
de visões presentes, assumindo a necessidade
de envolvimento de uma gama diversificada
de agentes na gestão estratégica do desenvol-
vimento territorial, tendo especialmente em
atenção a importância da construção de repre-
sentações colectivas do desenvolvimento do
«seu» território. Daí que, desde a concepção
das acções à sua execução, se tenha procurado
que a escolha da escala e dos instrumentos e
recursos fosse adequada aos objectivos defini-
dos e hierarquizados de forma proporcional
aos interesses de todos os envolvidos, mesmo
que necessariamente imperfeita para cada um
individualmente.

3. Conclusão

O desenvolvimento é muito mais que a
adopção e implementação de planos e projec-
tos, uma vez que está relacionado com «pro-
dutos sociais», como a liderança local, a cul-
tura empresarial e a acção inovadora, resultado
essencialmente das pessoas actuarem e tirarem
proveito das oportunidades (Willis, 2005).
Geralmente, as acções de desenvolvimento
implicam uma abordagem multidimensional e
multissectorial, o que cria as melhores condi-
ções para o aparecimento de iniciativas bottom-
-up, com uma ampla participação no processo
de planeamento, essencial para o bom planea-
mento e para a boa governância (Stewart, 2006).

Os processos de desenvolvimento devem
ser orientados pelos princípios de abertura (as
instituições devem trabalhar de forma aberta e
utilizar linguagem acessível ao público em
geral); participação (a qualidade, relevância e
eficiência das políticas dependem da capaci-
dade de assegurar uma ampla participação,
desde a concepção à implementação); respon-
sabilidade, confiança e transparência (os papéis



nos processos legislativos e executivos devem
ser mais claros); eficiência (as políticas devem
ser efectivas e oportunas, e as acções devem
ser implementadas na escala mais apropriada)
e coerência (as acções e políticas devem ser
coerentes e facilmente perceptíveis).

Como se viu para o caso de Ponte da Barca,
o planeamento estratégico pode ser um bom
ponto de partida para processos participados de
desenvolvimento integrado que contribuam
para a governância, considerando que, a qual-
quer escala, o planeamento territorial tem o
potencial de sugerir as direcções desejadas
(Hall, 2002) e para criar as bases para a conver-
gência de múltiplos agentes. Em função da cres-
cente complexidade dos sistemas de governo,
imprevisibilidade das dinâmicas espaciais e
heterogeneidade das sociedades, uma gestão
adequada do território depende cada vez mais
do envolvimento das pessoas e instituições.

O desenvolvimento de formas inovadoras
e plurais de governação (em linha com o con-
ceito de governância) exige metodologias de
planeamento e gestão territorial mais inclusi-
vas e democráticas, o que é essencial para a
competitividade, coesão e sustentabilidade dos
territórios. Assim, a governância territorial
deve ser considerada em relação com os
modos de coordenação e articulação da acção
colectiva, centrados na escala local ou regional
(mas sempre com uma abordagem multinível),
reconhecendo a necessidade de um processo
para a gestão correcta e desejada de um sis-
tema complexo, onde se devem construir con-
vergências de instituições com escala variada,
de sectores diversos e de natureza pública, pri-
vada ou outra.

A governância deve ser entendida como
algo positivo e unificador, relacionada com o
«bom governo», não se devendo admitir a «má
governância». É uma forma de se unirem os
diferentes actores que interagem numa socie-
dade, ajudando-se na resolução de problemas
individuais e colectivos, bem como na cons-
trução de um futuro comum. 

Embora não existam receitas milagrosas,
desde a concepção do plano ao reforço do sis-
tema de governância, a escala de acção (euro-
peia, nacional, regional ou local) e a selecção
dos instrumentos a utilizar deve ser proporcio-
nal aos objectivos que se perseguem, sendo em
todos os casos essencial a avaliação prévia das
formas de participação pública, da escala mais
adequada e das acções mais correctas face aos
objectivos propostos.

No Norte de Portugal, o planeamento
estratégico vem contribuindo para o desenvol-
vimento de uma cultura de participação, em
linha com os princípios de governância. Esse é
o caso do plano/processo de Ponte da Barca,
aqui abordado sumariamente, onde, desde o
início da realização do plano (Maio de 2005) e
sobretudo após a sua conclusão (Setembro de
2006), se tem vindo a desenvolver e consolidar
uma cultura de abertura, participação, respon-
sabilidade, eficiência e coerência.
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Resumo

A nova agenda da Política Regional e de
Coesão da União Europeia assume hoje uma
relevância particularmente decisiva no que
respeita à definição de políticas públicas a
nível regional e local. Embora a diminuição
das assimetrias regionais constitua ainda um
dos seus objectivos base, as directrizes que
emanam desta política assumem contornos
diferentes neste novo ciclo de apoio comunitá-
rio. Por um lado, as assimetrias tardam em
diminuir. Por outro, preocupações associadas
ao fenómeno da globalização, às alterações
climáticas e demográficas e a inclusão de

novos países implicam uma revisão da distri-
buição de fundos. Tendo como suporte a aná-
lise de um município português de baixa den-
sidade, é justamente sobre o efeito destas alte-
rações na definição de políticas locais de
desenvolvimento territorial que se debruça
este texto, identificando-se alguns dos cami-
nhos que poderão contribuir para um melhor
posicionamento do poder local para fazer face
a este novo desafio.

Palavras-chave: Política Regional e de
Coesão; Estratégia de Lisboa; Coesão Social,
Económica e Territorial

1. Introdução

O quadro de definição de políticas territo-
riais de desenvolvimento da União Europeia
(em geral) e de Portugal (em particular) para o
período de programação 2007-2013 encontra-
-se marcado por significativas transformações
relativamente a períodos anteriores. Seguindo
atentamente o discurso político que baliza
essas transformações, verifica-se que há um
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conjunto de dinâmicas sociais, económicas e
territoriais que se relacionam (CEC, 2008a;
2008b; 2009; Hubner, 2007b; 2009a): pri-
meiro, com os novos desafios com que actual-
mente a sociedade se depara, associados desig-
nadamente ao fenómeno da globalização e da
competitividade económica, ao envelheci-
mento demográfico, às alterações climáticas e
à eficiência energética, à crescente importân-
cia das cidades (enquanto actores globais) e
respectivas dinâmicas vivenciais; segundo,
com o alargamento da União Europeia (UE)
aos países de Leste, o que para estados-
-membros como Portugal representa um desa-
fio acrescido; terceiro, com os novos patama-
res de exigência que representam a Agenda de
Lisboa e a Política Regional e de Coesão;
quarto, e no que a Portugal concerne, com o
novo quadro comunitário de apoio – Quadro
de Referência Estratégico Nacional (QREN
2007-2013) –, o qual evidencia uma clara rup-
tura com o passado em termos de filosofia e
práticas de afectação de fundos comunitários.

A este novo contexto encontra-se asso-
ciado um conjunto de exigências de significa-
tivas reformas com vista ao desenvolvimento e
modernização de Portugal, a sua coesão eco-
nómica, social e territorial e à recuperação do
seu atraso em relação à média da UE. É atra-
vés deste novo quadro comunitário que a
União Europeia, até 2013, vai transferir para
Portugal 21,5 mil milhões de euros (QREN
2007-2013: 96). Uma verba avultada, que
poderá constituir-se na última oportunidade de
a economia portuguesa poder enfrentar com
sucesso os novos desafios e atingir os objecti-
vos expressos na Estratégia de Lisboa, já que
no próximo futuro a nova Europa dos 27 irá
exercer uma pressão acrescida sobre os recur-
sos em matéria de coesão.

Surgem, neste âmbito, novas reflexões e
teorias sobre as assimetrias regionais e a sua
articulação com as questões de sustentabili-
dade ambiental, inovação e competitividade,
especialização e conhecimento. Da leitura de

um conjunto de documentos, designadamente
das directrizes expressas na Estratégia de Lis-
boa (mais crescimento, mais emprego), das
orientações para a nova Política Regional e de
Coesão, do Quarto Relatório sobre a Coesão
Económica e Social (2007), da percepção de
novos desafios com que actualmente a socie-
dade se depara e, ainda, das orientações
expressas no novo quadro comunitário de
apoio, decorre um novo discurso e novas
linhas de orientação que agora apontam sobre-
tudo para:

a) Uma renovada agenda para a Política
Regional e de Coesão, que deixa de ser de
carácter distributivo e de natureza essen-
cialmente assistencialista para passar a
capacitar as regiões, tornando-as capazes
de valorizar os seus recursos endógenos;

a) Uma maior ênfase nas acções imateriais
(from opening roads to opening minds,
nas palavras da Comissária Europeia
para a Política Regional Danuta Hub-
ner) e na concepção de projectos de
desenvolvimento de carácter integrado
que extravasam o âmbito local, funda-
dos no conhecimento e na inovação;

a) A necessidade de reforçar a cooperação
territorial inter-regional, o que, por um
lado, permite o reforço do princípio da
subsidiariedade e da territorialização
das políticas públicas numa lógica de
diminuição das disparidades e, por
outro, promove o funcionamento em
rede de actores e territórios, fomentando
trocas de experiências e conhecimento,
assim se prosseguindo o caminho de
reforço das redes entre territórios, pes-
soas e actividades, aprofundando e
melhorando os mecanismos de bench-
marking(Nunes Correia, 2007);

a) Uma maior liberdade dos actores locais e
regionais para definir instrumentos adap-
tados aos circunstancialismos locais e
regionais, atribuindo-lhes maior autono-
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mia na definição das suas políticas terri-
toriais de desenvolvimento, embora cla-
ramente referenciadas à agenda da polí-
tica Regional e de Coesão em estreita
relação com os objectivos da Estratégia
de Lisboa;

a) A promoção de parcerias interinstitucio-
nais, apostando num sistema de gover-
nança multinível;

a) O desenho de programas de acção estra-
tégicos com clara definição de metas e
resultados mensuráveis, o que pressu-
põe maior priorização e selectividade de
projectos;

a) A necessidade de avaliação do modo
como os recursos da nova Política Regio-
nal e de Coesão estão a ser mobilizados
para a Estratégica de Lisboa renovada
(earmarking) (Nunes Correia, 2007).

O novo quadro comunitário de apoio
(QREN 2007-2013) vem, deste modo, romper
com o modelo de financiamento assente numa
listagem de acções ou projectos a desenvolver,
com montantes previamente fixados e reserva-
dos, premiando, por oposição, estratégias
regionais que integrem projectos verdadeira-
mente estruturantes, de elevada qualidade, que
criem sinergias através do envolvimento de
parceiros regionais, tendo como núcleo duro
as instituições de ensino e investigação, as
associações empresariais e as autarquias
locais, em prol de uma região mais competi-
tiva e dinâmica (Madureira Pires, 2005). É
nesse sentido que se aponta quando se afirma
que «é preciso atribuir um peso cada vez
maior aos recursos locais, aos centros de
investigação, aos núcleos empresariais, às
empresas inovadoras e às competências da
força de trabalho. O princípio de ligar a efi-
cácia económica à subsidiariedade e à des-
centralização e de envolver os intervenientes
locais e regionais na concepção e implemen-
tação das estratégicas de desenvolvimento
sairá, pois, reforçado»(CEC, 2007: iii). Privi-

legia-se, assim, a parceria como elemento
essencial de uma boa aplicação dos fundos.

Sendo inegável que os fundos comunitá-
rios são absolutamente essenciais para o
desenvolvimento dos municípios, das regiões
e, portanto, do país, as autoridades locais, face
a estes desígnios, deparam-se actualmente
com dificuldades acrescidas para a eles aceder,
dada a incertezaque os novos procedimentos
geram em relação ao que ocorreria com os
procedimentos dos quadros comunitários ante-
riores, à dúvida sobre o posicionamento a
adoptar e à opção estratégicaa abraçar face à
distribuição dos novos pacotes financeiros,
que canalizam os fundos estruturais muito
mais para uma lógica de inovação, competiti-
vidade e conhecimento.

Tais pressupostos parecem induzir uma ati-
tude diferente por parte do poder local, exi-
gindo uma maior capacitação organizacional,
mobilizando recursos humanos aptos à percep-
ção destas novas orientações e a definição, em
articulação com outros agentes, de objectivos
políticos estratégicos e respectivos meios para
os atingir, de forma a contribuir para que
sejam concretizadas as orientações da política
pública nacional e europeia. Orientações que
se revestem de importância acrescida se tiver-
mos em consideração os baixos níveis de
desempenho, expostos no Quarto Relatório
sobre a Coesão Económica e Social (2007),
relativos a Portugal e comparativamente com
os demais estados-membros da UE que se
encontram a receber fundos durante o mesmo
período de tempo. Torna-se evidente que os
níveis de concretização das grandes orienta-
ções da política pública têm sido baixos de um
modo geral em todas as regiões portuguesas.
Parece, portanto, haver um problema latente
que poderá estar associado a alguma relativa
incapacidade das autarquias de levar à prática
as grandes orientações da política pública.

O QREN 2007-2013 coloca novas exigên-
cias e, por isso mesmo, novos desafios aos
municípios portugueses, que consubstanciam
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na necessidade de cumprimento dos objectivos
expressos na Estratégia de Lisboa e nas orien-
tações estratégicas para a nova Política Regio-
nal e de Coesão 2007-2013. É sobre esta temá-
tica que se debruça o texto que se segue, pro-
curando averiguar e lançar pistas sobre como é
que uma autarquia local se pode preparar para
fazer face a essas novas exigências, ou seja,
como é que a partir do local se podem cons-
truir condições para aumentar os níveis de
concretização das grandes orientações da polí-
tica pública.

Com este objectivo presente, este texto
ganha particular relevância essencialmente por
três motivos. Primeiro, porque um dos autores
tem desenvolvido a sua actividade profissional
numa autarquia local (Município de Arouca,
que aqui se apresenta como estudo de caso),
tendo estado envolvido de forma activa na ela-
boração de candidaturas aos Quadros Comuni-
tários de Apoio anteriores, procurando actual-
mente auxiliar a autarquia na definição de
políticas territoriais de desenvolvimento de
acordo com as novas exigências. Esta particu-
laridade permite, não só percepcionar de perto
o modus operandide uma autarquia local,
como também aferir de que forma poderá alte-
rar a sua actuação como resposta a estes novos
desafios. Segundo, porque os outros autores,
no âmbito da investigação universitária que
têm desenvolvido, têm procurado, com este e
outros municípios da região, exercer um papel
essencial de capacitação e interface entre as
múltiplas instituições locais/regionais e os
recursos que estas necessitam (conhecimento,
competências…) para o desenvolvimento
social e económico dos territórios. Neste
âmbito, a questão que se coloca é se esta posi-
ção de interface terá repercussões na definição
de políticas territoriais de desenvolvimento
por parte das autarquias. Por fim, porque já se
iniciou o estabelecimento do novo enquadra-
mento estratégico para o apoio estrutural
comunitário no horizonte 2013, no qual se
integram as opções estratégicas de desenvolvi-

mento que as regiões e as autarquias definirem
para este período temporal. Constitui, por isso
mesmo, uma temática essencial para este iní-
cio de período de programação, o que aconse-
lha a existência de ideias claras sobre o cami-
nho mais adequado a percorrer.

O texto inicia com uma breve panorâmica
da nova Política Regional e de Coesão com o
intuito de demonstrar os principais desafios
que a nova agenda desta política suscita. Na
secção seguinte efectua-se a passagem do
plano europeu (políticas comunitárias) para o
plano nacional, que se reflecte em Portugal ao
nível do novo quadro comunitário de apoio:
QREN 2007-2013. Incorporando do mesmo
modo os desafios e directrizes da nova Política
Regional e de Coesão, este instrumento de
desenvolvimento social, económico e territo-
rial difere em grande medida dos anteriores
quadros comunitários de apoio e coloca um
conjunto de desafios ao poder local. Neste
enquadramento teórico procura, pois, perce-
ber-se quais as implicações do ponto de vista
da definição de políticas territoriais de desen-
volvimento. A estrutura teórica exposta na
segunda e terceira secções constituem a base
para a análise empírica efectuada na quarta
secção. O seu grande objectivo consiste em
perceber como é que uma autarquia local,
neste caso o Município de Arouca, se posi-
ciona face a esta transição. Por fim, na última
secção apresenta-se uma síntese e um comen-
tário final ao exercício efectuado.

2. Os desafios subjacentes 
à nova Política Regional 
e de Coesão

A Política Regional e de Coesão visa a pro-
moção do desenvolvimento das regiões mais
desfavorecidas da UE de forma a suprimir ou
diminuir, tanto quanto possível, as assimetrias
regionais, em processo sustentado, com forte
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incidência na valorização das questões ambien-
tais (CEC, 2006a). O acto único europeu abriu
caminho a uma política regional da UE com
marcada vertente económica e social, conse-
guida através de uma mais adequada e eficaz
articulação dos fundos estruturais1.

Sem alterar a base e os objectivos da sua
génese, com o passar do tempo esta política, no
entanto, foi sendo redesenhada. Antes, a sua
concretização na procura da diminuição das
assimetrias regionais efectuava-se com base
numa distribuição equitativa dos fundos comu-
nitários, procurando dotar as regiões menos
desenvolvidas de um conjunto de infraestrutu-
ras e equipamentos, que se tinham como neces-
sários e bastantes para atrair a instalação de
actividades produtivas, com subsequente cria-
ção de emprego e de riqueza que, o mais célere
possível, libertassem essas regiões da necessi-
dade dos apoios comunitários (CEC, 2008c).
Contudo, com o decorrer do tempo constatou-
-se que nem sempre isso aconteceu. A título de
exemplo, o trabalho desenvolvido por Martin
(2003) evidencia para a década de 90 que,
embora as desigualdades entre estados-mem-
bros tenham diminuído (em valores de PIB per
capita), as disparidades entre regiões NUTS II
dentro de cada estado membro aumentaram.
Em jeito de conclusão, o autor afirma que «(…)
the majority of regional inequalities in Europe
are explained by inequalities within the coun-
tries. Thus, Europe is experiencing a process of
convergence among countries at the same time
as a process of divergence among the coun-
tries’own regions»(Martin, 2003: 21-23), con-
trariando, assim, os objectivos de base para os
quais a Política Regional e de Coesão foi dese-

nhada. Nesta linha de raciocínio, mais recente-
mente a própria Comissão Europeia confirma o
agravamento das disparidades regionais: «Eco-
nomic and social disparities in Europe are
substantial and they have significantly deepe-
ned with recent enlargements. Luxembourg, the
wealthiest Member State in terms of per-capita
income, is now seven times richer than the poo-
rest one, Romania. At the regional level, the
difference is even bigger: the richest region is
Inner London with 290% of EU-27’s average
gross domestic product (GDP) per capita,
while the poorest region is Nord-East in Roma-
nia with 23% of the EU average. Although
GDP is not a completely accurate reflection of
living standards as it does not factor in the
relative cost of living, it gives an indication of
the differences that exist»(CEC, 2008e: 2).

Da análise das orientações estratégicas
comunitárias em matéria de coesão para o
período 2007-2013, podem inferir-se dois objec-
tivos macro do novo ciclo da Política Regional e
de Coesão (CEC, 2006b). Por um lado, garantir
uma maior apropriação da política de coesão
pelos agentes regionais e locais, o que se traduz
num maior envolvimento destes ao nível de par-
cerias e no reforço do diálogo entre os interve-
nientes regionais e locais em diversos níveis,
designadamente em domínios como a inovação,
a economia baseada no conhecimento, as novas
tecnologias de informação e comunicação, o
emprego e o empreendedorismo. Por outro lado,
adequar os programas nacionais de modo a con-
ceder prioridade às áreas de investimento referi-
das, estimulando o potencial de crescimento
para atingir e manter taxas de crescimento ele-
vadas. As prioridades de investimento devem ter
em conta, tanto as zonas mais urbanas, como as
rurais, em função dos respectivos papeis no
desenvolvimento regional, que deve ser equili-
brado e sustentado, tendo sempre presente a
necessidade da inclusão social.

A definição de tais objectivos sustenta o
argumento atrás referido, consequência, não
só das novas necessidades decorrentes dos

1 O Tratado de Roma (firmado em 1957 por
França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Luxem-
burgo) não previa uma política regional, mas apenas
mecanismos de solidariedade. A política regional
surge após o primeiro alargamento (1973) com insti-
tuição do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER) em 1975 (Fonseca, 2004).
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sucessivos alargamentos da União Europeia (a
entrada de novos estados-membros, com ele-
vadas assimetrias internas, geraram mais dese-
quilíbrios no território da UE aumentando as
funções e o espaço de actuação da Política
Regional e de Coesão), mas também do facto
do modelo de financiamento existente não
estar a atingir os resultados esperados. A este
respeito, o debate não é recente mas, generica-
mente, aponta para a ausência de uma estraté-
gia clara na alocação de fundos. A título de
exemplo, Funck et al. (2003:13) afirmam
«what is clear, however, is that simply injec-
ting resources is not sufficient to fuel sustaina-
ble regional growth. What counts is the policy
framework into which those resources are
injected and the strategy applied in deploying
them». É, de resto, nesse sentido que apontam
os comissários europeus Hubner e Sˇpidla
(CEC, 2008d) quando, ao se debruçarem sobre
o estudo de cerca de 450 programas, concluí-
ram que os estados-membros e as regiões
teriam de redefinir radicalmente as respectivas
prioridades, destinando os investimentos mais
expressivos para a competitividade, o
emprego e o crescimento, em sintonia com a
Estratégia de Lisboa, renovada em 2005.

Referindo-se a este novo ciclo 2007-2013,
a comissária Hubner declarou que «a Política
de Coesão apoiará projectos emblemáticos
capazes de levar por diante a estratégia de
crescimento e emprego na União, em comple-
mentaridade com outras políticas comunitá-
rias. Todos os Estados-Membros inscreveram
nos seus programas os objectivos da Estraté-
gia de Lisboa e passarão a abordar os novos
desafios ligados à crescente globalização, às
alterações climáticas emergentes, ao envelhe-
cimento demográfico da Europa e aos fenóme-
nos migratórios» (CEC, 2008d). Esta
mudança de orientação na Política Regional e
de Coesão assenta, pois, no pressuposto de que
a coesão não decorrerá somente da concentra-
ção de recursos comunitários nas regiões
menos desenvolvidas, postura tradicional de

uma política redistributiva como resposta a
assimetrias regionais de desenvolvimento. A
melhoria destas regiões exige investimento
selectivo, qualificador e capaz de valorizar os
seus recursos endógenos.

Foi neste sentido que, no âmbito das orien-
tações estratégicas para a Política Regional e de
Coesão, foram definidas três novas áreas priori-
tárias para a afectação de recursos: i) reforço da
atractividade e competitividade das regiões e
das cidades melhorando a acessibilidade, pres-
tando serviços de qualidade e preservando o
potencial ambiental; ii) promoção da inovação,
do espírito empreendedor e do crescimento da
economia do conhecimento, através do desen-
volvimento das tecnologias da informação e da
comunicação; iii) criação de mais e melhor
emprego, atraindo mais pessoas para o mercado
de trabalho, melhorando a capacidade de adap-
tação dos trabalhadores e das empresas e
aumentando o investimento no capital humano.

Estas três prioridades representam uma nova
agenda da Política Regional e de Coesão, com
implicações, quer do ponto de vista temático
(apontando para o facto de existirem áreas de
actuação bem definidas que em muito irão bene-
ficiar da afectação de recursos neste período),
quer ao nível da metodologiaa adoptar na defi-
nição de estratégias e no desenho de projectos.

No que respeita à agenda temática, uma lei-
tura atenta das directrizes comunitárias permite
distinguir áreas de actuação concretas às quais
se associa um conjunto de desafios que a socie-
dade contemporânea enfrenta de forma trans-
versal (com maior ou menor enfoque) aos paí-
ses da UE (CEC, 2006c; 2007; 2008b; 2008c;
2008e; Hubner, 2007a; 2007b; 2009a; 2009b):

a) Globalização e competitividade econó-
mica
É um facto que as questões económicas
têm assumido um papel de crescente
relevo no contexto político e mediático.
Factores associados à competitividade, à
concorrência global, à inovação ou
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mesmo à polarização social encontram-
-se na ordem do dia, induzindo o desen-
volvimento de uma economia dinâmica
capaz de criar mais e melhores empre-
gos. Neste sentido, a política regional
comunitária aponta fundamentalmente
para a necessidade das economias das
regiões se internacionalizarem, projec-
tando-se no exterior através da potencia-
ção dos seus recursos endógenos, desig-
nadamente ao nível da sua capacidade
inovadora e da transferência de conheci-
mento, do empreendedorismo e da qua-
lidade dos recursos humanos. Ficam,
assim, criadas condições para incremen-
tar o potencial de desenvolvimento de
médio e longo prazo das regiões mais
desfavorecidas e, consequentemente,
para o aumento da coesão social, econó-
mica e territorial da UE.

b) Alterações demográficas
É comummente aceite que a Europa
enfrenta um desafio do ponto de vista
demográfico, em grande medida asso-
ciado ao envelhecimento da população.
As questões encontram-se quase sempre
nos aspectos negativos relacionados
com o sistema de segurança social, cui-
dados de saúde, mercado de trabalho e
com a economia em geral. Ora, transfor-
mar esta visão problemática numa opor-
tunidade conduziu à elaboração de um
conjunto de recomendações por parte da
Comissão, assentes na Estratégia de Lis-
boa, que pretendem, não só tirar partido
de uma vida mais longa, como também
iniciar a renovação demográfica. Com
esta nova perspectiva emergem poten-
cialmente, não só novos serviços e pro-
dutos (como, por exemplo, o turismo
sénior), como também novas formas de
empreendedorismo (associadas à cria-
ção de novas empresas por parte do
jovemreformado) e de cidadania (como
seja o trabalho voluntário comunitário, o

apoio a associações locais e a institui-
ções de solidariedade).

c) Alterações climáticas e eficiência ener-
gética
As alterações climáticas, associadas à uti-
lização indiscriminada de combustíveis
fósseis e à gestão ineficiente de recursos
naturais, estão entre os maiores desafios
ambientais, sociais e económicos que
actualmente a sociedade enfrenta. Estu-
dos demonstram que muitas regiões na
Europa serão crescentemente confronta-
das com o impacto assimétrico destas
alterações, sendo que do seu impacto
combinado decorrerão implicações para
o turismo, a agricultura e a qualidade de
vida das comunidades dessas regiões.
Embora o debate assente numa perspec-
tiva global, o desenvolvimento de medi-
das que mitiguem tais problemas, pode e
deve ser efectivado a nível regional e
mesmo local. É neste contexto que surge,
em grande medida, a eficiência energé-
tica, apontada como uma das soluções
para diminuir o consumo de energia e os
problemas de poluição associados e, con-
sequentemente, contribuir para a minora-
ção dos problemas decorrentes das altera-
ções climáticas.

d) Aglomerados urbanos e dinâmicas
vivenciais
Na perspectiva da CE, um outro factor
capaz de influenciar a Europa, quer ao
nível da sua competitividade numa eco-
nomia globalizada, quer do ponto de
vista da sua coesão territorial, relaciona-
-se com a capacidade dos territórios
atraírem ou reterem investimento produ-
tivo qualificador e recursos humanos
qualificados. A Política de Coesão
aponta para reforço desta atractividade
através, por um lado, da construção de
infraestruturas de qualidade (factor
determinante para a maior ou menor
capacidade de atracção económica e
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social de um território, designadamente
para as regiões menos desenvolvidas e,
por isso mesmo, de convergência) e, por
outro, da promoção da singularidade e
identidade dos locais, sejam estes de
natureza mais urbana ou rural, mas em
ambos os casos capazes de proporcionar
vivências e experiências únicas, com
qualidade ambiental e com perspectivas
de criar oportunidades de crescimento e
de geração de emprego.

e) Educação e formação
Considerada a «criação de mais e
melhor emprego» uma das prioridades
da Estratégia de Lisboa, torna-se con-
sensual que a qualificação dos recursos
humanos constitua um dos pilares fun-
damentais para a concretização de tal
estratégia e, consequentemente, assuma
um papel preponderante no contexto da
Política de Coesão. Reconhece-se, no
plano social, que a falta de qualificação
é geradora de exclusão social – o desem-
prego afecta mais fortemente as popula-
ções menos escolarizadas. Analoga-
mente, no plano económico, verifica-se
que as empresas mais competitivas estão
associadas a sectores tecnológicos mais
evoluídos e que utilizam recursos huma-
nos com níveis de conhecimentos mais
elevados. É neste sentido que as orienta-
ções comunitárias apontam essencial-
mente em investimentos nos sistemas de
educação (do pré-escolar ao ensino
superior, do ensino e aprendizagem à
investigação) e formação (fomentando a
aprendizagem ao longo da vida).

f) Governação e Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação
Cada vez mais se reconhece que políti-
cas públicas eficazes requerem uma
administração competente e eficiente. É
neste sentido que aponta o discurso da
comissária Hubner (2007c) e que conti-
nua a a ser uma das principais preocupa-

ções da Política de Coesão – «we cannot
omit the contribution Cohesion policy
has made to the modernization of public
services in the Member States. It has
improved their management and control
systems and harmonized their procedu-
res in a European context». Num con-
texto de uma sociedade caracterizada
pela importância crescente dos recursos
cognitivos, pelo avanço constante do
que se designa por Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TIC) – compu-
tadores, telecomunicações, Internet – e
pela consequente alteração da vivência
das pessoas e das próprias instituições
(Santinha e Castro, 2008), compreende-
-se que uma das apostas da nova Política
de Coesão resida no desenvolvimento
das condições necessárias ao desenvol-
vimento de uma sociedade baseada na
informação e no conhecimento, com
implicações sociais (aposta centrada nas
necessidades do indivíduo), económicas
(aposta centrada nas necessidades das
empresas) e na eficiência da administra-
ção pública (aposta no governo electró-
nico), através de uma relação equili-
brada de oferta e procura de serviços.

Do ponto de vista metodológico, a mesma
leitura evidencia que a nova Política Regional
e de Coesão introduziu um conjunto de altera-
ções susceptíveis de melhorar a sua eficácia.
Por um lado, tenta evoluir no sentido de maxi-
mizar/priorizar investimentos mais intangí-
veis, associados à inovação e ao desenvolvi-
mento sustentável, e diminuir a afectação de
recursos em investimentos mais tradicionais,
ou seja, em projectos de carácter eminente-
mente infraestrutural. O acento tónico neste
período transita do carácter físico para o ras-
gar de ideias: «from focus on opening roads to
opening minds»(Hubner, 2007a). A ideia pre-
dominante centra-se na definição de uma
abordagem mais estratégica, que destaque
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áreas mais avançadas como a formação e cul-
tura, envolvendo o ambiente urbano e os espa-
ços públicos, o conhecimento e a tecnologia,
assentes numa economia baseada no conheci-
mento. Por outro lado, procura encorajar uma
abordagem mais estratégica(e, por isso
mesmo, mais proactiva e menos reactiva) e
multissectorial, não dissociando as questões
sociais das económicas e ambientais, inte-
grando as perspectivas de base territorial em
questões socioeconómicas, visto que também
os próprios problemas inerentes à sociedade
são transversais. Uma terceira alteração con-
siste em pretender promover a cooperação ter-
ritorial , na medida em que, por um lado, os
desafios que as regiões europeias enfrentam
requerem capacidades cujo desenvolvimento
pode beneficiar do intercâmbio de experiên-
cias e competências entre regiões e, por outro,
há o potencial de acrescentar valor às acções
de política pública, através da criação de redes
entre regiões que assegurem o acesso a boas
práticas. Por fim, ambiciona provocar a coo-
peração interinstitucional, enfatizando o diá-
logo e a cooperação entre actores locais/regio-
nais no processo de definição de estratégias e
implementação de projectos. Tal permite, por
um lado, reunir sinergias essenciais para a sua
competitividade (gerando mais valias para
cada actor) e, por outro, a dinamização de pro-
cessos de aprendizagem colectiva, essenciais
para criar um limiar institucional sustentado
no tempo, assegurando assim as condições
necessárias para evitar a efemeridade das
intervenções.

O impacto destes desafios «far-se-á sentir
com menor ou maior intensidade em toda as
regiões da União. Em algumas regiões esses
desafios imporão novas restrições ao desen-
volvimento económico, noutras criarão novas
oportunidades de emprego e crescimento»
(CEC, 2007). A questão coloca-se agora na
capacidade que cada estado membro ou região
possa ter para definir políticas capazes de
antecipar e gerir essas mudanças, por um lado,

e no modo de fomentar o desenvolvimento
regional e a convergência, por outro, face às
alterações sociais e políticas que se adivinham.
Importa retirar daqui as necessárias ilações
para a condução da política pública nos próxi-
mos anos de modo a conseguir fazer face a tais
desafios.

3. QREN 2007-2013: um desafio
para o poder local

Seguindo as directrizes da nova Política
Regional e de Coesão, este ciclo de programa-
ção caracteriza-se por alterações significativas
no modelo de implementação dos apoios
comunitários. Por um lado, ao nível da racio-
nalização das acções e, por outro, ao nível da
sua plena consonância com os desígnios estra-
tégicos da União. De facto, segundo Mateus
(2007) a análise da evolução da programação
estrutural em Portugal permite dividi-la em
dois ciclos: os três primeiros Quadros Comu-
nitários de Apoio (1989-2006) e o QREN
(2007-2013). O primeiro período caracteriza
todo o país dominado pelo objectivo coesão
(uniformidade das situações regionais), refe-
renciado a Programas Nacionais (sectoriais),
que desconcentrados em Programas Regionais
davam origem a projectos e iniciativas locais
autónomos. A primazia neste período era cla-
ramente municipal, sendo as tipologias de pro-
jectos preferidas as infraestruturas, o capital
físico e a formação. A estratégia adoptada era,
assim, preferencialmente de natureza cat-
ching-up defensivo, ou seja, centrava-se nas
fraquezas, sendo por isso mesmo essencial-
mente reactiva. Por oposição, e ainda de
acordo com o mesmo autor, o QREN 2007-
-2013 é formatado para o país diferenciado
regionalmente: a Região de Lisboa no objec-
tivo competitividade regional e emprego, as
Regiões da Madeira e do Algarve em transi-
ção e as restantes Regiões em objectivo con-
vergência. Caracteriza-se por Programas Ope-
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racionais Temáticos (designadamente o PO
Potencial Humano, o PO Factores de Compe-
titividade e o PO Valorização do Território)
que se desenrolam em Programas Operacio-
nais Regionais aumentados e integrados dando
origem a projectos e iniciativas locais em rede.
Neste caso, a primazia é claramente de dimen-
são regional e intermunicipal, onde as tipolo-
gias de projectos preferidos são as redes de
acesso e qualidade territorial, a inovação, o
conhecimento e o capital humano. Conti-
nuando a seguir a linha de pensamento do
mesmo autor, dir-se-á que a estratégia exigida
desta vez é do tipo convergência ofensiva, a
qual visando a competitividade se concentra
na valorização e procura de oportunidades.

Este processo de transição acarreta impli-
cações no âmbito da definição de políticas
públicas por parte do poder local. De facto,
este, não só representa o nível de governação
em que as políticas podem ser implementadas
com maior sucesso2, dada a sua maior proxi-
midade ao cidadão, como também ocupa um
papel chave na prossecução dos objectivos,
quer da Estratégia de Lisboa, quer da Política
Regional e de Coesão3 (Jhas, 2005; Lambrou,
2006). Contudo, o papel das autarquias locais
na prossecução de uma agenda de desenvolvi-
mento tão diversificada e até ambiciosa como

esta é, sem dúvida, difícil. A agenda é nova, as
formas de a pensar e abordar são forçosamente
novas, as necessidades de interacção geradora
e disseminadora de conhecimento são signifi-
cativamente acrescidas. Trata-se de um con-
texto de actuação que, embora reconheça o
papel fulcral que os poderes públicos munici-
pais desempenham na prossecução dos objec-
tivos que se perseguem, exige igualmente que
se ultrapasse a inércia decorrente da falta de
tradição e experiência na abordarem à diversi-
dade de temas que perfazem essa agenda.

O caso português é paradigmático no que
respeita a estas limitações. De forma generali-
zada, ainda persiste uma cultura institucional
céptica em relação a mudanças na definição de
políticas públicas de base territorial ao nível
local. Segundo Rosa Pires (2001), esta relutân-
cia em adoptar novas posturas está associada ao
legado histórico que ainda persiste do regime
político ditatorial (pré-1974)4, combinado com
a descrença que muitos ainda têm em relação à
esfera política e à sua vontade em responder de
facto às necessidades sociais e económicas das
comunidades. Neste contexto, são notórias as
barreiras existentes para responder de forma
eficaz aos desafios que a sociedade contempo-
rânea coloca na definição de políticas territo-
riais de desenvolvimento, designadamente
neste novo período de programação. Barreiras
que se traduzem numa reduzida visão estraté-
gica e numa capacidade circunscrita de criação
de redes e trabalho em parceria, alimentadas
pela inexistência de recursos humanos prepara-
dos e uma capacidade organizativa adequada
para se afastarem de uma agenda mais tradicio-
nal5. A próxima secção procura ilustrar o caso

4 Sobre este assunto, é interessante verificar que
certos autores (e.g. Sonne, 2004) afirmam que deter-
minadas ideias e práticas da actividade de planea-
mento do território tendem a prevalecer durante mais
tempo que os próprios sistemas políticos.

5 O estudo recentemente apresentado por Oli-
veira e Pinho (2008) vem reforçar este argumento.
Efectuando uma análise crítica das principais políticas

2 Sobre esta questão, Morgan (2004) diferencia o
poder de decidir(i.e. o poder de definir as políticas
públicas) do poder de transformar(i.e. o poder de
implementar as mesmas políticas), argumentando que,
embora o primeiro se situe essencialmente à escala
nacional ou mesmo supranacional, já a cooperação
activa à escala subnacional é condição necessária para
traduzir o poder de decisãono poder de transformação
e, assim, ultrapassar as barreiras tradicionalmente asso-
ciadas à falta de implementação das políticas públicas.

3 Sublinhando a importância do local e das suas
instituições na prossecução dos objectivos da Política
Regional e de Coesão, a Comissão Europeia tem vindo
a promover a realização de sessões de debate e escla-
recimento em diversos municípios da União Europeia.
Veja-se, a título de exemplo, o relatório publicado
pelos organizadores do sixth OPEN DAYS – European
Week of Regions and Cities(CEC, 2008f).
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prático de um Município português, de forma a
se poder aferir como, perante tais limitações,
poderá uma autarquia local se preparar para
fazer face a essas novas exigências.

4. Rumo a um novo ciclo de apoio
comunitário: apresentação
de um estudo de caso

4.1. Município de Arouca: Breve
enquadramento territorial 

O concelho de Arouca situa-se no extremo
NE do distrito de Aveiro e está integrado na
NUTS III do Entre Douro e Vouga, da região
Norte de Portugal, juntamente com os conce-
lhos de Sta. Maria da Feira, Oliveira de Aze-
méis, Vale de Cambra e S. João da Madeira.
Integrado na Área Metropolitana do Porto é,
de todos os municípios que a constituem, o
que possui maior área. Com uma moderada
expressão demográfica, a sua população tem
vindo a estabilizar-se em torno dos 24 000
habitantes, o que pode ser encarado como um
factor positivo se for considerado o contexto
regional em que este município se posiciona
(CMA e Quaternaire Portugal, 2008).

A cerca de 30 Km do litoral (em linha recta),
situa-se numa zona de fronteira entre as regiões
Norte e Centro de Portugal, entre os distritos de
Aveiro (a que pertence), Viseu e Porto. Não obs-
tante a sua relativa curta distância ao litoral
sofre, ainda, de marcadas características de inte-
rioridade, facto a que não é estranha a insufi-

ciência e deficiência das acessibilidades para o
exterior, como aliás sucessivamente têm refe-
rido os relatórios, quer do Plano de Desenvolvi-
mento Estratégico para o Município de Arouca,
quer dos Planos de Ordenamento Municipais. É,
contudo, um município cuja individualidade
surge fortemente marcada pela história e pela
sua ligação próxima à corte, desde os primór-
dios da nacionalidade e a intensa vida cultural
do seu imponente Mosteiro.

4.2. O processo de actuação da autarquia 
no âmbito do anterior Quadro
Comunitário de Apoio (QCA III)

Do ponto de vista metodológico, os resulta-
dos do trabalho que aqui se apresentam resulta-
ram, em larga medida, quer do conhecimento
adquirido por um dos autores no processo de
elaboração de candidaturas ao quadro comuni-
tário anterior por parte do Município de Arouca,
cujo envolvimento se traduziu numa participa-
ção activa nesses processos junto do executivo
autárquico, quer da análise dos seus diversos
documentos de suporte e instrumentos de ges-
tão, designadamente as Grandes Opções do
Plano (GOP), os planos municipais de ordena-
mento do território e os estudos e planos de
índole intermunicipal da sub-região do Entre
Douro e Vouga. Esse conhecimento e análise
permitiram recolher e analisar informação,
tanto em termos quantitativos, como do ponto
de vista qualitativo, conduzindo à compreensão
do modo de actuação (postura) da autarquia
durante o período em causa: 2000-2006.

De um modo mais esquemático, para melhor
percepcionar essa postura importou aferir:

a) O quadro geral de preocupações da
autarquia no âmbito do QCA III, isto é,
que prioridades de agenda temática se
encontraram no centro das políticas ter-
ritoriais de desenvolvimento definidas
pela autarquia?

territoriais de desenvolvimento com implicações nas
formas urbanas das duas principais cidades portugue-
sas (Lisboa e Porto), os autores concluem que, no caso
da cidade do Porto, os impactos das políticas foram
bem menos significativos, resultando em grande
medida, quer da falta de visão estratégica, quer da
escassez de recursos técnicos e financeiros adequa-
dos. Ora, se estas debilidades são palco de um grande
centro urbano como o Porto, o retrato dos restantes
municípios portugueses não se afigura animador.
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b) A natureza e a abrangência dos projectos
financiados, na procura de resposta para
as seguintes questões: serão os projectos
desenvolvidos predominantemente de
natureza material ou, pelo contrário, veri-
fica-se uma preocupação com a vertente
mais imaterial? Serão os projectos abor-
dados numa perspectiva essencialmente
sectorial ou compreendem uma aborda-
gem integrada e multissectorial?

c) O processo de elaboração dos projec-
tos, ou seja, foram os projectos elabora-
dos segundo uma lógica territorial e ins-
titucionalmente atomista ou, pelo con-
trário, perspectivaram uma abordagem
interterritorial e interinstitucional, não
se fechando a autarquia em si própria?

A resposta a estas questões torna-se essen-
cial para compreender como tornar operacional
o quadro conceptual e orientador definido pela
nova Política Regional e de Coesão para a ela-
boração de políticas territoriais de desenvolvi-
mento. Por outras palavras, percebendo as fra-
gilidades e potencialidades do modus faciendi
da autarquia nesse período temporal, melhor se
podem definir as mudanças necessárias para
uma melhor adequação às exigências que
actualmente se colocam na definição de políti-
cas públicas de promoção de trajectórias de
desenvolvimento sustentadas no tempo.

4.2.1. Quadro geral de preocupações
da autarquia

Para melhor se entenderem as prioridades
de actuação neste período, fez-se a análise por
grandes áreas temáticas: funções económicas,
ambiente social e urbano, educação e governa-
ção (em que as TIC assumem papel funda-
mental).

No que respeita às funções económicas, que
incluem a agricultura, indústria e energia, trans-
portes e comunicações, comércio e turismo,

verificamos que neste domínio o peso atribuído
ao sector dos transportes (sendo a rubrica que
lidera quase sempre a tabela ao longo dos anos)
é preponderante, ficando a dever-se designada-
mente aos custos com transportes escolares
(situação típica de territórios de baixa densi-
dade onde impera, na generalidade, uma inefi-
ciência dos transportes públicos). Os projectos
desenvolvidos no âmbito do fomento industrial
destinaram-se à infra-estruturação das zonas
industriais. Já no sector do turismo, os projectos
prenderam-se, na sua maioria, com a constru-
ção de equipamentos, a requalificação de espa-
ços e a realização de alguns eventos que são
transversais ao domínio da cultura.

Em relação ao ambiente social e urbano,
não obstante o valor dos investimentos ser
diminuto no que se refere à acção social pro-
priamente dita, o investimento nesta área de
actuação é dos mais elevados, em muito justi-
ficado pelas obras efectuados no âmbito do
abastecimento público de água, do sanea-
mento, da habitação e do ordenamento do ter-
ritório. Destaca-se ainda aqui o peso atribuído
ao sector da cultura, que se mantém franca-
mente constante e de modo geral elevado ao
longo dos anos, atingindo um pico em 2005,
sendo mesmo o segundo maior de toda a acti-
vidade autárquica.

No que concerne ao domínio da educação
(ou melhor, qualificação dos recursos huma-
nos), é de assinalar o recente e crescente peso
que lhe tem sido atribuído. Poderá inferir-se
que esta prioridade crescente decorrerá do
reordenamento do parque escolar do Municí-
pio, consequência também da transferência
para as autarquias locais de novas competên-
cias e da conformidade com as políticas nacio-
nais, definidas para esse sector. É assim de
assinalar que o peso deste sector no ano de
2007 (ano em que os fundos do QCA III ainda
se encontravam a ser utilizados) mais que
duplicou relativamente ao ano de 2005.

Importa fazer aqui uma breve alusão ao
investimento no sector dos serviços gerais da
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administração públicanos anos de 2002 a
2004. Neste âmbito houve algum investimento
no domínio da informatização dos serviços e
modernização do edifício dos Paços do Con-
celho, em prol de uma boa governação, que
atingiram o seu expoente máximo no ano de
2004, notando-se porém, a partir daí, um
decréscimo constante, que culmina no ano de
2007 com um investimento ínfimo.

Articulando a informação disponível de
natureza quantitativa com o conhecimento
adquirido durante o desenvolvimento dos pro-
jectos, constata-se que as prioridades de inves-
timento da autarquia pautaram-se por uma
actuação típica da generalidade das autarquias
locais do país, dirigindo-se essencialmente
para a execução de infraestruturas (seja de
natureza industrial, seja do foro viário ou de
águas e saneamento), necessárias mas não
suficientes para fazer frente aos desafios da
globalização e à entrada de novas economias
emergentes, não considerando igualmente os
desafios decorrentes das alterações demográfi-
cas ou climáticas. No entanto, no que concerne
aos desafios relacionados com a qualificação
de recursos humanos ou as dinâmicas viven-
ciais, denota-se já o surto de projectos em
áreas que em tudo poderão beneficiar o muni-
cípio a médio e longo prazo.

4.2.2. Natureza e abrangência 
dos projectos financiados

A análise efectuada dos projectos desen-
volvidos pela autarquia no âmbito do QCA III
demonstra que estes são predominantemente
de natureza física (96%), traduzindo-se na rea-
lização de grandes equipamentos municipais,
infraestruturas de abastecimento de águas e
saneamento, contemplando ainda a infra-
-estruturação de zonas industriais. Os restantes
projectos, com componente maioritariamente
imaterial, traduziram-se em eventos realizados
nos domínios da cultura e do turismo. Para

além do número reduzido de projectos desta
natureza, os investimentos a eles associados
são igualmente baixos, com excepção de um
projecto denominado «Arouca e o seu Mos-
teiro 300 anos atrás», relacionado com a pro-
moção do património cultural construído.

No que se refere à sua abrangência, o
grosso dos investimentos da autarquia versa
sobre projectos sectoriais que abordam cada
um dos seus temas isoladamente, excepção
feita aos (poucos) projectos de índole imate-
rial, nos quais se encontrou maior relaciona-
mento transversal em diferentes sectores,
abrangendo áreas como a cultura, o turismo, o
marketing e comunicação social, envolvendo
para o efeito diversos actores locais, regionais
e mesmo internacionais.

Refira-se, contudo, que, sendo certo que o
grosso dos investimentos tenha visado o domí-
nio de acções materializadas, limitando a
tomada de outras opções de carácter mais ima-
terial de suporte e complemento às primeiras,
também não deixa de ser verdade que o facto
da região ter necessidades prementes em
infraestruturas básicas ao seu desenvolvi-
mento social e económico conduziu ao dese-
nho e implementação deste tipo de projectos.

4.2.3. Processo de elaboração 
dos projectos

Na elaboração de projectos para enformar
candidaturas que recorreram a financiamentos
comunitários, o Município de Arouca teve
uma abrangência claramente diferenciada: i)
concepção de projectos de carácter intermuni-
cipal, realizados em conjunto com os demais
municípios da sub-região do Entre Douro e
Vouga (EDV) e ii) concepção de projectos de
enfoque municipal elaborados e geridos pela
própria autarquia.

No plano de intervenção intermunicipal,
denota-se um conjunto de preocupações
comuns baseadas em necessidades semelhan-
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tes, para as quais foram criadas sinergias no
seio de uma Associação de Municípios do
EDV. Ora com recurso a técnicos municipais e
da administração central, ora com recurso a
empresas externas de consultoria, foram
desenvolvidos projectos de intervenção inter-
municipal com a intenção de obter melhores
condições para aceder às verbas comunitárias
em áreas que se entendiam como sendo as
mais carenciadas da região. Contudo, refira-se
que a lógica de cooperação assentava na pro-
cura de um determinado financiamento que
tinha como condição prévia a candidatura por
parte de regiões NUTS III. Portanto, a criação
de redes interterritoriais surge, não como veí-
culo de promoção de coesão territorial e por
vontade colectiva de trabalhar de forma articu-
lada, mas antes como via obrigatória para a
aquisição de fundos.

No que diz respeito ao relacionamento
interinstitucional, diversos parceiros (para
além da esfera política) participaram nos pro-
jectos candidatados, designadamente associa-
ções representativas de interesses locais e
regionais. Contudo, a sua participação no
desenho das propostas foi, na generalidade,
ténue, dificultando por isso a criação de condi-
ções de sustentabilidade no tempo, quer para a
implementação conjunta dos projectos, quer
para o desenvolvimento de bases para futuras
participações conjuntas no desenho de outras
iniciativas.

A nível local, a estratégia de desenvolvi-
mento territorial baseou-se de um modo geral
nas orientações expressas e nas medidas e
acções preconizadas nos diversos instrumen-
tos de gestão territorial, designadamente o
Plano Director Municipal e o Plano Estraté-
gico do Município. Este último (aprovado em
1995) foi mandado elaborar com o intuito pri-
mordial de ser um documento orientador na
viabilização à formalização de candidaturas
aos fundos estruturais, com uma estratégia de
desenvolvimento e uma visão para o municí-
pio para os anos seguintes. Não obstante a

existência de planeamento físico e estratégico
integrado (explícita nos instrumentos referi-
dos), os diversos projectos desenvolvidos, nas
mais diversas áreas, seguiram uma lógica ter-
ritorialmente atomista, não se perspectivando
qualquer articulação com os territórios circun-
dantes, dificultando consequentemente a inte-
racção ou complementaridade por exemplo no
domínio das intervenções físicas. Situação
similar verificou-se ao nível do relaciona-
mento interinstitucional, em que os projectos
eram desenhados pelos recursos humanos da
própria autarquia ou, por vezes, contratando
equipas de consultoria externas.

Resumindo, no âmbito da definição de
políticas territoriais de desenvolvimento e,
consequentemente, do desenho de projectos
com recurso a apoio comunitário para o
período anterior (2000-2006) verificou-se
uma postura por parte da autarquia de Arouca
que revela, por um lado, um reduzido relacio-
namento territorial e interinstitucional e, por
outro, uma abordagem essencialmente secto-
rial e predominantemente de natureza mate-
rial. Se é verdade que esta postura obteve
resultados positivos para o desenvolvimento
do município face às necessidades mais pre-
mentes (principalmente associadas às infraes-
truturas) e dotou a autarquia de experiência na
angariação de fundos para a realização de pro-
jectos, não é menos certo que esta forma de
actuação poderá tornar-se numa forte debili-
dade face à dimensão dos desafios colocados
pela globalização, pelo surto de países emer-
gentes com economias competitivas, pelas
alterações demográficas e climáticas e pela
necessidade de gerar e atrair recursos huma-
nos cada vez mais qualificados. Tal implica
que as rotinas adoptadas durante esse ciclo de
financiamento comunitário deverão ser redi-
reccionadas, procurando adquirir uma postura
mais adequada para fazer face às novas exi-
gências, construindo-se assim condições para
aumentar os níveis de concretização da polí-
tica pública.
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4.3. Perspectivar um programa 
de intervenção diferente no
âmbito do QREN 2007-2013

4.3.1. Princípios conceptuais

Tendo presentes os desafios, as exigências
e as principais directrizes que emanam da
nova Política Regional e de Coesão e que se
colocam, actualmente, no novo ciclo de apoio
comunitário (QREN 2007-2013), importa per-
ceber como se poderão definir políticas públi-
cas capazes de promover um território e uma
comunidade com maiores níveis de coesão
(através da qualificação dos factores determi-
nantes da qualidade de vida da população), de
competitividade (através do reforço da atracti-
vidade dos aglomerados urbanos) e de cidada-
nia (através do reforço das formas de gover-
nança fomentando mecanismos de cooperação
entre os diversos actores locais/regionais). 

A leitura das dinâmicas sociais, económi-
cas e territoriais que actualmente se verificam
de forma transversal na sociedade contempo-
rânea, por um lado, conjugada com as orienta-
ções expressas na Estratégia de Lisboa, na
Política Regional e de Coesão (âmbito
externo) e no QREN 2007-2013 (âmbito
interno), por outro, permite afirmar que um
programa de intervenção neste novo período
deverá ser desenhado tendo em consideração
um conjunto de desafios que ganham particu-
lar relevância na implementação das políticas
públicas. Por um lado, deverá considerar-se
um leque amplo e renovado de áreas de actua-
ção da política pública, incorporando activa-
mente as novas preocupações e orientações,
quer da Estratégia de Lisboa, quer da Política
Regional e de Coesão, procurando articular as
dinâmicas locais/regionais com as agendas
europeias através da utilização racional dos
fundos comunitários e, por isso mesmo, da
promoção da inovação como base de coesão e
competitividade. Aliás, a nova agenda política
irá influenciar a afectação de fundos neste

novo período de programação, pelo que o
desafio que se coloca ao município consiste
em compreender que oportunidades essa
agenda levanta e, consequentemente, tirar o
melhor partido dela para a prossecução dos
seus objectivos. Questões como a globalização
e a competitividade económica, a qualificação
de recursos humanos, as alterações climáticas
e a eficiência energética, o envelhecimento
demográfico, a promoção de dinâmicas viven-
ciais ou a valorização dos recursos endógenos,
são alguns exemplos amplamente divulgados,
quer no âmbito da agenda europeia, quer pelo
discurso nacional, assumindo-os como desa-
fios do desenvolvimento social, económico e
territorial. A Política de Cidade Polis XXI é
um bom exemplo nacional que integra e pro-
cura dar resposta a esses desafios (Campos,
2007), tendo como objectivos: qualificar e
integrar os distintos espaços de cada cidade,
fortalecer e diferenciar o capital humano, ins-
titucional, cultural e económico de cada
cidade, qualificar e intensificar a integração da
cidade na região envolvente e, finalmente, ino-
var nas soluções para a qualificação urbana.

Por outro lado, importa encarar a afecta-
ção de recursos de forma diferente da pratica
comum, quer em relação à sua natureza (defi-
nição de projectos com maior ênfase imaterial
e numa perspectiva integrada e multissecto-
rial), quer no que respeita à sua abrangência
(maior cooperação territorial e institucional),
quer ainda quanto à criação de redes (locais/
/regionais e internacionais) e ao fomento do
diálogo com e entre os diversos actores locais.
A nível nacional, tal conceito consubstancia-
se, mais uma vez, na Politica de Cidades Polis
XXI, e a resposta ao mesmo concretiza-se nos
seguintes quatro instrumentos da Política: i)
Parcerias para a Regeneração Urbana (através
dos Programas Operacionais Regionais), ii)
Redes Urbanas para a Competitividade e a
Inovação (através Programas Operacionais
Regionais), iii) Acções Inovadoras para o
Desenvolvimento Urbano (através do Pro-
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grama Operacional Valorização do Território)
e iv) Equipamentos Estruturantes do Sistema
Urbano Nacional (através do Programa Opera-
cional Valorização do Território). Ainda no
âmbito deste princípio orientador interessa
adoptar uma abordagem mais estratégica à
programação das políticas públicas, seleccio-
nando para o efeito um número reduzido de
questões centrais para o desenvolvimento do
município, em torno das quais se desenham
estratégias de intervenção e projectos mobili-
zadores, perspectivados como uma ilustração
de formas inovadoras de abordar os proble-
mas, enfatizando a importância de uma inter-
venção colectiva. A acção em torno destas ini-
ciativas estratégicas pode ser determinante
para impelir a promoção de outros projectos
também relevantes para o futuro do município.

Por fim, interessa identificar e concretizar
soluções organizacionais adequadas, do ponto
de vista técnico, humano e financeiro, capazes
de, primeiro, introduzir novos objectos e
novas preocupações no cerne das políticas
públicas, segundo, dinamizar novas formas de
construção dessas políticas e, por fim, garantir
a implementação e a adequada monitorização
das acções a concretizar (consolidando um
processo de aprendizagem consequente). Por-
que as dinâmicas sociais que sustentam a
necessidade de adoptar uma visão supralocal e
uma capacidade de diálogo interinstitucional e
de mobilização de actores locais/regionais não
emergem de forma espontânea, há uma clara
necessidade de identificar, trabalhar e concre-
tizar soluções organizativas adequadas por
forma a responder mais eficientemente às exi-
gências que se colocam neste novo ciclo, por
um lado, e tornar as acções eficazes e duráveis
no tempo, por outro. Acresce que a introdução
destas novas preocupações é mais robusta na
presença de conhecimento sobre o que outros
territórios fizeram com sucesso, pelo que o
contacto e/ou o estabelecimento de redes com
outras instituições internacionais revela-se
fundamental. Esta inserção em grupos com

interesses específicos, e consequente comuta-
ção e cumulação de conhecimento e de infor-
mação, ganha maior relevância na medida em
que, cada vez mais, há um enquadramento
favorável à troca de experiências transnacio-
nais no âmbito da União Europeia.

A questão que agora se coloca é como con-
textualizar estes desafios ao Município de
Arouca, tendo por base a postura adoptada no
âmbito do quadro comunitário anterior? De
forma a balizar-se a abrangência da análise,
optou-se por uma temática específica – aglome-
rados urbanos e dinâmicas vivenciais–, uma
das grandes áreas de actuação que se julga
poder expressar melhor os objectivos da política
pública consagrados, quer nas orientações da
Estratégia de Lisboa, quer da nova Política de
Coesão, particularizando o domínio da requali-
ficação do espaço físico do centro urbano, de
forma a torná-lo mais atractivo e apto a melho-
rar a qualidade de vida das populações.

4.3.2. Aplicação dos princípios 
à luz de um caso concreto:
reflexões sobre uma 
candidatura recente

O município de Arouca apresentou no final
de 2008 uma candidatura para a Regeneração
Urbana do centro Histórico de Aroucano qua-
dro da Política de Cidades – Parcerias para a
Regeneração Urbana(MAOTDR, 2008). O
foco desta candidatura centrou-se na revitaliza-
ção e requalificação de funções, espaços e
equipamentos na envolvente próxima do pró-
prio Mosteiro de Arouca e no próprio Mosteiro.
Dadas as características do concelho e, conse-
quentemente, a pequena dimensão do centro
urbano, Arouca teve acesso a um instrumento
relativamente limitado do ponto de vista finan-
ceiro. Mesmo assim, procurou conceber uma
intervenção para a qual mobilizou diversos
parceiros, abrangendo efeitos directos e induzi-
dos aos níveis urbanístico, ambiental, social,



cultural e económico. Conta, desde a concep-
ção da candidatura, com o envolvimento efec-
tivo de outras instituições (Direcção Regional
de Cultura do Norte e Real Irmandade Rainha
Santa Mafalda), estando indirectamente rela-
cionada com processos de investimento pri-
vado subsequentes (uma lógica de Estratégia
de Eficiência Colectiva para modernização do
sector da restauração e comércio no centro da
Vila e, sobretudo, a instalação de uma unidade
hoteleira no Mosteiro).

A motivação para esta candidatura residiu
na vontade de qualificar o centro histórico de
Arouca, procurando requalificá-lo, enquanto
espaço patrimonial classificado, cultural e
arquitectónico, conferindo-lhe maior quali-
dade urbana e capacidade de atracção (de acti-
vidades e de pessoas). Pretende qualificar-se
um pólo urbano, e por via dele um município,
os quais mais ordenados, mais atractivos, mais
competitivos, mais desenvolvidos, estarão cer-
tamente mais aptos a responder aos desafios
do futuro e às necessidades dos que os visitam.
Com esta ambição em mente, o plano de acção
apresentado em sede de candidatura contem-
pla um conjunto de intervenções físicas com-
plementadas com acções imateriais. As de
natureza material abrangem a requalificação
dos espaços públicos envolventes ao Mosteiro
de Arouca e a reafectação do espaço a novos
usos (instalação do centro de documentação e
valências específicas da biblioteca municipal)
de áreas devolutas do Mosteiro de Arouca. As
acções imateriais consubstanciam-se na exe-
cução de programas de visita e no desenvolvi-
mento de novos conteúdos para o circuito de
visita ao Mosteiro, bem como na animação
para dinamização do conjunto monástico e
ainda na dinamização do Museu Municipal
com a introdução de uma nova valência deno-
minada «oficina de ciência viva» incluindo
acções de vária ordem (palestras e debates,
jornadas de reflexão temática, exposições, ate-
liers, oficinas e workshops). Prevê-se ainda
uma intervenção destinada a apoiar a mobili-

dade com a introdução de veículos eléctricos
para operar em diversos circuitos no centro
urbano: um transporte ecológico pensado para
as pessoas com mobilidade reduzida.

Para a elaboração do plano de acção, a
autarquia reuniu uma equipa externa de con-
sultores, que frequentemente colaboram com a
Câmara, e que, também por isso, detêm já
conhecimento sobre o Município (em geral) e
o Mosteiro (em particular), consultores esses
que, em conjunto com a equipa técnica do
Município, reuniram competências para for-
mulação da referida candidatura. Paralela-
mente, desencadearam-se conversações com
os responsáveis e intervenientes nos espaços
do Mosteiro de Arouca para prossecução de
uma estratégia mais abrangente.

É verdade que a postura adoptada pela
autarquia no processo de elaboração desta can-
didatura se revela diferente da prática generali-
zada no ciclo de financiamento comunitário
anterior. Por um lado, integra intervenções
materiais complementadas com acções de natu-
reza imaterial, reconhecendo que as primeiras
apenas têm um real valor de uso se forem acom-
panhados por acções de animação, de âmbito
cultural, social e/ou económico, que lhes confi-
gurem vida e pertinência. Por outro lado, consi-
dera uma visão mais abrangente (multi-secto-
rial) do que uma perspectiva mais clássica do
urbanismo, conciliando questões de desenho
urbano com a promoção da inclusão social, a
revitalização económica de espaços degradados
e mesmo a procura de soluções ambientalmente
amigáveis. Por fim, mobiliza diversos actores
para integrarem a candidatura, procurando
assim a apropriação colectiva do projecto e,
consequentemente, uma maior capacidade de
implementação das intervenções.

Mas também é certo que tal mudança de
postura ainda não resulta de um reconhecimento
efectivo de que um modus operandidiferente
promoverá consequências a médio e longo
prazo do ponto de vista do desenvolvimento
social e económico do município e de uma
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maior sustentabilidade no tempo das acções
delineadas. Resulta antes de uma leitura das
condições de elegibilidade das propostas e dos
critérios de avaliação patentes nos regulamentos
de candidatura, que exigiam acções de natureza
imaterial e uma visão multissectorial (um pro-
grama de acção integrando as dimensões física,
económica, social e cultural) e, ainda, a mobili-
zação de diversos actores locais/regionais6. A
diferença é relevante, senão vejamos:

a) Qual a relação entre as intervenções
propostas e as dinâmicas já existentes
no concelho no duplo ponto de vista cul-
tural (articulação com projectos já exis-
tentes numa óptica de programação cul-
tural em rede) e económico (promoção
do empreendedorismo e ligação a
acções de formação em áreas relaciona-
das com a temática em causa)?

b) Qual o público-alvo das acções propos-
tas, quer ao nível da requalificação
física (perspectiva de inclusão), quer ao
nível das iniciativas imateriais (perspec-
tiva de diferenciação)?

c) De que forma as preocupações ambien-
tais (exemplo da eficiência energética),
demográficas (exemplo do envelheci-
mento) e tecnológicas (exploração das
oportunidades oferecidas pelas TIC)
estão patentes na proposta?

d) Qual a ligação da proposta a projectos
de âmbito cultural, social e/ou econó-

mico de municípios vizinhos numa
lógica de estabelecimento de redes de
cooperação capazes de alavancar as ini-
ciativas do ponto de vista económico e,
paralelamente, contribuir para uma
maior coesão territorial?

Qual o processo de aprendizagem efectuado
junto de exemplos de referência nacionais e inter-
nacionais procurando, por um lado, perceber
como comunidades internacionais se encontram
a lidar com temáticas similares, por outro, trocar
experiências e, por fim, fazer parcerias/redes?

Qual o grau de mobilização dos actores
locais/regionais na elaboração da proposta:
informados e, por isso mesmo, conhecedores
dos seus contornos ou, pelo contrário, partici-
pantes activos na sua concepção (consoli-
dando, deste modo, relações mutuamente
benéficas e de natureza sinergética)?

Enunciadas em formato de questão, estas
preocupações correspondem, na globalidade,
ao reconhecimento da necessidade de transfor-
mar acções ainda isoladas e desarticuladas
em intervenções que visem um funcionamento
globalmente coerente e sustentável (territorial
e institucionalmente). É neste sentido que
ganha particular relevo o terceiro desafio apre-
sentado no ponto anterior: a forma como a
autarquia se organiza de modo a responder efi-
cientemente a estas questões revela-se funda-
mental para a obtenção de resultados positivos
e duradouros no tempo. E tal mudança organi-
zacional ainda não se verificou no seio do
Município de Arouca, o que tendencialmente
promove a continuação da praxisdominante e
dificulta a construção de condições para
aumentar os níveis de concretização das gran-
des orientações da política pública.

4. Comentário final

Conscientes de que se está perante uma
nova geração de políticas públicas, com foco
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6 As orientações emanadas da recentemente
criada Política de Cidades POLIS XXI, bem como os
critérios de selecção definidos nos respectivos regu-
lamentos de candidatura a financiamento, vão ao
encontro da linha de actuação que outros países se
encontram presentemente a desenvolver (designada-
mente a França e a Holanda) valorizando o reforço do
papel das autarquias no âmbito das políticas urbanas
e exigindo, quer o desenvolvimento de um programa
estratégico e uma abordagem territorializada e multi-
sectorial, quer o estabelecimento de parcerias activas
(Verhage, 2005).



principal em prioridades direccionadas para
impulsionar o crescimento económico, o
emprego e a competitividade, procurou efec-
tuar-se neste trabalho uma reflexão sobre
como é que a partir do local se podem cons-
truir condições para aumentar os níveis de
concretização das grandes orientações da polí-
tica pública. Se é verdade que as respostas e os
caminhos a explorar podem ser múltiplos, já a
preocupação está bem identificada: procurar
ultrapassar o problema latente de baixos níveis
de desempenho de Portugal, quando compa-
rado com os outros membros da UE, associado
em grande medida à incapacidade das autar-
quias locais levarem à prática as grandes
orientações da política pública, problema
acrescido perante os desafios globais que hoje
afectam, ainda que de modo diferente, as
diversas regiões.

Foi neste sentido que, numa primeira parte,
se procurou perceber o alcance das orientações
decorrentes das novas políticas comunitárias e
nacionais, os desafios que de forma mais pre-
mente se colocam actualmente à sociedade e,
consequentemente, as exigências que se colo-
cam aos municípios para responder de forma
(mais) eficiente neste contexto. No segui-
mento desta incursão conceptual, efectuou-se
a análise de um caso – Município de Arouca –
com o intuito de perceber como se pode esta
autarquia posicionar face a esta transição.

Que ensinamentos se podem retirar desta
experiência? Sem esgotar as possíveis ilações,
sublinha-se a percepção de que novos procedi-
mentos na definição de políticas territoriais de
desenvolvimento ao nível local implicam, em
primeiro lugar, reflectir sobre as orientações
comunitárias e nacionais no que se refere a
políticas públicas, prestando atenção contínua
e assídua às directrizes da Comissão Europeia
e enquadrando as opções tomadas para o terri-
tório local e regional em orientações formula-
das para o espaço europeu. Implica, em
segundo lugar, confiar nas vantagens competi-
tivas que serão geradas num processo mais

participado, que reúna um maior número de
parceiros públicos e privados, que seja multis-
sectorial, supramunicipal e que contribua acti-
vamente para a construção de redes de traba-
lho e de cooperação. Implica, igualmente, ser
capaz, quer de investir de forma selectiva,
qualificadora e capaz de valorizar os seus
recursos endógenos, quer de antecipar mudan-
ças e desafios globais, construindo cenários
numa atitude de prospectiva territorial.

Torna-se evidente que tal mudança de pos-
tura envolve um elevado grau de exigência
com repercussões ao nível da organização do
próprio poder local e da qualificação dos
recursos humanos aí existentes. Por outro
lado, a alteração de rotinas instaladas não se
efectua num curto espaço de tempo. Envolve,
antes, um processo moroso de experimentação
e aprendizagem, com mecanismos de monito-
rização determinantes para assegurar, no
futuro, um bom nível de definição e execução
das políticas territoriais de desenvolvimento.
E tal implica começar, desde já, a perspectivar
o pós-2013, encarando o período actual como
um processo de transição e de tomada de cons-
ciência de que é necessário trabalhar afincada-
mente para conseguir responder de forma sus-
tentada aos desafios globais cujas tendências
tenderão a acentuar-se no próximo período.

O exercício aqui efectuado e os resultados
alcançados fornecem um primeiro contributo
de respostas às questões que aqui se levanta-
ram. A necessidade existe e o debate está lan-
çado, mas a tarefa, necessariamente colectiva
e dirigida à generalidade dos municípios por-
tugueses, ainda está por fazer.
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Fátima Bacharel*

Inforgeo, 2007/2008, 67-75

1. Enquadramento da abordagem
territorial no presente

O território é o reflexo da organização das
actividades humanas num suporte biofísico,
mais ou menos facilitador, que determinou
uma ocupação humana, inicialmente de
génese empírica para uma forma cada vez
mais interventiva e que se consubstancia,
actualmente, no processo de ordenamento do
território e subsequentes instrumentos de pla-
neamento que o concretizam.

Este processo, com uma dinâmica asso-
ciada à resultante de contextos políticos,
sociais, económicos e ambientais, conduz à
elaboração de instrumentos de planeamento
específicos e circunstanciados no tempo e no
espaço e ocorre, com efeitos marcantes, no seu
denominador comum – o território.

O ritmo da mudança dos referidos contex-
tos e das problemáticas associadas é, frequen-
temente, de difícil gestão obrigando a recen-

trar os problemas a nível global, solicitando à
ciência, à política e à governança soluções
simples para problemas complexos.

Da ciência poder-se-ão esperar os contri-
butos da investigação para as soluções que
usem os recursos de forma mais eficiente, isto
é, com menos impacto nos ciclos da matéria e
melhor desempenho nos indicadores de sus-
tentabilidade, ou ainda, a explicação da reali-
dade no sentido causal mas frequentemente
sustentada em conhecimentos parcelares (por
exemplo, o melhoramento na produção, de
acordo com a opinião de vários especialistas,
não terá muito mais espaço de manobra à
semelhança das possibilidades já atingidas, à
escala humana, para o melhoramento dos
cereais). 

É à História que compete «dissecar» o
relacionamento sequencial dos processos, per-
mitindo compreender, com o necessário dis-
tanciamento, a sua globalidade.

Também o grande avanço nas Tecnologias
de Informação e Comunicação constitui uma
ferramenta fundamental, capaz de, em tempo,
interligar, divulgar, conhecer, tratar informa-
ção científica e técnica.

Da política, haverá a esperar normativos

* Directora de Serviços de Ordenamento do Terri-
tório da Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Alentejo.



orientadores de qualidade, que concretizem
programas com efeitos práticos nas políticas
sectoriais e tradução tanto nos instrumentos
de planeamento, como nos instrumentos de
gestão territorial. No entanto, há que não
esquecer que esta é uma equação complexa
com multi-actores, multiobjectivos e multi-
escalas. Mais uma vez só o uso das Tecnolo-
gias de Informação e Comunicação, tirando
partido das suas reais capacidades, poderá dar
corpo ao pensamento global e à visão estraté-
gica, permitindo o redimensionamento e
recentralização das problemáticas, a antecipa-
ção de prováveis efeitos na construção de
cenários, e eventuais medidas de minimização
numa atitude proactiva.

Neste quadro há que introduzir, ainda, a
governança – o modo como nos organizamos
para resolver a gestão do território com os ins-
trumentos de que dispomos e garantir a sua
coesão, a par de indicadores ambientais,
sociais e económicos favoráveis ao desenvol-
vimento.

2. Desenvolvimento e coesão
territorial

O domínio da ciência, da comunicação/
/divulgação do conhecimento, a política e a
governança, em actuação sobre o denomina-
dor comum do território, têm vindo a determi-
nar o que se convenciona pela «riqueza» das
nações.

Este conceito, muito associado a uma
ambição de «homogeneização» do desenvolvi-
mento para consubstanciar a «riqueza», tem
vindo a traduzir, entre outros indicadores, a
coesão territorial e social. No entanto, a afir-
mação dos conceitos de desenvolvimento sus-
tentável e competitividade entre territórios,
materializada nas suas vantagens comparati-
vas, que pressupõe a geração de diferentes
dinâmicas de acordo com valorização das

capacidades intrínsecas respectivas, demons-
tram que a coesão territorial e social poderá
não reflectir um equilíbrio «matemático» de
densidades populacionais e de distribuição de
actividades. O que está em causa então é a pro-
moção da sua inserção num novo paradigma
de economia/«riqueza» e não o perpetuar da
sua sobrevivência fictícia, nos padrões que
tendencialmente se têm afirmado.

De facto, o Livro Verde para a Coesão Ter-
ritorial (reconhecida como a terceira dimensão
da Política Europeia de Coesão) elege como
matérias estruturantes a perspectiva territorial
da coesão económica e social, as questões da
competitividade e a abordagem e cooperação
integradas, identificando as políticas públicas
como motor para as soluções de conjunto. 

Como principais frentes de acção apon-
tam-se a concentração como forma de ultra-
passar a existência de realidades muito distin-
tas de densidades demográficas; a interligação
como forma de eliminar as distâncias; a coo-
peração como instrumento para anular divi-
sões e, ainda, o reconhecimento de regiões
com características específicas, como regiões
montanhosas, ilhas e 18 regiões europeias de
baixa densidade populacional.

O desafio lançado à sociedade civil para o
seu debate estabeleceu como questões fulcrais: 

– Definição e comparação/medição da
coesão territorial,

– Escala e âmbito de acção territorial,
– Os Instrumentos de Gestão Territorial

garantem a coesão territorial com o
necessário grau de flexibilidade e con-
cretização? 

– Como se coordenam melhor as políticas
e governança territoriais?

A resposta e soluções esperadas terão que
atender tanto aos contextos em que são dados,
como à abordagem global, já que agora é
necessário compreender a multidimensionali-
dade das componentes em análise. 

i n f o r g e o
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3. Os planos regionais 
de ordenamento do território
(PROT) como quadro 
de referência territorial 
– O Caso do PROT Alentejo

O Plano Regional de Ordenamento do Ter-
ritório do Alentejo é um documento com natu-
reza estratégica, que define as opções estraté-
gicas de organização, de desenvolvimento e
gestão do território regional.

Resultou de um processo de diálogo e de
concertação institucional e constitui uma pla-
taforma de articulação de opções estratégicas
de desenvolvimento regional com opções de
desenvolvimento sectorial e opções de desen-
volvimento municipal, traduzindo-se num 
instrumento fundamental na condução da polí-
tica de ordenamento do território e de urba-
nismo, nomeadamente, na articulação de polí-
ticas nacionais e no enquadramento de opções
municipais.

A importância da existência de um Plano
Regional de Ordenamento do Território mate-
rializa-se nos seguintes aspectos:

– Na definição e clarificação das opções
estratégicas de desenvolvimento do terri-
tório regional no quadro de uma visão
integrada de toda a região e da sua arti-
culação com o exterior;

– No quadro de referência para a definição
e implementação de políticas nacionais
gerais e sectoriais e para a implementa-
ção de projectos de investimento e de
infra-estruturas com forte impacte na
organização e desenvolvimento do terri-
tório;

– E, ainda, no quadro global de referência
para a definição das grandes opções de
desenvolvimento local e de ordenamento
e gestão do território municipal. 

3.1. PROT Alentejo – Síntese das
principais linhas de referência 

O PROT Alentejo estabelece como VISÃO
para a região:

A região do Alentejo afirma-se como terri-
tório sustentável e de forte identidade regio-
nal, sustentada por um sistema urbano poli-
cêntrico, garantindo adequados níveis de coe-
são territorial e afirmando uma reforçada inte-
gração com outros espaços nacionais e inter-
nacionais, valorizando o seu posicionamento
geoestratégico. 

Enquanto espaço de baixa densidade
aposta em nichos de oportunidade ligados a
actividades emergentes potenciadores dos seus
activos naturais e patrimoniais. 

A sustentabilidade territorial assenta na
valorização dos recursos endógenos, designa-
damente, dos valores naturais e paisagísticos e
no desenvolvimento de níveis acrescidos de
concertação estratégica e cooperação funcio-
nal, capazes de gerar novas oportunidades e
responder eficazmente aos potenciais riscos
ambientais e sociais.

O Modelo Territorial Regional reflecte a
emergência de uma nova organização territo-
rial do Alentejo que se consubstancia num
novo quadro de relações territoriais dentro da
região e da região com a sua evolvente nacio-
nal, ibérica e europeia.

Este Modelo oferece uma configuração
espacial prospectiva da região, integrando
como componentes territoriais estruturantes a
Estrutura Regional de Protecção e Valorização
Ambiental, as Actividades Económicas, o Sis-
tema Urbano e as Infra-estruturas e principais
Redes de Conectividade Regional e sublinha:

– o posicionamento da região no contexto
das relações inter regionais no espaço
nacional e, particularmente, no contexto
das relações económicas com a AML e
com Espanha;
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– o modelo policêntrico do sistema urbano
com o respectivo o papel dos Centros
Urbanos Regionais e dos Centros Urba-
nos Locais como âncoras de desenvolvi-
mento, coesão e de sustentabilidade
regional;

– o papel estruturante das grandes infra-
estruturas de acessibilidade e conectivi-
dade nacional e internacional;

– a emergente organização territorial da
base económica protagonizada pelo
espaço Alqueva e o Litoral Alentejano, a
par da continuação da ligação da econo-
mia tradicional aos recursos naturais,
destacando as fileiras extractivas, agro
florestais e do potencial de moderniza-
ção de um novo modelo agrícola;

– a valorização da defesa da biodiversi-
dade e da paisagem e do património cul-
tural regional como elemento emblemá-
tico de desenvolvimento e de identidade.

Tem como DESÍGNIOS:

1 – Uma região com um posicionamento
reforçado no contexto da economia
nacional através da ampliação da sua
base económica regional, afirmando as
suas potencialidades geoeconómicas
no contexto ibérico e europeu, consoli-
dando os sectores e funções económi-
cas emergentes com uma valência
estratégica e apostando na inovação e
na competitividade das actividades
produtivas tradicionais;

2 – Uma região funcionalmente mais
aberta e articulada com os territórios
envolventes, com particular relevância
para o reforço das relações com a Área
Metropolitana de Lisboa (AML) e com
Espanha, dotada de uma qualificada
organização territorial de suporte às
actividades económicas e de atracção
de empresas e de população em idade
activa;                                    

3 – Uma região com adequados níveis de
coesão territorial, sustentada pelo
papel do sistema urbano regional como
infra-estrutura privilegiada de suporte
aos equilíbrios socioeconómicos inter-
nos, à sustentabilidade dos espaços
rurais, a uma maior integração territo-
rial regional e a uma mais elevada qua-
lidade de vida e de bem-estar social;

4 – Uma região com marcada identidade dos
espaços rurais sustentada pela valoriza-
ção de sistemas multifuncionais medi-
terrâneos e, simultaneamente, pela capa-
cidade de adaptação do sistema produ-
tivo face às oportunidades de mercado;

5 – Uma região com um relevante patrimó-
nio natural, paisagístico e cultural,
assente na protecção e valorização
ambiental, manifestando resultados efi-
cazes no combate ao processo de deser-
tificação, e na valorização e preserva-
ção dos recursos históricos e culturais.

3.2. PROT Alentejo – A organização
do território no futuro

Numa região como o Alentejo, com o refe-
rido carácter marcadamente rural, o que o
PROT vinca como uma mais-valia territorial,
sem descurar o desempenho estruturante do
sistema urbano e da base económica regional,
é relevante a observação dos desígnios que
têm vindo a marcar o espaço rural.

O cenário de abundância alimentar das
últimas décadas do século passado, determi-
nou a alteração do paradigma «espaço rural =
produção agrícola, silvo pastoril ou florestal»,
para «um novo pacto para o espaço rural». A
vida económica dos espaços rurais deixou,
assim, de ser apenas determinada pelas activi-
dades agrícolas, florestais ou pastoris tendo
como referencial o mercado, o qual também se
alterou significativamente em dimensão, dinâ-
mica e «anulação» de distâncias. 

i n f o r g e o
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Esta alteração influenciou a tendência para
a intensificação ou a extensificação das produ-
ções com a consequente retracção, confinada
aos espaços mais produtivos e ao acentuar dos
problemas do desenvolvimento rural na equa-
ção «permanência da população (acesso a bens
e serviços)/viabilidade da valorização das
amenidades» (conservação e defesa de valores
naturais, paisagísticos e patrimoniais propicia-
dores de um determinado segmento de turismo
diferenciado dos destinos mundiais afirmados
de interesse histórico/cultural). 

A perspectiva de desenvolvimento (em que
se revê a Associação Portuguesa para o Desen-
volvimento Regional) terá que reencarar a
acessibilidade a bens e serviços numa óptica
relacional, isto é, mais que a proximidade
física é preciso melhorar o nível de conheci-
mento para usar os bens e serviços, confe-
rindo-lhes eficácia na utilidade.

Neste sentido, a escala de medida da coe-
são terá que ser repensada, não se limitando
como até agora quase exclusivamente aos
aspectos económicos que têm fundamentado a
avaliação do desenvolvimento, com o resul-
tado de fortes assimetrias. De facto com a sua
aplicação, os territórios apresentam-se dupla-
mente desequilibrados com congestionamento
de uns e despovoamento de outros. O cresci-
mento de algumas regiões, mesmo quando à
custa de outras, não deixa de ser crescimento,
eventualmente com grandes desempenhos nos
respectivos indicadores, mas não contribui
para a coesão territorial. Há ainda a acrescen-
tar que muito poucos indicadores têm em
conta as externalidades negativas, como o
citado fenómeno do congestionamento territo-
rial e outros custos ambientais, incluindo
emissões de carbono e grande vulnerabilidade
ás alterações climáticas.

O PROT Alentejo é determinante como
documento de referência para o ordenamento e
desenvolvimento da região nos próximos anos
– a própria aplicação dos Fundos Estruturais
no âmbito do Quadro de Referência Estraté-

gica Nacional e respectiva Regulamentação
Específica do Programa Operacional Alentejo
2007-2013, condiciona o enquadramento das
iniciativas dos vários Eixos de intervenção nas
orientações e prioridades daquele instrumento.
(Efectivamente, os seguintes Regulamentos
Específicos dos Eixos 1 – Competitividade,
Inovação e Conhecimento, 2 – Desenvolvi-
mento Urbano, 3 – Conectividade e Articula-
ção Territorial, 4 – Qualificação Ambiental e
Valorização do Espaço Rural fazem referência
ao PROTA, como instrumento orientador).

O PROT Alentejo será gerido por um Pro-
grama de Execução que contém, de acordo
com o Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial, as disposições indicativas
sobre a realização das obras públicas a efectuar
na região, bem como de outros objectivos e
acções de interesse regional indicando as enti-
dades responsáveis pela respectiva concretiza-
ção; é acompanhado por um Sistema de Gestão
e Monitorização suportado por um Sistema de
Indicadores, de forma a garantir uma concor-
dância, às diferentes escalas territoriais, entre
acções de desenvolvimento e ordenamento ter-
ritorial Local/Regional e Regional/Nacional.

O sistema de gestão e monitorização pro-
posto tem como missão contribuir para a
melhoria dos processos decisórios da adminis-
tração com impactes no ordenamento do terri-
tório e reforçar o conhecimento sobre a natu-
reza das dinâmicas territoriais em curso. O
grande objectivo é que constitua, no âmbito
regional, a plataforma de interlocução com os
vários agentes públicos em matéria de ordena-
mento do território e urbanismo contribuindo
para a coerência dos vários níveis territoriais
do sistema nacional de gestão territorial.

Constitui, assim, um sistema interactivo, a
alimentar e ser alimentado pelo Observatório
do Território e do Urbanismo, da responsabili-
dade da Direcção Geral de Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Urbano, e pelos
Sistemas Locais de Monitorização da respon-
sabilidade das Câmaras Municipais.
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Salienta-se, ainda, que os indicadores estão
organizados a partir dos Sistemas que supor-
tam o Modelo Territorial, as Normas Orienta-
doras e o Programa de Execução, que fornece
informação pertinente e determinante para
uma real avaliação do grau de concretização
dos desígnios e das opções estratégicas de
base territorial do PROT.

Neste âmbito, cada indicador é descrito por
temáticas de monitorização, formas e métodos
de cálculo, unidades de medida, unidades míni-
mas de análise territorial, periodicidade de
levantamento e instituição responsável pelo for-
necimento/cálculo da informação (fonte). Isto
significa que cada instituição no âmbito deste
PROT se compromete a contribuir, dentro das
suas competências, para a construção do Sis-
tema de Monitorização Regional. 

Este compromisso representa, igualmente,
que a CCDR, responsável pelo Sistema Regio-
nal organizará uma estrutura eficiente, trans-
parente e aberta de monitorização, de partilha
mútua de informação e conhecimento sobre o
ordenamento do território e o urbanismo, con-
tribuindo desta forma para reforçar a capacita-
ção institucional, de âmbito sectorial e local. 

O referido Sistema e estrutura associada,
desempenhará ainda um papel essencial para o
apuramento dos processos e dinâmicas de
desenvolvimento económico, social e territorial
da região e constituirá uma das formas de
fomentar práticas de cooperação na governação
regional, a par da promoção da aprendizagem
contínua através da monitorização e avaliação.

4. A complementaridade das
abordagens territoriais como
garantia de uma visão global

O exemplo já atrás referido, como de par-
ticular actualidade e relevância para a proble-
mática do espaço rural, da abordagem inicial
da dimensão única do factor carência alimen-

tar como problema da agricultura, é uma visão
muito local da Europa que hoje, como no pas-
sado (apesar de em circunstâncias substancial-
mente diferentes), volta a contrapor-se num
cenário de eminente «insegurança alimentar,
ecológica e energética» resultante da aborda-
gem actual à escala mundial.

A «falência» destas questões tomadas por
adquiridas, que geraram um «falso» modelo de
organização territorial, social e económica,
criou expectativas ilusórias de um uso ilimi-
tado de recursos e despoletou mercados e con-
sumidores muito acima das reais capacidades
financeiras existentes. Estes, por sua vez, gera-
ram toda uma estrutura de produção e presta-
ção de serviços «pesada» e desadequada, por
ser sobredimensionada, numa mudança de
cenário global de recessão.

É neste quadro que as Opções estratégicas
de Base Territorial têm vindo a ser estudadas e
ponderadas a diversas escalas temporais e
espaciais (Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território, Planos e Estraté-
gias Sectoriais, Planos Regionais de Ordena-
mento do Território), bem como em documen-
tos de reflexão, como o desenvolvido pelo
Departamento de Prospectiva e Planeamento
do Ministério do Ambiente, Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Regional «Terri-
tórios em Transformação – Alentejo 2030 –
Pensar e agir sobre o futuro da região», que
permitem perspectivar as tendências evoluti-
vas e o quadro de referência para impor a res-
pectiva coerência, sobretudo das acções mais
estruturantes da Administração Central.

Uma relação fluida nos dois sentidos entre
os níveis local e nacional, permite usar os
argumentos e o conhecimento local (incluindo
eventuais externalidades negativas e positivas
resultantes das respectivas políticas), para
apoiar o melhoramento da coordenação entre
níveis de governança, na procura de uma
escala relevante para afectar os recursos e res-
ponsabilidades públicas em articulação com os
aspectos económicos.

i n f o r g e o
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A cada vez maior responsabilização atri-
buída ás autarquias na gestão territorial, dotou-
as dos respectivos mecanismos de actuação no
âmbito do Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial, conferindo-lhes um
papel determinante tanto no estabelecimento
da estratégia municipal como na necessária
visão supra municipal. 

Esta visão terá que garantir a flexibilidade
de abordagem como forma de atenuar uma
divisão administrativa desadequada à reali-
dade actual, resultante ainda sobretudo do con-
texto de mobilidade conferida pelas infra-
estruturas e meios de deslocação do século
XIX, e conseguir o indispensável ganho de
escala das intervenções com a respectiva
massa crítica associada.

Paralelamente, é o nível autárquico, ao defi-
nir a fronteira entre a escala do planeamento e
do projecto – o desenho urbano – que deverá
promover uma imagem capaz de conferir dis-
tinção e condições de afirmação à escala supra-
regional, nacional ou internacional. 

No entanto, se uma área urbana será, como
entidade individual suficiente para melhorar, por
exemplo, a eficiência energética na habitação
tendo em conta a situação existente, só numa
abordagem territorial mais abrangente poderá
ser possível considerar estratégias de planea-
mento urbanístico que terão resultados não só
num padrão de arquitectura de maior eficiência
energética, mas também na localização prefe-
rencial da construção tendo em conta a sua rela-
ção com a envolvente e os factores ambientais.

No contexto de criação de amenidades e
infra-estruturas em que se tem vindo a centrar
o conceito de atractividade dos territórios,
constata-se, porém, a necessidade, identificada
pela Política de Cidades, de uma visão mais
holística que defina a atractividade como a
capacidade de concretizar, conjuntamente,
uma maior diversidade de elementos que con-
ferem competitividade a um território e, sobre-
tudo, de enquadrar os elementos estratégicos
que servem de motor aos restantes. 

De facto, as condições de vida de um terri-
tório dependem, em grande medida, da sua
capacidade de inovar e das possibilidades de
trabalho que oferecem, isto é, da capacidade
do seu tecido empresarial e outras instituições
geradoras de conhecimento e emprego (desig-
nadamente o qualificado) criarem desenvolvi-
mento económico/riqueza e não apenas das
amenidades e infra-estruturas, determinadas/
/potenciadas pelos efeitos dos instrumentos de
ordenamento e planeamento. 

Sem uma base empresarial e institucional
suficiente para gerar perspectivas profissionais,
um território não será atractivo para a fixação,
com carácter duradouro, dos quadros qualifica-
dos e criativos para a sua afirmação, com o refe-
rido ganho de escala, na competição global.

A relação causa-efeito que se pretende
alcançar entre uma base empresarial inovadora
com recursos humanos qualificados, propi-
ciando economias de rede que compensem as
«deseconomias» de escala e variedade que
cada território não consegue isoladamente,
encontra nas políticas públicas os instrumen-
tos que lhe permite reunir sinergias essenciais
para a sua competitividade. 

É o caso das Redes Urbanas para a Com-
petitividade e Inovação, no âmbito da Política
de Cidades, que demonstram a vantagem de
concertar a cooperação entre cidades, ou den-
tro de uma cidade e da sua região, a vantagem
de um relacionamento proactivo entre agentes
públicos e privados devido ao carácter intrin-
secamente transversal de grande número de
projectos de desenvolvimento e a necessária
reunião de competências e de meios financei-
ros em contextos de forte necessidade de
diversificação de fontes de financiamento.

O estabelecimento de redes é fundamental
tanto para as pequenas e médias cidades, como
para as grandes cidades entre si e com outras
de menor dimensão, assegurando funções
complementares com mais eficiência, aumen-
tando a competitividade através de ganhos de
dimensão (sobretudo das pequenas) e da defi-
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nição da especialização de cada membro com
máxima eficiência no uso dos seus recursos,
contribuindo para a diversificação da econo-
mia em escala e variedade. Representa ainda
significativos ganhos organizacionais, dilui-
ção de riscos e custos e permite a melhoria dos
processos de aprendizagem conjuntos, tirando
partido da partilha de informação técnica e
científica e acesso a novas tecnologias.

O mesmo princípio se tem vindo a aplicar
aos territórios transfronteiriços, os mais direc-
tamente afectados pela «construção» Euro-
peia, onde muitas fronteiras eram encaradas
como «cicatrizes» da história. No presente,
como territórios vividos geram importantes
fluxos de trabalhadores e consumidores tal
como diferentes formas de cooperação nas
áreas da economia, cultura e ambiente, mesmo
quando em posições periféricas. 

À referida cooperação, que pode mesmo
consubstanciar a constituição de euro-cidades
e euro-regiões, dispondo até de um mecanismo
que lhes confere personalidade jurídica
(AECT – Agrupamento Europeu de Coopera-
ção Territorial), não está subjacente a ideia de
encurtar fronteiras administrativas ou formar
áreas extraterritoriais. 

O objectivo não é a sua administração mas,
sim, a coordenação de políticas das autorida-
des a todos os níveis, desenvolvendo num
determinado território programas de acção que
satisfaçam, com grande racionalidade, as aspi-
rações e necessidades dos habitantes das
regiões /cidades transfronteiriças. A coopera-
ção transfronteiriça transformou-se, aliás,
numa área de aprendizagem, experimentação e
inovação já que a sua implementação através
de acções concretas, pôs em relevo a necessi-
dade de articulação de normativos nacionais
da aplicação dos fundos públicos, entre outros.

São reconhecidos como princípios, ou cri-
térios para boas práticas aplicados nos traba-
lhos preparatórios da OCDE nas áreas da polí-
tica ambiental e de desenvolvimento regional
e urbano que abordam a governança a vários

níveis, no sentido de testar a respectiva utili-
dade (sendo certo que uns podem ser mais sig-
nificativos para as decisões do nível local do
que para os decisores nacionais) os seguintes:

– Planeamento estratégico a escala rele-
vante e governança participada;

– Forte fundamentação técnica para o pla-
neamento de curto e longo prazo;

– Eficiência económica;
– Equidade;
– Coerência política;
– Monitorização, divulgação e avaliação;
– Exequibilidade das políticas e progra-

mas de acção.

5. Conclusão

Em síntese, a(s) política(s), a ciência, a(s)
Tecnologia(s) de Informação e Comunicação,
a investigação aplicada, os instrumentos de
planeamento e gestão têm um denominador e
um alvo comum – o território e a população.
Hipotecar as potencialidades e funções do pri-
meiro, tendo em conta as tendências de enve-
lhecimento populacional a par da concentra-
ção traduzida no crescimento das cidades, que
se tem vindo a verificar num ritmo muito ace-
lerado nos países em desenvolvimento, pode
vir a pôr em causa o frágil equilíbrio mundial
em termos de conflitualidade social, face a
cenários de vulnerabilidade alimentar (ou
outras) e às questões energéticas.

O papel da Administração em todos os
seus níveis é, assim, fundamental na pondera-
ção das opções estratégicas, em respeito pelo
princípio da subsidiariedade, para que o pro-
cesso de ordenamento do território seja conse-
quente nos instrumentos de planeamento e na
gestão responsável e partilhada através de uma
governança eficaz e mobilizadora. 

De acordo com a Avaliação e Recomenda-
ções da OCDE (Estudos Territoriais da OCDE
Portugal, 2008) os anos mais próximos virão a
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determinar o futuro de Portugal na economia
globalizada. Portugal lançou um programa
ambicioso para a competitividade e defronta-se
agora com uma estreita janela de oportunidade
para o implementar. O investimento em recur-
sos de longo prazo para a competitividade deve
prosseguir através de estratégias diferenciadas
baseadas no potencial específico de cada
região, variando desde capacidades em alta
tecnologia até às paisagens e à biodiversidade.

O momento presente é particularmente
propício, completo que está o «edifício» legis-
lativo – Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território, Leis de Bases,
Planos e Programas Sectoriais, Estratégias
Nacionais, Planos Regionais de Ordenamento
do Território, Planos Especiais de Ordena-
mento do Território e Planos Municipais de
Ordenamento do Território e adoptado o pri-
meiro Programa de Acção para a Implementa-
ção da Agenda Territorial da União Europeia –
e face às Tecnologias de Informação e Comu-
nicação disponíveis. 

A mensagem é clara: não há futuro sem um
território adequadamente ordenado, consequen-
temente planeado e responsavelmente gerido. 
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Resumo

O crescimento demográfico e o desenvolvi-
mento urbanístico são os principais inimigos do
ambiente e dos seus recursos. Ao ordenamento
do território, no sentido lato, compete criar as
regras de ocupação humana tendo em vista a
defesa do ambiente; ao planeamento as solu-
ções de compromisso que possibilitem a coexis-
tência pacífica entre o Homem e a Natureza. 

Os Instrumentos de Gestão Territorial
materializam as premissas e as orientações de
ocupação do território distinguindo zonas
habilitadas, interditas ou condicionadas à ocu-
pação humana como forma de garantir a sus-
tentabilidade da ocupação e uso do solo. As
condicionantes ao desenvolvimento urbanís-
tico têm por finalidade proteger os recursos do
território garantindo a sustentabilidade gera-
cional dos mesmos e um ordenamento funcio-
nal do espaço. 

A REN – Reserva Ecológica Nacional foi
criada como instrumento urbanístico com o
objectivo de preservar áreas de interesse eco-
lógico e paisagístico e tem desempenhado um

papel preponderante como condicionante à
ocupação desregrada do território, impedindo,
por um lado, o povoamento disperso e, por
outro, promovendo a defesa da biodiversidade
dos ecossistemas mais representativos.

Contudo, as condições de utilização deste
instrumento não tem sido pacíficas no meio
profissional ou académico, tendo sido alvo de
diversas críticas. Mas uma avaliação sumária,
numa perspectiva nacional, permite concluir
que esta funcionou como travão à ocupação
difusa de territórios mais valiosos ou mesmo
classificados e preservou áreas de enorme
valor ecológico. Se mesmo assim houve viola-
ções à REN que seria da paisagem natural se
esta não existisse? 

Sem assumir uma posição ecológica radi-
cal entendemos que este instrumento tem con-
tribuído de forma positiva para a manutenção
da sustentabilidade geracional do meio natu-
ral, embora existam críticas que apontam radi-
calismos, injustiças, expropriações indirectas e
prejuízos aos proprietários de terrenos no qua-
dro da REN, sem a justa reparação. 

Fazendo jus ao contributo incontornável
que esta figura pretende dar a um ordenamento
equilibrado do território e, à luz do seu novo
regime jurídico, discutimos e propomos neste
artigo uma metodologia para a delimitação da

* Técnico Superior Municipal. Doutor em Geo-
grafia e Planeamento Regional.

fcruz@cm-oeiras.pt



REN com recurso à tecnologia SIG, aplicada
ao caso do Concelho de Oeiras.

1. Delimitação dos cursos 
de água e zonas ameaçadas
por cheias

O ciclo da água é porventura o mais impor-
tante para a vida na Terra. A manutenção dos
ecossistemas depende da presença de água.
Por esse motivo a preservação das áreas natu-
rais tem como preocupação central os recursos
hídricos, com especial destaque para os cursos
e planos de água. 

Com este propósito a metodologia pro-
posta começa por tratar primordialmente os
recursos hídricos no âmbito dos trabalhos pre-
paratórios para a delimitação da Reserva Eco-
lógica Nacional à escala municipal. 

Os trabalhos realizados tiveram por base a
utilização de tecnologias de informação geo-
gráfica, na aquisição dos dados, no pré-pro-
cessamento e na exploração dos mesmos. 

A cartografia de base topográfica, na
escala 1:1000, ortofotos na escala 1:2000, o
cadastro dos cursos de água, todos em suporte
digital e a cartografia constante dos processos
de regularização constituem os suportes prin-
cipais na aquisição dos dados. Acresce ainda a
necessidade de utilização de cartografia prove-
niente do INAG com o registo das zonas
ameaçadas pelas cheias, na escala 1:2000.

Os critérios de delimitação foram baseados
nos da CCDRLVT.

Todas as acções de gabinete foram com-
plementadas com trabalhos de campo, possibi-
litando o esclarecimento integral das dúvidas.

1.1. Cursos de água

A identificação e o registo cartográfico do
sistema hídrico representam o primeiro passo

antes da delimitação da REN. O objectivo
prende-se com a identificação dos cursos de
água, em toda a sua extensão, a caracterização
das margens e das tipologias de escorrência
permitindo a garantia de sustentabilidade do
ciclo hidrológico.

Foram representados os cursos de água
pelas suas margens, em escala de pormenor. No
caso destes possuírem largura inferior a 2 m a
sua representação é feita pela linha de talvegue. 

De forma a garantir a continuidade espa-
cial dos cursos de água, estes foram identifica-
dos em toda a sua extensão de acordo com o
regime de escorrência em curso de água a céu
aberto e curso de água canalizado.

Os leitos dos cursos de água compreendem
a superfície de terreno coberto pela água em
situação normal. As margens compreendem a
faixa de terreno contígua ou sobranceira ao
curso de água que limita o leito.

Quanto à caracterização das margens foi
identificada a existência de muros de suporte,
de vertentes em talude e de galeria ripícola.

A representação da continuidade dos cur-
sos de água foi assegurada pela acção combi-
nada entre os trabalhos de campo e o uso de
cartografia geo-referenciada proveniente dos
projectos de intervenção nos cursos de água,
existentes em arquivo, e o recurso ao cadastro
de águas e saneamento para a representação
das ribeiras canalizadas.

1.2. Zonas ameaçadas pelas cheias

Segundo a Lei da Titularidade dos Recur-
sos Hídricos as zonas ameaçadas por cheias,
em terrenos não classificados como zonas
adjacentes, compreendem a área contígua à
margem de um curso de água que se estende
até à linha alcançada pela cheia com período
de retorno de 100 anos ou pela maior cheia
conhecida. Em perímetros urbanos ou em
áreas com actividades económicas esta delimi-
tação deve ser baseada em estudo hidrológico.
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Noutras áreas sem risco para as populações a
delimitação pode basear-se na cota da maior
cheia conhecida. 

No caso de estudo, as zonas ameaçadas
pelas cheias foram delimitadas tendo por base
as maiores cheias conhecidas para as ribeiras
da Laje, Porto Salvo, Barcarena, Algés e Rio
Jamor, uma vez que havia cartografia nos
arquivos do INAG.

2. Delimitação da REN

2.1. Enquadramento legal

A REN foi criada pelo DL 321/83, de 5.07,
com o objectivo da protecção dos recursos natu-
rais, em especial a água e o solo, favorecendo a
conservação da natureza e da biodiversidade. 

A primeira revisão é feita pelo DL 93/90, de
19.03. Segundo este diploma, a REN é a «estru-
tura biofísica e diversificada que (...) garante a
protecção de ecossistemas e a permanência e
intensificação dos processos biológicos indis-
pensáveis ao enquadramento equilibrado das
actividades humanas». Pertencem à REN as
áreas costeiras e ribeirinhas, águas interiores,
áreas de infiltração máxima e zonas declivosas.
Nas áreas incluídas na REN são proibidas as
acções de iniciativa pública ou privada que se
traduzam em operações de loteamento, obras de
urbanização, construção de edifícios, obras
hidráulicas, vias de comunicação, aterros, esca-
vações e destruição do coberto vegetal. Consti-
tuem excepção ao disposto anterior, as acções
de reconhecido interesse público ou militar para
as quais seja demonstrado não haver alternativa
económica aceitável para a sua realização. 

A revisão da REN pelo DL 93/90 teve
como objectivos: reforçar a importância estra-
tégica da REN para a protecção dos recursos
naturais e para a preservação da estrutura bio-
física como meios de sustentabilidade do terri-
tório; manter a REN como restrição de utili-
dade pública; promover a articulação da REN

como os instrumentos de política de ambiente
e de ordenamento do território; simplificar os
procedimentos de delimitação e gestão da
REN e identificação dos usos compatíveis
com cada categoria e área integrada na REN. 

O novo regime da REN, entretanto publi-
cado pelo DL 180/2006, de 6.09, tem como
novidades a revisão das alterações das acções
insusceptíveis de prejudicar o equilíbrio ecoló-
gico e as actualizações de remissão para legis-
lação revogada e, ainda, a actualização das
entidades com competência em matéria de
REN. Introduz a novidade na delimitação da
REN em suporte papel e informático para a
sua disponibilização através Internet. Obriga
também à necessidade de demarcação da REN
em todos os PEOT e PMOT.

Os trabalhos relevantes para a delimitação
da REN dividem-se em três fases: 

• Delimitação da REN Bruta
• Determinação da REN Exclusões
• Delimitação da REN Final.

O presente texto incide com especial deta-
lhe na determinação da REN exclusões pro-
pondo uma metodologia de exclusões baseada
em SIG, tal como veremos adiante.

2.2. Delimitação da REN bruta

A delimitação da REN Bruta, para o estudo
de caso, obedeceu às regras impostas pela
legislação em vigor segundo o DL 166/2008. 

Segundo o artigo 4.º do mesmo diploma
integram a REN:

i) As áreas de protecção do litoral (faixa
marítima de protecção costeira, as
praias, restingas e ilhas barreira, tôm-
bolos, sapais, ilhéus e rochedos no mar,
dunas costeiras e dunas fósseis, arribas
e respectivas faixas de protecção, faixa
terrestre de protecção costeira. Águas



Dunas litorais primárias e secundárias

Arribas e falésias e faixas de protecção de 200 m

Estuários, sapais, lagunas, lagoas costeiras e zonas húmidas adjacentes e
uma faixa de protecção de 200 m

Ilhéus e rochedos emersos no mar

Restingas, ilhas-barreira e tômbolos

Lagos, lagoas e albufeiras e uma faixa de protecção de 100 m

Encostas com declives superiores a 30%

Áreas de máxima Infiltração

Escarpas e abruptos de erosão com desnível superior a 15 m e uma faixa de
protecção com largura superior a 1.5 da altura do desnível

de transição e respectivos leitos e zonas
de protecção das águas de transição);

ii) As áreas relevantes para a sustentabili-
dade do ciclo hidrológico (cursos de
água, leitos e margens, lagos e lagoas,
margens e faixas de protecção, áreas,
albufeiras e áreas estratégicas de pro-
tecção e recarga de aquíferos);

iii) As áreas de prevenção de riscos naturais
(zonas adjacentes, zonas ameaçadas pelo
mar não classificadas como zonas adja-
centes nos termos da Lei da Titularidade
dos Recursos Hídricos, zonas ameaçadas
por cheias não classificadas como zonas
adjacentes nos termos da Lei da Titulari-
dade dos Recursos Hídricos, áreas de
elevado risco de erosão hídrica do solo e
áreas de instabilidade de vertentes). 

Os critérios de delimitação constam do
anexo I do referido diploma. 

No caso de não existência de delimitação
municipal ao abrigo do anterior regime da
REN (DL 93/90, de 19.03), fazem parte da
REN as áreas definida no Anexo III do novo
regime jurídico:

i) Praias;
ii) Dunas litorais primárias e secundárias;
iii) Arribas e falésias e faixas de protec-

ção de 200 m;
iv) Faixa de 500 m no caso de não exis-

tência de dunas ou arribas;
v) Estuários, sapais, lagunas, lagoas cos-

teiras e zonas húmidas adjacentes e
uma faixa de protecção de 200 m;

vi) Ilhéus e rochedos emersos no mar;
vii) Restingas, ilhas-barreira e tômbolos;
viii) Lagos, lagoas e albufeiras e uma faixa

de protecção de 100 m;
ix) Encostas com declives superiores a

30%;
x) Escarpas e abruptos de erosão com des-

nível superior a 15 m e uma faixa de
protecção com largura superior a 1.5 da
altura do desnível.

O anexo IV faz a correspondências entre as
áreas definidas nos antigo e actual regimes.

Para o nosso caso de estudo, foi aplicado o
anexo III, como referimos anteriormente, uma
vez que não tinha sido publicada a REN
aquando da ratificação do PDM em 1994.
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Quadro 1 – Fontes de informação para a delimitação de cada uma das áreas a integrar na REN

Área a delimitar Fonte Formato
Escala

Resolução Dataespacial

Ortofotos

Carta Geológica
Ortofotos

Ortofotos
Carta Topográfica

Ortofotos
Carta Topográfica

Ortofotos
Carta Topográfica

MNA/MDT

Carta de Solos
Carta Geológica

Ortofotos
Carta Topográfica

MNA/MDT

SHP

SHP

MrSid 

MrSid

TIN/SHP

SHP

MrSid TIN/SHP

--

--

2 cm

2 cm

--

--

2 cm

1:25000

1:25000

1:2000

1:2000

1:1000

1:25000

1:2000
1:1000

2008

2008

2009

2009

2009

2009
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Figura1 – Caracterização dos cursos de água

Figura 2 – Extracto de uma zona ameaçada por cheias



Como resultado da digitalização das áreas
definidas no quadro anterior foi possível indi-
vidualizar cada tema constituinte da REN. A
utilização de uma função de análise espacial
«União» permitiu a integração da informação
num único tema, pela sobreposição de todas as
áreas em causa, e gerar um novo tema desig-
nado «REN Bruta». 

É então sobre o tema REN Bruta que serão
realizadas todas as operações de exclusão das
áreas segundo critérios estabelecidos de seguida.

2.3. Delimitação da REN final 

Para efeitos de exclusão de áreas, conside-
rámos os seguintes critérios:

C1 – Reduzida Dimensão espacial – Arbi-
trou-se que a área mínima para efeitos
de integração na REN seria de 1 ha.

C2 – Descontinuidade Espacial – A des-
continuidade espacial é determinada
pela existência de pequenas áreas
com dimensões reduzidas originando
figuras geométricas irregulares com
ilhas ou estruturas de forma alonga
cuja configuração desconexa com-
prometeria a gestão desses espaços. 

C3. Ocupação Urbana – A ocupação
urbana já existente ou comprometida
com usos habitacionais, industriais,
comércio e serviços 

C4 – Incompatibilidade com PMOT em
Vigor – Considerou-se que a incom-
patibilidade com plano é determinada
quando há sobreposição com a REN
Bruta para as áreas urbanas ou pro-
gramas de desenvolvimento urbanís-
tico estratégico. 

C5 – Área desafectada por despacho
ministerial – Exemplo desta área é
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Figura 3 – Extracto da REN Bruta



frente ribeirinha de Algés que foi
excluída da REN, por despacho
ministerial, a favor da APL.

C6 – Ocupado com Indústria Extractiva.
C7 – Índice de Forma2 – Também desig-

nado por índice de compacticidade,
faz a relação entre a dimensão espa-
cial da superfície ocupada S e a área
de uma circunferência de raior, con-
tendo a superfície S. Permite avaliar

a forma física de determinada restri-
ção espacial. É-nos dado pela seguinte
expressão matemática:

SIf = –––– .100, 0 ≤ If ≤ 100%
π.r2

Se 
• If = 0%: a estrutura territorial alongada;
• If = 41%: estrutura territorial em forma

de triângulo isósceles;
• If = 50%: estrutura territorial em forma

de semicírculo;
• If = 51%: estrutura territorial em forma

de rectângulo;
• If = 64%: estrutura territorial em forma

de quadrado;
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Figura 4 – Operação de União de áreas com recurso ao «Model Builder»

2 Cruz, Fernando Fonseca, (2008), Tecnologias de
Informação Geográfica, Análise e Monitorização de
Sistemas Territoriais de Nível Municipal, Dissertação
para a Obtenção de Grau de Doutor em Geografia e
Planeamento Regional, FCSH/UNL, pp. 107-108.



• If =82%: estrutura territorial em forma de
hexágono;

• If =100%: estrutura territorial em forma
de círculo perfeito.

Para efeitos de aplicabilidade do critério
foram excluídas as áreas com configuração
irregular, com índice de forma inferior 41%.

2.3.1. Exemplos de aplicação 
dos critérios anteriormente
referidos

C1 – Reduzida Dimensão espacial 

Select * from REN_Exclusoes Where
Shape_Area <= 10000;

C2 – Descontinuidade Espacial 

Critério aplicado pela visualização da con-
figuração espacial das áreas em écran (Ver
Figura 6). 

C7 – Índice de Forma 

Select * from REN_Exclusoes Where C7
<= 41;

Considerámos excluídas as áreas com
estrutura tentacular ou alongada, cujo índice
de forma é inferior a 41%. 
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Figura 5 – Exemplo da aplicação do Critério (selecção a cor verde)
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Figura 6 – Exemplo da aplicação do Critério Descontinuidade Espacial (selecção a cor verde).

Figura 7 – Aplicação do índice de forma. IF=11% – Estrutura alongada (selecção a cor verde)



2.3.2. Expressões para a exclusões

Nesta secção analisaremos algumas expres-
sões e condições impostas para a definição de
um campo agregador dos critérios aplicados. 

O primeiro passo foi o de concatenar no
campo «Critério de Exclusão» os campos C1 a
C6 da seguinte forma: 

Field Calculator
Criterios Exclusao= [C1] & “+” & [C2] &

“+” & [C3] & “+” & [C4] & “+” & [C5] & “+”
& [C6] “+” & [C7]

O segundo passo consiste na criação de
uma mapa temático com a visualização dos
critérios em causa (ver Figura 8). 

O passo final consistiu na criação de um

«layout» com os temas em questão, com
sobreposição dos polígonos da REN Final.

Conclusões

A REN tem sido mal amada enquanto ins-
trumento de planeamento pelas restrições que
impõe ao crescimento urbanístico. Se na pri-
meira geração de PDM’s havia limitações téc-

nicas para a sua correcta delimitação, devido à
indisponibilidade de cartografia actualizada e
de pormenor e pela inacessibilidade de instru-
mentos tecnológicos, na actual geração de
PDM’s, o cenário é marcado por algumas revi-
sões do regime jurídico da REN e ainda pela
introdução de uma nova política de cartografia,
o que permite melhor concretizar as propostas. 

Os meios actuais de que os municípios dis-
põem, embora não os ideais, são consideravel-
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Figura 8 – Exemplo da aplicação dos critérios de exclusão



mente melhores dos de há uma década. Por
outro lado, a actual tutela do planeamento do
território adquiriu uma outra sensibilidade
para o problema e tem disponibilizado e pro-
duzido mais estudos, informação e regulamen-
tação e as universidades estão a formar técni-
cos mais bem preparados para lidar com estas
matérias. 

É, porventura, nos critérios de exclusão
que existe um deficit de informação. A meto-
dologia proposta e aplicada a um caso con-
creto, para além de contribuir para a delimita-
ção dos recursos hídricos e da REN, com
recurso à tecnologia SIG, propõe e ensaia
orientações de trabalho para a demarcação da
REN Exclusões com base em critérios suscep-
tíveis de aplicação rigorosa, expedita e con-
creta, a um município predominantemente
urbano. A metodologia proposta tem em vista

contribuir para uma maior eficácia da prática
de planeamento municipal, através da redução
dos factores de indecisão, promovendo a
objectividade de análise e interpretação do
Território. 

Formatos de dados

A informação produzida encontra-se em
formato Geodatabase-Access para ArcGIS,
versão 9.3. A cartografia raster das zonas
ameaçadas pelas cheias está disponível em
GeoTIFF. 

Os orfototos estão no formato MrSid. 
O sistema de referência adoptado é Hay-

ford-Gauss, datum de 73, com origem das
coordenadas no Ponto Central. 
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Figura 9 – REN Final versusREN Exclusões
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Resumo

A igualdade de oportunidades no acesso
aos serviços públicos constitui um indicador
crucial da qualidade de vida das populações,
encontrando-se consagrada como um direito
constitucional e um dos fins da política de
ordenamento do território. Ora, esta igualdade
de oportunidades está, na grande maioria dos
casos, e em particular nas áreas predominante-
mente rurais do Interior, longe de ser assegu-
rada, sendo a acessibilidade diferencial a um
serviço público um revelador das disparidades
e das assimetrias em matéria de (sub)desen-
volvimento territorial. 

Trata-se, como é óbvio, de uma temática
ampla e complexa, que não poderíamos abor-
dar de forma sistemática e global num texto
com os objectivos e as características deste.
Por essa razão, seleccionamos o sector que nos

parece melhor ilustrar a situação com que se
confrontam actualmente as populações das
zonas rurais do Interior: os serviços de urgên-
cia. Muito embora se tenha assistido, ao longo
das últimas décadas, a uma melhoria em ter-
mos das dotações, da cobertura e da acessibili-
dade física a esses equipamentos, a verdade é
que em muitas regiões do país, e em particular
no Interior, os tempos médios de acesso estão
ainda longe de corresponder aos padrões
médios estabelecidos e usuais nos países
desenvolvidos. Acresce ainda que as recentes
políticas e medidas de racionalização e rees-
truturação das redes de infra-estruturas e de
equipamentos vieram colocar na ordem do dia
esta problemática, realçando-se o facto de
muitas decisões não estarem suficientemente
fundamentadas em estudos técnicos e metodo-
logias adequadas.

Este trabalho é o resultado de uma aborda-
gem aos serviços de urgência na região de
Trás-os-Montes e Alto Douro, tendo sido cal-
culada a acessibilidade a estes serviços em três
situações distintas: a situação pré-reordena-
mento, a situação com a proposta de reordena-
mento preconizada pelo Ministério da Saúde e
a situação proposta com as novas acessibilida-
des viárias.
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Do ponto de vista empírico a região de
Trás-os-Montes e Alto Douro, e grande parte
do interior de Portugal, representam um espaço
apropriado para apresentar os desafios da ade-
quada acessibilidade da população aos serviços
públicos, estando a opção relacionada com o
contexto socioterritorial marcado por dispersão
e concentração da procura, por um progressivo
envelhecimento da população e pela diminui-
ção dos investimentos públicos em alguns sec-
tores básicos para a população. Os resultados
obtidos põem em evidência as desigualdades e
desequilíbrios territoriais, mais acentuados nos
espaços marginais e/ou fronteiriços e abrem
caminho para novas investigações sobre esta
importante problemática.

Palavras-chave:Rede de Urgências; Aces-
sibilidade; SIG; PRN2000.

1. Introdução

A igualdade de oportunidades e a quali-
dade o acesso razoável aos vários serviços
públicos constitui um indicador crucial da
qualidade de vida das populações, nomeada-
mente das populações das áreas rurais, encon-
trando-se consagrada como um direito consti-
tucional e um dos fins da política de ordena-
mento do território. Ora, nas áreas predomi-
nantemente rurais do Interior esta igualdade de
oportunidades está, na grande maioria dos
casos, longe de ser assegurada, sendo a acessi-
bilidade diferencial a um serviço público um
revelador das disparidades e das assimetrias
em matéria de (sub)desenvolvimento territo-
rial. A este nível são numerosas as evidências
da relação entre a não dotação e desigualdade
de oportunidades de acesso e as dinâmicas de
despovoamento e de declínio da maioria des-
ses territórios rurais do interior (Azevedo e
Ramos, 2006). Nos últimos trinta anos verifi-
cou-se um declínio de tais serviços dissemina-
dos nas vilas e pequenas cidades, sendo neces-

sário reconhecer o impacto causado nas áreas
rurais, particularmente às pessoas idosas, às
crianças e àquelas sem transporte privado, pela
retirada dos serviços. Deve-se notar que as
tentativas de poupar dinheiro num serviço
podem simplesmente causar custos em outros
serviços, pelo que as estratégias de planea-
mento e reajustamento dos serviços públicos
devem ser imaginativas e flexíveis em servi-
ços sustentáveis (Ecovast, 1994).

Em grande parte das investigações sobre a
provisão de serviços públicos pelo Estado,
tem-se constatado a dificuldade em estabelecer
o equilíbrio entre a oferta e a procura pela
população de um território, nomeadamente em
regiões periféricas que não têm recuperado os
êxodos migratórios que as marcaram durante
décadas do século passado, que apresentam
elevados índices de envelhecimento e conti-
nuam com baixos níveis de acessibilidade,
sobretudo ao nível dos transportes colectivos
de passageiros. Deste modo, do ponto de vista
empírico a região de Trás-os-Montes e Alto
Douro, e grande parte do interior de Portugal,
representam um espaço apropriado para apre-
sentar os desafios da adequada acessibilidade
da população aos serviços públicos, estando a
opção relacionada com o contexto socioterrito-
rial marcado por dispersão e concentração da
procura, por um progressivo envelhecimento
da população e pela diminuição dos investi-
mentos públicos em alguns sectores básicos
para a população, nomeadamente no que res-
peita a infra-estruturas rodoviárias de nível
superior (vias com perfil de auto-estrada).

No caso dos serviços públicos implica fun-
damentalmente a oferta dos mesmos por parte
do Estado, podendo ser abordados quer na
perspectiva territorial, em que se dá particular
ênfase à localização e distribuição, quer na
perspectiva social que aponta que essa distri-
buição dos serviços prestados pelo estado deve
ser equitativa garantindo a qualidade de vida
das populações (Azevedo e Ramos, 2006).
Porém, continua a ser usual encontrar alusões
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às carências de serviços e à persistência sobre
o papel do poder público na melhor provisão
dos mesmos, referindo-se a União Europeia à
necessidade das administrações públicas
«adoptarem medidas concomitantes» para
melhor garantir a provisão dos mesmos
(Comissão Europeia, 2001).

Vários autores têm estabelecido critérios de
planeamento no que se refere à localização e
distribuição dos serviços de carácter público,
nomeadamente: eficiência espacial; justiça ou
equidade espacial; eficácia; e gestão (Sendra e
Maass, 1995; Vuori, 1996). Contudo, em ter-
mos prática, eficiência e equidade podem
entrar em conflito, pois admitir ou aconselhar a
eficiência óptima de um serviço num determi-
nado lugar pode representar uma resolução dis-
tributiva que não seja equitativa (Azevedo e
Ramos, 2006), embora se insista permanente-
mente na procura desse equilíbrio que permita
à população aceder de semelhante forma aos
serviços públicos (Sendra e Ramirez, 2001).
Tem sido diversas vezes referenciado que a
acessibilidade aos pontos (nós) de satisfação de
necessidades, como é o caso dos serviços de
urgência, constitui para as populações uma
forma de «renda real» (Smith, 1980), que vul-
garmente se designa de qualidade de vida.
Desta forma, em particular o acesso aos servi-
ços de urgência, mas também aos restantes ser-
viços públicos, deve-se realizar em condições
de igualdade efectiva1. Pela sua estreita relação

com a acessibilidade geográfica da população
refira-se que a distribuição espacial dos servi-
ços públicos nas áreas rurais se ajusta à regra
da relação entre o nível de serviço e a sua loca-
lização. Esta regra estabelece que quanto mais
complexo e especializado é o serviço, maior é
a probabilidade de se localizar apenas nos luga-
res de maior importância. Apesar da simplici-
dade dos pressupostos e das críticas que consi-
deram que as teorias têm falta de poder expli-
cativo (Krugman, 1995, FUJITA, et al., 2000),
as evidências empíricas confirmam a sua utili-
dade para descobrir o padrão espacial dos ser-
viços públicos à população em áreas rurais. A
oferta de serviços nos lugares de nível hierar-
quicamente superiores incorpora a disponibili-
dade nos aglomerados de nível inferior, mas
isto não ocorre na situação inversa, estando os
modelos espaciais de oferta, e sobretudo, a sua
evolução no tempo, condicionados por diver-
sos factores, nomeadamente o isolamento geo-
gráfico, que coloca dificuldades na manuten-
ção e abastecimento dos próprios serviços.
Quer seja pela aplicação de critérios de eficiên-
cia ou pela adopção de soluções de compro-
misso no dilema eficiência/equidade, as evi-
dências empíricas relativa à evolução a médio
e longo prazo dos serviços nas áreas rurais têm
tido duas pautas evolutivas básicas (Moreno,
1990; Furuseth, 1998): o desaparecimento pro-
gressivo ou simples diminuição da dotação dos
serviços cuja manutenção requer um mínimo
de utilizadores; o «scale back ou a concentra-
ção funcional e espacial dos serviços nos aglo-
merados de certa importância para diminuir os
custos de provisão.

Resultante da evolução da distribuição dos
serviços, na realidade, existem graves desequi-
líbrios territoriais em termos de acessibilidade
a equipamentos e serviços públicos, existindo
territórios melhor localizados, desfrutando das
vantagens, ou pior, acentuando as desvanta-
gens (Orcao e Cornago, 2003). A decisão de
localização e atribuição espacial dos recursos
deve ser tomada com cuidado se for intenção

1 Da mesma forma, LEURQUIN (2003, p. 15),
afirma que [la] répartition de tout ce que l’on
dénomme communément les services publics, ou, pour
employer une dénomination plus conforme à notre
société partenariale moderne: des services d’intérêt
général, l’accessibilité équitable à des prestations des
services de qualité, constituent donc l’une des pièces
maîtresses de l’aménagement et développement du
territoire. Corriger les inégalités territoriales, garan-
tir l’égalité des chances entre tous les citoyens quel
que soit leur lieu de résidence, c’est d’abord garantir
un égal accès de tous à un certain nombre des servi-
ces de base, avec une obligation de qualité.



distribuir os benefícios e os inconvenientes na
população de um modo eficiente e equitativo
(Smith, 1980), pois estas estruturas envolvem
elevados montantes de dinheiros públicos.
Assim se explica a atenção que a comunidade
científica de distintas áreas vem dedicando ao
assunto particularmente desde o início dos
anos 60. O esforço de investigação realizado
levou à constituição de um importante acervo
de modelos para apoiar os complexos proces-
sos de decisão, contudo têm sido efectuados
sob uma abordagem sectorial. 

O anunciado reordenamento dos serviços
públicos de saúde, nomeadamente o relativo
aos serviços de urgência define 3 níveis de
urgência: Polivalente, médico-cirúrgico e
básico. Na proposta foram identificados como
objectivos centrais da definição da rede de
urgências: a redução da percentagem de popu-
lação a mais de 60 minutos de um serviço de
urgência; a aproximação da realidade nacional
ao nível europeu; e a melhoria e qualificação
dos serviços. A proposta da nova rede de
urgências considera conceitos como: equi-
dade; acessibilidade; segurança; qualificação;
rentabilização; e verdade. Na abordagem ape-
nas é tido em linha de conta os conceitos de
equidade (melhoria da resposta às necessida-
des da maioria da população) e acessibilidade
(acessibilidade em tempo útil aos cuidados
necessários), procurando perceber de que
forma a nova proposta de rede de urgência
para a região de Trás-os-Montes e Alto Douro
cumpre os critérios definidos a nível nacional,
ou seja que o tempo de trajecto ao serviço de
urgência para 90% da população deve ser infe-
rior a 30 minutos para o serviço de urgência
(SUB, SUMC e SUP) e inferior a 45 minutos
para acesso a Urgência Médico-Cirúrgica
(SUMC) ou Polivalente (SUP). Considera-se
também a rede viária futura dado que a rede
proposta tem em consideração que irão haver
melhorias nas acessibilidades, nomeadamente
através da construção das vias previstas no
PRN2000.

2. Metodologia

Uma análise do tempo de acesso a determi-
nados funções centrais permite verificar a dis-
tribuição no território regional de tais funções e
perceber os principais territórios que não se
encontram devidamente servidos. A este res-
peito são numerosas as evidências da relação
entre a não dotação e desigualdade de oportu-
nidades de acesso e as dinâmicas de despovoa-
mento e de declínio da maioria desses territó-
rios. Este tipo de avaliação da acessibilidade a
um determinado serviço/equipamento pressu-
põe a utilização de modelos simplificados da
realidade e o recurso a técnicas e ferramentas
de análise espacial nomeadamente Sistemas de
Informação Geográfica (SIG). Um problema
desta natureza pode ser visto como uma rede
composta por nós e arcos; os nós são consti-
tuídos pelo conjunto de centros de procura
onde a população se encontra concentrada e
pelo conjunto de sítios de oferta de determi-
nado serviço/equipamento disponibilizado. Os
arcos representam a rede viária que garante a
ligação entre todos os nós da rede. Para este
trabalho em concreto foi desenvolvido um SIG
para a região de TMAD onde foram carregados
todos os dados necessários à análise.

2.1. Centros de procura e de oferta

Face à escala regional de análise os centros
de procura considerados foram os centros
urbanos das freguesias. Para cada uma das 705
freguesias da região de TMAD foi georrefe-
renciado o seu respectivo centro urbano com
recurso a ortofotomapas de alta resolução, for-
necidos pelo Instituto Geográfico Português
(IGP) e acedidos através da ArcGIS User
Communitydisponibilizada pela ESRI e asso-
ciados os dados relativos a população resi-
dente dos Censos 2001 (Figura 1). Com a
desagregação espacial da procura ao nível das
freguesias é possível observar as disparidades
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intra-regionais, e mesmo intraconcelhias da
região. Para efeitos de análise os serviços de
saúde considerados foram georreferenciados
aos centróides de freguesia onde se encontram
instaladas as respectivas instalações.

2.2. Rede viária

A rede viária encontra-se desagregada em
7 níveis de hierárquicos em função das veloci-

dades de circulação consideradas e permite a
interligação entre todos os centróides de fre-
guesia da região. Foi considerada a rede viária
actual (Figura 2) e a rede viária futura (Figura
3) prevista no PRN2000 bem como as respec-
tivas alterações que foram entretanto realiza-
das, nomeadamente o prolongamento da A4
entre Amarante e Bragança. A definição da
velocidade média a atribuir a cada via, em fun-
ção da sua tipologia, tem variado de acordo
com diferentes autores e estudos2; conside-

93

Planear o Local

Figura 1 – Georeferenciação dos centróides das freguesias e da rede viária

Fonte: IGP (acedido via ArcGIS User Community)

2 DONNAY, J. P. e LEDENT, Ph. – 1995:
«Modelling of Accessibility Fields», in JEC-GI’95
Proceedings, JEC-GI, The Hague, pp. 489-494.

JAE – 1994 – Normas de Traçado
GUTIÉRREZ e URBANO – 1996: «Accessibility

in the European Union: the impact of the trans-Euro-
pean road network», in Journal of Transport Geo-
graphy, Vol. 4, n.º 1, Pergamon, London, pp. 15-25.

NAER – 1999: Estudo Preliminar de Impacte
Ambiental do Novo Aeroporto de Lisboa – Ota,
NAER, Lisboa.

SCHÜRMANN; SPIEKERMANN e WEGE-
NER – 1999: Accessibility Indicators, Institut für
Raumplanung – Universität Dortmund, Dortmund

JULIÃO – 2001: «Tecnologias de Informação
Geográfica e Ciência Regional. Contributos Metodo-
lógicos para a Definição de Modelos de Apoio à
Decisão em Desenvolvimento Regional», Disserta-
ção de Doutoramento apresentada à Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa.
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Figura 2 – Rede viária actual

Fonte: Elaboração própria.

Figura 3 – Rede viária futura

Fonte: Elaboração própria.



rando a tipologia das infra-estruturas rodoviá-
rias portuguesas, e a especificidade da região
em estudo, nomeadamente no que se refere ao
tipo de traçado das vias, e ao relevo acidentado
da região, as velocidades médias consideradas
por tipo de via, para veículos em transporte
particular, foi a utilizada em Azevedo e Ramos
(2006)3, dado que se reporta à mesma região
em estudo.

Foram calculados os tempos de acesso a
cada serviço de urgência independentemente
da freguesia ou do município em que se
encontra o mais próximo. Importa referir que
o problema da acessibilidade aos serviços de
urgência é agravado pela inexistência de uma
rede de transporte público capaz de assegurar
regularidade e cobertura eficaz em toda a
região.

3. Rede de serviços de urgência
na região de TMAD

A região de Trás-os-Montes e Alto Douro
(TMAD) compreende 34 municípios, perten-
centes a 4 distritos (Bragança, Vila Real, Viseu
e Guarda)4. Trata-se de um território heterogé-
neo, com realidades e dinâmicas diferencia-
das, essencialmente rural, dependente das acti-
vidades agrícolas, que empregam parte signifi-
cativa da população activa, revelando sinais
claros de desvitalização (declínio demográfico
e despovoamento). As dinâmicas territoriais
apontam para uma progressiva estruturação ao
longo dos principais corredores rodoviários
(IP4 e IP3), onde se localizam os principais
nós da malha urbana constituída por pequenos
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Figura 4 – Densidade populacional por freguesia

Fonte: INE, RGP, 2001

3 Auto-Estradas – 120 km/h;IP e IC – 90 km/h;
EN e ER – 60 km/h; EM – 50 km/h; OE – 40 km/h

4 Incluem os municípios das NUTS III Douro e
Alto Trás-os-Montes e o município de Ribeira de
Pena da NUT III Tâmega.



e médios centros urbanos com um perfil de
serviços e actividades económicas marcado
pela dependência do emprego público admi-
nistrativo e de um sector terciário básico de
abrangência local (Figura 4).

Destaca-se o processo de despovoamento
progressivo da região, cujas consequências
são inúmeras, agravando os problemas sociais
e económicos. O declínio, e mesmo abandono,
dos aglomerados rurais de menor dimensão
tende a prosseguir a ritmo intenso, comprome-
tendo a viabilidade das respectivas comunida-
des humanas e das actividades por elas desen-
volvidas, tornando o combate à desertificação
humana uma das prioridades para o desenvol-
vimento desta região.

Na Rede de Referenciação de Urgência/
/Emergência de 2001 estavam definidos 39
pontos de rede para todo o país, sendo três na

região (um serviço de urgência polivalente em
Vila Real, um serviço de urgência Médico-
Cirúrgica em Chaves e Bragança). Contudo
existiam vários hospitais com Serviço de
Urgência, que não estavam formalmente previs-
tos nessa rede de referenciação, totalizando 73
pontos de rede a nível nacional, dos quais qua-
tro se localizam na região de Trás-os-Montes e
Alto Douro (Hospitais de Lamego, Macedo de
Cavaleiros, Mirandela e Peso da Régua). Na
proposta final do processo de requalificação da
rede de urgências definida pelo Ministério da
Saúde5, relativamente à região de TMAD, estão
previstos 10 pontos de rede de urgência, dos
quais 6 serão Serviço de Urgência-Básica
(SUB), três serão Serviço de Urgência Médico-
cirúrgica (SUMC) e 1 será Serviço de Urgência
Polivalente (SUP) (Figura 5).

São considerados quatro novos pontos de
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5 Ministério da Saúde (2007), Proposta da Rede
de Urgências, Relatório Final, Comissão Técnica de
Apoio ao Processo de Requalificação das Urgências.

Figura 5 – Rede de urgências proposta

Fonte: Ministério da Saúde, 2007.



rede (Moimenta da Beira, Mogadouro, Monta-
legre e Vila Nova de Foz Côa), sendo ainda
considerados mais três pontos de rede que,
apesar de já estarem em funcionamento, não
estavam formalmente previstos em 2001
(Lamego, Macedo de Cavaleiros e Mirandela),
e, para além destes, manter-se-ão com serviço
de urgência os pontos de rede formalmente
definidos em 2001 (Hospitais de Bragança,
Chaves e Vila Real). Refira-se ainda que há
um ponto de rede, nomeadamente o Hospital
Peso da Régua, que, apesar de estar em fun-
cionamento não estava formalmente previsto
na rede de referenciação de 2001, na proposta
surge como ponto de rede a não consignar
como urgência.

4. Acessibilidade aos serviços 
de urgência pré-reordenamento

São muitas as variáveis que influenciam
com que os serviços de urgência se encontrem
acessíveis à população, sendo, a acessibili-
dade entendida como a facilidade de utiliza-
ção por parte dos usuários dos serviços que,
como é sabido, estão situados em pontos fixos
do espaço.

A obtenção dos valores de acessibilidade
aos serviços de urgência baseou-se no uso do
SIG vectorial criado, com base na aplicação
de análise de redes, tendo por objectivo calcu-
lar o tempo necessário a percorrer para aceder
ao serviço. A acessibilidade espacial ou geo-
gráfica foi entendida como o total de distân-
cias percorridas entre cada nó da oferta do
serviço e o nó da procura, distância essa que
considera o caminho mínimo que liga dois
pontos, tendo sido utilizada a extensão NET-
WORK ANALYST, do ARCGIS 9.3 da ESRI,
que fornece uma série de ferramentas para
criar, manter e executar a análise de dados em
séries de rede, nomeadamente a função «Clo-
sest Facility».

4.1. Acessibilidade aos serviços de
urgência Pré-reordenamento

Analisando a acessibilidade aos serviços de
urgência existentes antes do processo de reor-
denamento (Figura 6), verifica-se que as fre-
guesias da região se encontram a uma média de
33 minutos de um serviço de urgência,
enquanto a média de acesso ponderada pela
população é de 24 minutos, sendo o tempo
máximo registado de 96 minutos. Cerca de 67%
da população encontra-se a menos de 30 minu-
tos do serviço mais próximo, estando 17% a
mais de 45 minutos do serviço mais próximo.

Analisando os tempos médios de acesso e
a média de acesso ponderada pela população
das freguesias de cada concelho verificam-se
grandes disparidades, tendo 19 concelhos
média de acesso superior a 30 minutos. Nos
concelhos de Freixo de Espada à Cinta,
Miranda do Douro e Vila Nova de Foz Côa a
média de acesso é superior a 60 minutos.

4.2. Acessibilidade aos serviços 
de urgência pós-reordenamento

4.2.1. Acessibilidade aos serviços
de urgência básica (SUB)

Analisando a acessibilidade aos serviços
de urgência pós-reordenamento com a rede
viária actual (Figura 7), ou seja, aos 10 pontos
de rede com serviço de urgência (SUP, SUMC
e SUB), verifica-se que as freguesias da região
se encontrarão a um tempo de acesso médio de
24 minutos de um serviço de urgência e a
média de acesso ponderada pela população é
de 19 minutos. O valor máximo registado
numa freguesia é 68 minutos. Verifica-se que
77% da população se encontra com o reorde-
namento a menos de 30 minutos do serviço
mais próximo, 6% da população permanece a
mais de 45 minutos, permanecendo cerca de
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Figura 6 – Acessibilidade à actual rede de urgências

Figura 7 – Acessibilidade à rede de urgências proposta com a rede viária actual



2000 residentes a mais uma hora do serviço de
urgência mais próximo.

A nível concelhio denotam-se algumas
diferenças entre os vários concelhos, existindo
13 municípios com tempos médios de acesso
das freguesias superiores a 30 minutos, sendo
em 11 municípios a média de acesso ponderada
pela população superior a 30 minutos. Verifica-
se que, com esta rede de urgência, nenhum
município terá média de acesso superior a 60
minutos, contudo nos municípios de Miranda
do Douro, Ribeira de Pena e Vimioso a média
de acesso ainda é superior a 45 minutos.

Considerando a rede pós reordenamento e a
rede viária futura (Figura 8) verifica-se que o
tempo médio de acesso das freguesias da região
ao serviço de urgência mais próximo é 24 minu-
tos, sendo 18 minutos se considerarmos a média
de acesso ponderada pela população. O tempo
máximo de acesso é 68 minutos na freguesia de
Avelanoso, concelho de Vinhais.

Com a rede de urgências pós reordena-
mento (SUB, SUMC e SUP) e com a rede viá-
ria futura mais de 80% da população ficará a
menos de 30 minutos do serviço de urgência
mais próximo, ficando apenas cerca de 3% dos
residentes a mais de 45 minutos. Em 12 muni-
cípios os tempos médios de acesso serão supe-
riores a 30 minutos (9 município considerando
a média ponderada pela população), tendo
apenas o município de Vimioso médias de
acesso superiores a 45 minutos (48 minutos).

4.2.2. Acessibilidade aos serviços
de urgência médico-
-cirúrgica (SUMC) 
e polivalente (SUP)

Analisando a acessibilidade aos serviços
de urgência médico-cirúrgicos (SUMC) e ser-
viços de urgência polivalentes (SUP) pós reor-
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Figura 8 – Acessibilidade à rede de urgências proposta com a rede viária futura



denamento com a rede viária actual (Figura 9),
ou seja, aos 4 pontos de rede SUMC/SUP,
verifica-se que as freguesias da região se
encontram a um tempo médio de acesso de 39
minutos de um serviço de urgência e a média
de acesso ponderada pela população é de 31
minutos. O máximo registado numa freguesia
é de 1hora e 11minutos, nomeadamente em
Cabril (Montalegre), Póvoa (Miranda do
Douro) e Azinhoso (Mogadouro). Verifica-se
que cerca de 55% da população se encontra a
menos de 30 minutos do SUMC/SUP mais
próximo, estando 25% a mais de 45 minutos e
12% a mais de 60 minutos.

A nível concelhio denotam-se grandes dis-
paridades, estando 13 municípios a mais de 45
minutos (média das freguesias e média ponde-
rada pela população), sendo que, com esta
rede de SUMC/SUP, em 6 municípios a média
de acesso é superior a 60 minutos (54 conside-
rando a ponderação pela população), sendo

superior a 75 minutos em Freixo de Espada à
Cinta, Miranda do Douro e Mogadouro.

Analisando a rede de SUMC/SUP proposta
com a rede viária futura (Figura 10) verifica-se
que o tempo médio de acesso das freguesias da
região ao serviço de urgência mais próximo
será, no futuro, de 36 minutos, sendo 28 minu-
tos a média de acesso ponderada pela popula-
ção. O tempo máximo de acesso será 89 minu-
tos na freguesia de Vila Chã da Braciosa
(Miranda do Douro).

Verifica-se que 59% da população ficará a
menos de 30 minutos do SUMC/SUP mais
próximo, enquanto 19% da população perma-
necerá a mais de 45 minutos e 7% da popula-
ção a mais de 60 minutos. Em 11 municípios,
as médias de acesso das freguesias serão supe-
riores a 45 minutos e em 10 municípios, as
médias ponderadas pela população, serão
superiores a 45 minutos. Em 5 municípios a
média de acesso será superior a 60 minutos (4
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Figura 9 – Acessibilidade à rede de SUMC e SUP proposta com a rede viária actual



considerando a ponderação pela população),
sendo em Freixo de Espada à Cinta e Miranda
do Douro superior a 70 minutos.

4.2.3. Acessibilidade aos Serviços
de Urgência Polivalentes
(SUP)

Analisando a acessibilidade aos serviços
de urgência polivalente (SUP) pós reordena-
mento com a rede rodoviária actual (Figura
11), ou seja, ao SUP de Vila Real e aos SUP de
Braga e de Viseu, verifica-se que as freguesias
da região se encontram a um tempo médio de
acesso de 70 minutos, sendo a média ponde-
rada pela população de 58 minutos. O valor
máximo registado numa freguesia é de 151
minutos, na freguesia de Vila Chã da Braciosa
(Miranda do Douro). Apenas 23% da popula-
ção se encontra a menos de 30 minutos do

SUP mais próximo, estando 63% da população
a mais de 45 minutos, 49% a mais de 1 hora,
enquanto que cerca de 16% da população se
encontra a mais de 90 minutos.

A situação em termos concelhios indica
elevadas disparidades, existindo 18 municí-
pios com tempos médios de acesso (das fre-
guesias e ponderando a população) superiores
a 60 minutos. Com a rede de SUP e a rede viá-
ria actual, 8 municípios encontram-se a uma
média de acesso superior a 90 minutos (7 con-
siderando a ponderação da população), sendo
em Miranda do Douro e Freixo de Espada a
Cinta mesmo superior a 120 minutos.

Tendo em conta a rede de SUP proposta e
a rede viária futura (Figura 12) verifica-se que
o tempo médio de acesso das freguesias da
região ao serviço de urgência mais próximo
será de 59 minutos, sendo 49 minutos se for
considerada a média de acesso ponderada pela
população, enquanto o tempo máximo será de
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Figura 10 – Acessibilidade à rede de SUMC e SUP proposta com a rede viária futura
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Figura 11 – Acessibilidade a SUP proposta com a rede viária actual

Figura 12 – Acessibilidade a SUP proposta com a rede viária futura



126 minutos nas freguesias de Paradela e S.
Martinho de Angueira, concelho de Miranda
do Douro. Verifica-se que 26% da população
ficará a menos de 30 minutos do SUP mais
próximo, ficando 54% a mais de 45 minutos,
33% a mais de 60 minutos, enquanto 7% da
população ficará a mais de 90 minutos.

Em 14 municípios, os tempos médios de
acesso das freguesias manter-se-á superior a
60 minutos, sendo que em 13 municípios a
média de acesso ponderada pela população
será superior a 60 minutos. Com esta rede de
serviços de urgência polivalente e a rede viária
futura, 5 municípios terão uma média de
acesso ponderada pela população superior a 90
minutos (4 considerando a ponderação pela
população), sendo em Miranda do Douro E
Vimioso superior a 100 minutos.

5. Discussão de resultados

Considerando a rede de urgências pré-reor-
denamento e a rede pós reordenamento com a
rede viária existente actualmente verifica-se
uma melhoria significativa dos tempos de
acesso aos serviços de urgência, quer no
tempo médio de acesso das freguesias (de 33
minutos para 24 minutos), quer no tempo
médio de acesso ponderado pela população
(de 24 minutos para 19 minutos), quer no
tempo máximo registado numa freguesia (de
96 minutos para 70 minutos). Se for conside-
rada a rede viária futura, as melhorias são
ainda mais significativas, sobretudo, no tempo
médio de acesso das freguesias e no tempo
máximo registado (Quadro 1).

Apesar das melhorias serem significativas
com a rede de urgências proposta, continua-se
a verificar que não se encontra 90% da popula-
ção da região a menos de 30 minutos de um
serviço de urgência básica, tal como foi defi-
nido nas metas a nível nacional, estando apenas
77% e 80%, com a rede viária actual e a rede
viária futura, respectivamente (Quadro 2 e 3).

Também na proposta de rede de SUMC ou
SUP, com a implementação da rede viária
futura face à rede viária actual, verificam-se
diminuições dos tempos de acesso (Quadro 2),
ficando no entanto algo aquém dos valores

indicativos a nível nacional (90% da popula-
ção a menos de 45 minutos), dado que apenas
81% da população ficará abaixo do limiar
indicado.

Apesar de não estarem indicados valores
de tempo de acesso máximos exclusivamente
para os SUP, importa, contudo, referir que na
região estes são elevados, tendo em conta que
mesmo com a rede viária futura cerca de 1/3
da população estará a mais de uma hora do
SUP mais próximo.

O reordenamento efectuado introduziu alte-
rações substanciais nas áreas de influência dos
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Quadro 1 – Tempos de acesso médios e máximos em minutos a serviços de urgência

Média de acesso Média de acesso ponderada Máximo das
das freguesias pela população freguesias

Rede Actual 32,9 24,3 96

SUB, SUMC e SUP Rede viária actual 25,2 19,4 70

Rede viária futura 23,9 18,3 68

SUMC e SUP Rede viária actual 38,9 30,7 98

Rede viária futura 36,2 28,3 89

SUP Rede viária actual 69,5 58,1 151

Rede viária futura 59,1 49,1 126  



serviços de urgência. O aumento e a relocaliza-
ção dos SUB asseguraram uma mais estreita
articulação territorial, prevalecendo uma maior
proximidade das populações aos serviços com
particular destaque para os municípios do dis-
trito de Bragança (Figuras 13 e 14).

O Quadro 4 apresenta em termos sintéticos
os ganhos em termos de acessibilidade global
registados na região de TMAD em função das
evoluções quer da rede de serviços de urgên-
cia, quer da rede rodoviária, avaliados em ter-
mos do tempo agregado6 de acesso aos vários

níveis dos serviços de urgência. O reordena-
mento na rede de urgências efectuado impli-
cou uma redução significativa no tempo agre-
gado de acesso que poderá ainda ser melho-
rado através na concretização das acessibilida-
des rodoviárias. Comparando os resultados
obtidos para a nova rede urgências na situação
presente e futura, ocorrem melhorias em ter-
mos de acesso em todos os níveis de urgência,
com particular destaque para o acesso aos SUP
onde a melhoria atinge quase 16%.

Desagregando territorialmente os resultados
obtidos é possível observar melhorias significa-
tivas nos tempos médios de acesso a cada ser-
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Quadro 2 – População residente por tempos de acesso a serviços de urgência

Tempo de acesso

Rede Proposta
Rede 

Acutal

SUMC e SUP SUP

Rede viária Rede viária Rede viária Rede viária Rede viária Rede viária
actual futura actual futura actual futura

Menos de 15 minutos 183629 189731 192010 120157 120157 44120 44120

Entre 15 e 30 minutos 119620 158988 172063 129409 147348 58715 75939

Entre 30 e 45 minutos 73644 77366 75631 92562 97763 64905 86883

Entre 45 e 60 minutos 44361 25077 12569 58486 55671 65578 95637

Entre 60 e 75 minutos 23101 2188 1077 36836 20652 91944 83407

Entre 75 e 90 minutos 8488 0 0 11404 11759 57305 35765

Mais de 90 minutos 507 0 0 4496 0 70783 31599

Quadro 3 – Percentagem de população residente por tempos de acesso a serviços de urgência

Tempo de acesso

Rede Pós-OrdenamentoRede Pré-
-Ordena-

mento

SUMC e SUP SUP

Rede viária Rede viária Rede viária Rede viária Rede viária Rede viária
actual futura actual futura actual futura

Menos de 15 minutos
66,9% 76,9% 80,3% 75,5% 80,6% 51,5% 66,7%

Entre 15 e 30 minutos

Entre 30 e 45 minutos 26% 22,6% 19,5%

Entre 45 e 60 minutos 21% 16,8%

Entre 60 e 75 minutos
32,9% 26,3%

Entre 75 e 90 minutos 7,1% 0,5% 0,2% 3,5% 2,6%

Mais de 90 minutos 15,6% 7ª%

6 O tempo agregado é obtido para cada nível de
serviços de urgência através da seguinte fórmula:

TA = Σ
n

i
Ui*t ij . sendo:

TA – Tempo Agregado

Uj – População residente na freguesia 
tij – tempo entre o centróide da freguesia e o ser-

viço de urgência mais próximo considerado.
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Figuras 13 e 14 – Áreas de influência dos SUB pré e pós reordenamento da rede respectivamente

Quadro 4 – Freguesias abrangidas e tempo máximo e médio de acesso a cada serviço de urgência

Configuração da rede 
de serviços de urgência

Tempo agregado
(horas)

∆

SUB+SUMC+SUP SUMC+SUP SUP

Pré-reordenamento 183156,6 - - - - -

Pós-reordenamento (2009) 146602,7 -20,0% 232136,7 - 439008,8 -

Pós-reordenamento

(Rede viária futura) 137843,0 -6,0% 213621,0 -8,0% 370892,3 -15,5%

Tempo agregado
(horas)

∆
Tempo agregado

(horas)
∆



viço de urgência, dado que apenas no serviço
localizado em Mogadouro o tempo de acesso
das várias freguesias será superior a 30 minutos,
contrariamente ao que sucedia com a rede antes
do reordenamento. Contudo, apesar das melho-
rias serem significativas, com a rede de urgên-
cias reordenada o tempo médio de acesso aos
vários serviços é ainda superior a 20 minutos,
existindo em todos os serviços freguesias a mais
de 45 minutos, com excepção de Moimenta da
Beira onde a freguesia mais distante se encontra
a 41 minutos. Com a implementação da rede
viária futura face à rede viária actual, verificam-
se diminuições dos tempos médios de acesso
(Quadro 5), contudo em Mogadouro o tempo
médio de acesso será ainda de 29 minutos.

Também na proposta de rede de SUMC e
SUP, com a implementação da rede viária
futura face à rede viária actual, se verificam
diminuições dos tempos de acesso aos vários
pontos de rede, contudo os valores médios
continuam a ser elevados (superiores a 30
minutos), registando-se uma diminuição do
tempo de acesso da freguesia mais distante do
serviço (de 98 minutos passa para 89 minutos).
Ao nível do SUP a diminuição do tempo de
acesso ao único serviço existente na região
(Vila Real) é relevante passando de um tempo
médio de 70 minutos para 59 minutos, dimi-
nuindo em cerca de 25 minutos o tempo
máximo registado.

6. Conclusões

Recentemente têm existido decisões políti-
cas, ora de abertura ora de encerramento de
serviços, segundo uma lógica de ajuste à pro-
cura/necessidades dos territórios. No sistema
de saúde, e em particular no serviço de urgên-
cia, é necessário implementar ajustamentos na
organização actual de modo a garantir o acesso
em condições de equidade à generalidade da

população, contribuindo para uma melhoria da
qualidade de vida das populações. 

O envelhecimento da população, a disper-
são dos cidadãos e a desarticulação da rede
viária, sobretudo nos municípios interiores,
desaconselhava a concentração de serviços
nos hospitais da região e uma escassez no res-
tante território, onde as condições de acessibi-
lidade não permitem aceder de forma equita-
tiva, nem satisfatória aos serviços de urgência
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Quadro 5 – Freguesias abrangidas e tempo máximo e médio de acesso a cada serviço de urgência

Serviço de Urgência Freguesias 
Abrangidas

Tempo
máximo

Tempo
médio

Com rede viária actual Com rede viária futura

Bragança 74 70 30 71 64 28

Chaves 88 54 22 80 43 20

Lamego 79 48 20 77 44 19

Macedo de Cavaleiros 66 53 23 60 53 21

Mirandela 99 59 28 95 59 16

Mogadouro 59 68 32 69 68 29

Moimenta da Beira 75 41 21 75 41 20

Montalegre 45 56 24 44 47 23

Vila Nova de Foz Côa 43 52 29 46 51 28

Vila Real 77 62 26 88 51 25

Freguesias 
Abrangidas

Tempo
máximo

Tempo
médio



básica. Considerando a proposta de serviços
de urgência, comparativamente à situação
actual, verificam-se melhorias nos tempos
médios de acesso, contudo a população da
região que ficará a menos de 30 minutos
(77%) continuará a ser inferior à meta definida
a nível nacional (90% da população). Verifica-
se, contudo, que para que a melhoria da aces-
sibilidade aos serviços de urgência seja consi-
derável é de facto fundamental o processo de
execução das vias definidas no PRN2000
actualmente em curso, que permitirá garantir
um acesso mais rápido de grande parte da
população, nomeadamente ao nível da rede de
urgências médico-cirúrgicas e polivalentes.
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Resumo

Este artigo, pretende abordar o papel da
Carta Educativa e a sua importância como um
instrumento de planeamento ao nível local,
que assegura simultaneamente a expansão e o
desenvolvimento do sistema educativo e onde
se consideram como factores o tempo, o
espaço e a relação. 

Alicerçada no enquadramento legal do
Decreto-lei n.º 7/2003 de 15 de Janeiro, coloca
o Município num lugar central de todo o pro-
cesso, pelas atribuições e competências que lhe
são conferidas nas fases de elaboração, gestão
e monitorização. Esta situação faz com que a
Carta Educativa ocupe uma posição de referên-
cia na actividade dos serviços de planeamento
e de educação das respectivas autarquias. 

Este instrumento foi ainda em muitos

municípios precedido da Carta Escolar que, na
sequência da aprovação dos planos directores
municipais de primeira geração, procurou
aprofundar o estudo dos equipamentos educa-
tivos, contribuindo sobretudo para reserva de
terrenos necessários. 

Partindo assim de um instrumento de pla-
neamento sectorial, que se pretende dinâmico,
participativo, democrático, implicando o
envolvimento e a cooperação de todos os
agentes educativos, desde a administração
central, regional à local (comunidade escolar e
educativa), procuraremos abordá-lo em duas
perspectivas – a dinâmica e o percurso – com
a finalidade de alcançar o sucesso no reorde-
namento de uma rede, pautada por princípios e
objectivos definidos pela política territorial e
educativa, e reflectida na concepção e na
implantação de uma rede de estabelecimentos
de educação e de ensino de qualidade.

Palavras-Chave: Carta Educativa, Dinâ-
mica, Percurso, Política Territorial, Política
Educativa, Qualidade, Rede Educativa.
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Iniciaremos o nosso artigo com a aborda-
gem de dois conceitos: percursos e dinâmicas
relativamente à Carta Educativa. Urge a
necessidade de compreendermos o que se
entende por cada um deles, de forma a cir-
cunscrevermos a nossa opção sobre a aborda-
gem ao tema. 

Recorrendo à raiz etimológica das pala-
vras, especificamente ao dicionário de língua
portuguesa (1998) definimos a palavra «per-
curso» como «acto ou efeito de percorrer,
espaço percorrido; do lat. percursu-, «id.»,
part. pass. de percurrère, «percorrer». A pala-
vra «dinâmica» deriva do grego dýnamis, e
significa força. Em física a dinâmica é um
ramo da mecânica que estuda as relações entre
as forças e os movimentos que são produzidos
por estas. 

Optando por direccionar o nosso artigo
nestas duas dimensões: uma sobre o percurso
e outra sobre a dinâmica desenvolvida, per-
cepcionamos dois conceitos interligados, na
medida em que a dinâmica implica o desen-
volvimento de determinadas trajectórias por
acção de forças impulsionadoras desses movi-
mentos. Considerámos trajectória como o per-
curso descrito por qualquer ponto de um corpo
em movimento, sendo que existe um ponto de
partida e um ponto de chegada. Nesse movi-
mento serão considerados como factores: o
tempo, o espaço e a relação.

O tempo está presente no horizonte tempo-
ral da Carta Educativa e simultaneamente no
carácter de continuidade que a sua execução e
monitorização exigem (Figura 1, p. 117).

O espaço corresponde ao «local» onde
tudo se concretiza – a dimensão local da terri-
torialização – ainda que obedecendo a opções
políticas de âmbito nacional, regional e local.

A relação pressupõe a interdependência
entre a educação e o território e traduz-se na
actual conectividade entre os equipamentos,
na lógica da rede existente, quer do ponto de
vista funcional quer do ponto de vista do pro-
jecto educativo. 

1. Política territorial e política
educativa – dinâmicas para
um percurso

Impulsionadoras das dinâmicas na trajectó-
ria para a elaboração, construção e operaciona-
lização da Carta Educativa destacamos a polí-
tica territorial e a política educativa, que consti-
tuem forças orientadoras para a expansão e
desenvolvimento do sistema educativo em fun-
ção do desenvolvimento económico, sociocul-
tural e urbanístico do território. Esta influência
convergente está presente na Carta Educativa,
quer enquanto documento, quer enquanto pro-
cesso pelo facto de ser um projecto contínuo de
gestão da rede educativa ao nível municipal.

Em Portugal, o processo de elaboração e
aprovação das Cartas Educativas conheceu um
forte impulso após ter sido legislada a obrigato-
riedade da sua elaboração. A celeridade da sua
execução fez-se sentir a partir da publicação do
Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro e o
facto da sua homologação constituir uma das
condições de elegibilidade de projectos ao 
Quadro de Referência Estratégico Nacional 
(QREN), estimulou decisivamente este processo.

Constata-se ainda a coerência deste instru-
mento no quadro da política de ordenamento
do território, dada a integração/relação no seu
sistema de gestão nos níveis nacional, regional
e local. O PNPOT1, no seu programa de acção
– eixo 4 – estipula o seguinte:

«Assegurar a equidade territorial no provi-
mento de infra-estruturas e de equipamentos colec-
tivos e a universalidade no acesso aos serviços 
de interesse geral, promovendo a coesão social/

4.1 Promover o ordenamento das redes de
educação pré-escolar, do ensino básico e do
secundário, da formação tecnológico /profissio-
nalizante e da educação e formação de adultos…»
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1 PNPOT – Plano Nacional da Política do Ordena-
mento do Território. Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro
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O PROT-AML2, na sua Prioridade 3, refere:

«Coesão socioterritorial através de uma
melhoria sustentada das condições de vida e da
qualidade urbana para a população residente na
Área Metropolitana de Lisboa /…a implemen-
tação de uma política urbana de equidade terri-
torial, garantindo a igualdade de oportunidades
no acesso aos equipamentos …a valorização
dos recursos humanos…»

O PDM3 – considerando um dos seus
objectivos tipo, evidencia frequentemente

«melhorar o padrão de vida / garantir um bom
nível de equipamentos, de serviços públicos de
apoio à comunidade e infra-estruturas urbanas».

A Carta Educativa concretiza no local
opções de desenvolvimento de nível hierár-
quico superior, ao permitir de forma integrada,
a programação das necessidades das diversas
tipologias de equipamentos educativos e a sua
respectiva localização, que correspondem à
procura determinada para um horizonte tem-
poral respectivo. 

1.1. A Carta Educativa – um Conceito
Emergente no Universo 
da Política Educativa

A Carta Educativa, elaborada pelas autar-
quias4, norteia-se pelos princípios consagrados
na Lei de Bases do Sistema Educativo5 que
define as grandes linhas orientadoras do pla-

neamento da rede educativa, num conjunto de
diplomas que na sua sequência foram sur-
gindo, nos Critérios de Planeamento da Rede
Escolar6, bem como nos normativos sobre os
novos programas de espaços7. 

De acordo com o Decreto-lei n.º 7/2003 de
15 de Janeiro, art.º 10.º, o conceito de Carta
Educativa apresenta-se de seguinte forma:

«A Carta Educativa é, a nível municipal, o
instrumento de planeamento e ordenamento
prospectivo de edifícios e equipamentos educa-
tivos a localizar no concelho, de acordo com as
ofertas de educação e formação que seja neces-
sário satisfazer, tendo em vista a melhor utiliza-
ção dos recursos educativos, no quadro do
desenvolvimento demográfico e socioeconó-
mico de cada município».

Este conceito adoptado traduz-se numa
concepção dinâmica de planeamento, não
constituindo um documento acabado, apresen-
tando-se como uma prática sistemática e con-
tinuada de análise e intervenção na realidade
educativa. Desenvolve-se baseado na partici-
pação de diferentes entidades envolvidas no
processo educativo, as quais, a cada momento,
se deverão disponibilizar para que a Carta
Educativa se mantenha como instrumento per-
manentemente operacional de desenvolvi-
mento da política educativa.

No mesmo Diploma atrás referido, no seu
art.º 11, definem-se cinco objectivos para a
Carta Educativa, dos quais salientamos:

1 – Assegurar a adequação da rede de esta-
belecimentos de educação pré-escolar e de
ensino básico e secundário, por forma que, em
cada momento, as ofertas educativas disponíveis2 PROT-AML – Plano Regional de Ordenamento do

Território da Área Metropolitana de Lisboa. Resolução
de Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 8 de Abril.

3 PDM-Plano Director Municipal. DL n.º 380/99, de
22.09, alterado pelo DL nº. 316/2007, de 19 de Setembro

4 Lei N.º 159/99 de 14 de Setembro e Decreto-
Lei N.º 7/2003 de 15 de Janeiro.

5 Lei N.º 46/86 de 14 de Outubro.

6 Departamento de Avaliação Prospectiva e Pla-
neamento/ME, Fevereiro 2000. Direcção Geral do
Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano. Colecção Divulgação n.º 9, 1997

7 Direcção Geral da Administração Escolar/ME
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a nível municipal respondam à oferta efectiva
que ao mesmo nível se manifestar (ponto 1).

2 – Promover o desenvolvimento do pro-
cesso de agrupamento de escolas, com vista à
criação nestas das condições mais favoráveis no
desenvolvimento de centros de excelência e de
competências educativas, bem como as condi-
ções para a gestão eficiente e eficaz dos recur-
sos educativos disponíveis (ponto 3).

A questão do ordenamento da rede educa-
tiva tem como um dos seus três princípios a
expressão territorial:

«entendida como a distribuição dos estabeleci-
mentos dos diferentes níveis de educação e de
ensino, de acordo com a divisão administrativa
do País, tendo em atenção factores resultantes
das características geográficas do território, da
densidade e da idade da população a escolarizar,
do nível de educação e de ensino em questão e
da necessidade de assegurar a racionalidade e
complementaridade das ofertas» (Decreto-lei
n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, art.º 15, alínea C). 

Neste âmbito emerge o conceito de Terri-
tório Educativo, como o espaço geográfico
que assegura o cumprimento da escolaridade
obrigatória.

A dinâmica da política educativa na defini-
ção e estimulação da Carta Educativa perfila-a
como um imprescendível instrumento de pla-
neamento sustentado num diagnóstico local
exigente. É com o Ministério da Educação,
através dos seus organismos central e regio-
nais, que se desenvolvem orientações para a
definição das estratégias processuais de acom-
panhamento à elaboração e à avaliação da
Carta Educativa, que culminam com a sua
homologação. 

Foi ainda necessário criar os mecanismos
financeiros de apoio à sua concretização bem
como para as propostas decorrentes do pro-
grama de execução. Para esta fase, os Municí-
pios com a sua Carta Educativa homologada

ficaram aptos para o acesso ao concurso de
financiamento no âmbito dos Programas Ope-
racionais inseridos no Quadro de Referência
Estratégico Nacional (QREN), que constitui o
enquadramento para a aplicação da política
comunitária de coesão económica e social em
Portugal para 2007-2013.

1.2. Enquadramento do Programa aos
Centros Escolares – Um percurso
de continuidade

O Programa Nacional de Requalificação
da Rede do 1.º Ciclo do Ensino Básico e da
Educação Pré-escolar visa garantir a igualdade
de oportunidade de acesso a espaços educati-
vos de dimensão e recursos adequados ao
sucesso educativo. Privilegia-se assim a reor-
ganização da rede de escolas, identificando,
num trabalho de proximidade com as autar-
quias as acções de recuperação, reconversão
ou construção de estabelecimentos de educa-
ção e de ensino. 

Neste contexto, foram mobilizados signifi-
cativos recursos financeiros, disponibilizados
pelo QREN, de forma a possibilitar o cumpri-
mento deste objectivo de política educativa.
Todavia, não podemos descurar o facto de ter
havido municípios que avançaram com o seu
plano de execução sem recurso ao Programa,
mobilizando para tal recursos e estratégias,
tendentes a prosseguir os objectivos consigna-
dos na sua política educativa local.

A intervenção na rede escolar do ensino
básico e da educação pré-escolar a efectuar,
quer em zonas rurais, quer em zonas urbanas
engloba dois tipos de acções8:

8 M.E. (2007). Pressupostos de Enquadramento
do Programa Nacional para o Reordenamento da
Rede Escolar do Ensino Básico e da Educação Pré-
escolar. http://www.centroescolar.miedu.pt/np4/file/
9/programa_i.pdf



113

Planear o Local

1. Nas zonas de baixa densidade, a inter-
venção deverá contemplar a construção
de raíz de uma ou mais escolas com 1.º
ciclo ou na requalificação de escolas já
existentes em áreas geograficamente
centrais em relação a outras escolas de
1.º Ciclo de reduzida dimensão. Após a
construção dos centros escolares ficarão
reunidas as condições necessárias para
promover a suspensão do funciona-
mento das escolas com 1.º Ciclo de
pequenas dimensões.

2. A criação de novas condições de funcio-
namento nas escolas com 1.º ciclo situa-
das em zonas urbanas caracterizadas em
muitos casos por uma elevada taxa de
sobreocupação, passa, necessariamente,
pela opção estratégica de, em determi-
nadas localidades, apostar na construção
de novas escolas que integrem o 1º ciclo
e a educação pré-escolar, sempre na
perspectiva de Centro Escolar, bem
como, pela requalificação dos espaços
escolares já existentes.

Qualquer uma das possibilidades de inter-
venção concorrerá para que venha a ser alcan-
çado o desejável descongestionamento do
regime de funcionamento das escolas com 1.º
ciclo sobrelotadas, bem como a criação de
espaços escolares requalificados e destinados
a outras actividades importantes e necessárias
para a educação e formação dos alunos. O
Centro Escolar aparece-nos definido nos regu-
lamentos específicos dos programas operacio-
nais das regiões NUT II:

«Entende-se por Centro Escolar, nos termos
do previsto na alínea a) do n.º 2, um equipa-
mento escolar que inclua:

• Mais do que um grau de ensino, com vista
à rentabilização de infra-estruturas comuns.

• O exemplo mais comum será o da integra-
ção, no mesmo espaço ou contíguo, dos estabe-
lecimentos de 1.º ciclo e de Pré-escolar, mas

poderá haver integração também com outros
graus de ensino;

• Valências de utilização comum ou poliva-
lente como sejam biblioteca/sala de informá-
tica, cantina/espaço polivalente para reuniões/
/actividades culturais e de educação física, sala
de professores/recepção de pais, entre outros;

• Modernização das salas de aulas para uti-
lização informática e actividades experimen-
tais;

• Espaços exteriores com introdução de
vedações e segurança, espaços cobertos e espa-
ços desportivos quando possível, entre outros.

Estas valências deverão ser adaptadas à rea-
lidade socioeconómica da zona e, em particular,
à envolvente rural ou urbana» (Regulamento
Específico, 2009, art.º 1, ponto 3.)

O início do processo de candidaturas efec-
tuou-se a partir de 1 de Dezembro de 2007,
com a criação de uma plataforma online
«www.centroescolar.min-edu.pt».

Cada município regista as suas candidatu-
ras, enviando simultaneamente ou posterior-
mente à sua Direcção Regional de Educação
as plantas de espaços para a emissão dos pare-
ceres técnicos. 

O trabalho da elaboração do parecer prévio
da Direcção Regional de Educação referente a
cada candidatura submetida e no estado de
«completa»9 enquadra-se nas condições de
admissibilidade e de aceitabilidade das opera-
ções previstas no Regulamento Específico –
Requalificação da Rede escolar do 1.º Ciclo do
Ensino Básico e da Educação Pré-escolar (art.º
5.º). No mesmo articulado (ponto 3, alínea b)
é referida a intervenção da Direcção Regional
de Educação na análise, como primeira activi-
dade do processo, tendo em conta dois aspec-
tos: (1) estar contemplada em sede de Carta
Educativa Municipal e (2) a análise em termos
da evolução demográfica da população esco-

9 A candidatura encontra-se no estado de «com-
pleta»
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lar. O processo é finalizado com o parecer
final dado pelo Gabinete de Estatística e Pla-
neamento da Educação (GEPE).

Resumidamente, a Figura 2, p. 117, repre-
senta os intervenientes no processo mencio-
nado e as suas respectivas acções.

Actualmente existem 704 estabelecimen-
tos de educação e de ensino cujas candidaturas
ao Programa Nacional de Requalificação da
Rede do 1º Ciclo do Ensino Básico e da Edu-
cação Pré-escolar obtiveram parecer favorável
do Ministério da Educação10.

2. O percurso da autarquia 
na construção da política
local da educação

«A intervenção do poder local em matéria
educativa surge, hoje, como fundamental no
processo de territorialização educativa» (Prata,
2003)

Falámos da dinâmica do poder político ao
nível macro, num dos domínios da Educação.
Todavia no que concerne à Carta Educativa
esta é um dos percursos do município na polí-
tica de territorialização educativa local. Num
quadro de alargamento de competências11,
fruto de um código descentralizador iniciado
logo após a restauração do poder local, a Carta
Educativa é assim o reconhecimento da impor-
tância da desconcentração da política educa-
tiva, dando aos municípios um papel funda-
mental no reconhecimento do que são as
diversas realidades que os caracterizam. 

De acordo com Martins (2000) estes têm
tido um papel relevante no desenvolvimento

de todo o sistema educativo. Todavia, cada
percurso configura-se diferenciado, apesar da
dinâmica instituida pela política educativa
nacional, sendo visível o esforço desenvolvido
no sentido da procura da qualidade e do
sucesso na construção da rede educativa local.
De acordo com Prata (2003:21):

«estamos, no entanto, conscientes que, com o
aumento de competências dos municípios na
área da Educação há uma consciência que
começa a ganhar caminho entre os actores;
«este reforço de competências, obriga a admi-
nistração a mudar, obriga a mudar as escolas e
também obriga a mudar os municípios»
(Alpoim, 2000:57)».

Quase a totalidade dos muncípios do País
possuem a sua Carta Educativa já homologada.
De acordo com a informação do Ministério da
Educação, através do seu Gabinete de Estatís-
tica e Planeamento da Educação12, 275 municí-
pios têm a sua Carta Educativa homologada.
Dois municípios têm o seu processo concluído,
estando o documento em fase de avaliação para
posterior homologação e apenas um município
tem sua Carta Educativa em elaboração. Em
síntese, o processo de elaboração das Cartas
Educativas, no momento actual, tem uma
cobertura de 98,92%, face à totalidade dos
municípios portugueses do continente.

Podemos, em forma de conclusão, verifi-
car que a resposta dada pelos municípios, foi
faseada no tempo, levando um período de
cerca de seis anos entre as normas emitidas
pelo poder central e as iniciativas e práticas
assumidas ao nível local, no que respeita à ela-
boração dos respectivos estudos. Sabemos
também que os diplomas legais preconizam

10 Quando após submissão na plataforma dos
Centros Escolares tem como anexos as respectivas
plantas de espaços. 

11 Fonte: http://www.centroescolar.min-edu.pt/
np4mappositivos.

12 Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro procurou
estabelecer um quadro de transferências de atribui-
ções e competências para sa autarquias locais, deter-
minando que a concretização dessas transferências se
efectivasse através de diplomas específicos.
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mudanças estruturais com vista à transferência
de decisões para o nível local mas e de acordo
com Barroso (1996:109) «apesar dos contex-
tos políticos mais ou menos favoráveis, a prá-
tica dos actores locais envolvidos é determi-
nante para o bom êxito de iniciativas», sem
descuidar a importância do impacto do poder
central como dinâmica do processo. 

3. Dinâmica e percurso 
interligados na expectativa
de um caminho de sucesso 
– a inter-relação entre 
a expansão e o 
desenvolvimento da 
qualidade da rede educativa

O processo de planeamento dos equipa-
mentos de educação e ensino necessita, a
jusante, de uma atitude de reflexão e avaliação
prospectiva, isto é, deve conhecer as grandes
tendências e oportunidades preconizadas em
estudos estratégicos centrados nos processos
de educação e aprendizagem 

«onde a escola e os sistemas educativos sejam
pensados não apenas num plano de resposta ao
impacte das mutações tecnológicas, das tendên-
cias demográficas ou das dinâmicas de globali-
zação, mas enquanto protagonistas centrais des-
tas mutações, (…) participem na construção das
Sociedades do Conhecimento e de Educação»
(Carneiro, 2000: 5).

No domínio da articulação das políticas da
educação e do ordenamento do território, o
Estudo das «Dinâmicas de Contexto – Desen-
volvimento Sustentável: as Pessoas, o Espaço,
o Ambiente» inserido em «O Futuro da Edu-
cação em Portugal – Tendências e Oportunida-
des» disponibilizado pelo Departamento de
Avaliação Prospectiva e Planeamento do

Ministério da Educação, em 2000, introduz do
nosso ponto de vista a questão da qualidade no
Urbanismo Escolar/Cidades Aprendentes, ao
realçar as seguintes condições: 

1. As cidades encontrarão hipóteses de
regeneração, de se re-urbanizarem e são
um meio prioritariamente estruturador
das actividades de formação e educação.

2. A sociedade educativa constrói-se a par-
tir de cada centro educativo, enquanto
comunidade de actores e de agentes de
mudança que convergem no projecto
educativo. 

3. Os espaços escolares deverão ocupar
posições centrais no tecido urbano e deve-
rão estar bem enquadrados na paisagem e
do ponto de vista arquitectónico deverão
ser referências na imagem da cidade.

4. Os espaços escolares deverão articular-
se com outros espaços cívicos, jardins,
pavilhões desportivos e simultanea-
mente servir em horários diferenciados
diferentes grupos etários de população e
com diversas finalidades: formativas,
educativas ou cívicas.

5. Existem sinergias entre a imagem da
escola e da cidade: escola poderá ser um
elemento estruturador no fenómeno de
apropriação da nova cidade e ao mesmo
tempo um instrumento de reabilitação
dos centros tradicionais das cidades
mais antigas.

6. As redes de comunicação são hoje uma
importante infra-estrutura na construção
das cidades de aprendizagem, não só por
permitirem a difusão de informação,
como por estimularem a aquisição de
conhecimentos.

7. A escola deve constituir um ponto con-
vergente de cada comunidade, com o
qual se podem articular outros espaços:

7.1.) Espaços de trabalho: espaço onde é
desejável uma nova atitude por parte
dos empregados e dos empregadores



face à necessidade de participarem
num processo de aprendizagem contí-
nua. No desenvolvimento deste pro-
cesso poderão estreitar-se as ligações
entre o território e as empresas, com
benefícios para ambas as partes; 

7.2.) Espaços de habitar: onde se habita,
mas se conhece também o quarteirão,
o bairro, a freguesia, etc., se usa o
espaço público e se reconhece a Escola
enquanto espaço público de referência; 

7.3.) Espaços de lazer: que se articulam
com os espaços anteriores. A aprendi-
zagem e o lazer são o binómio – chave
da origem da própria escola, hoje
ampliado através das actividades extra
curriculares, da componente de apoio
à família, do desporto escolar, das via-
gens, dos consumos culturais, etc.

Considerámos assim pertinente aliar o con-
ceito de qualidade a esta temática pela sua
importância, nomeadamente como uma das
principais metas a alcançar, quer na perspec-
tiva do poder político central quer local, com
implicação na vida futura das suas populações.

Este é um conceito que nos aparece de
forma subjectiva e pessoal. Todavia, optámos
pelo de Pascal & Bertram (1996) citado no
«Manual: desenvolvendo a Qualidade em Par-
ceria» (2009) como sendo um conceito dinâ-
mico e subjectivo, suportado por valores que
variam em função do tempo e do espaço. A
avaliação da qualidade aparece-nos ligada a
juízos de valor, pelo que para que esta se possa
realizar melhor, será necessário o envolvi-
mento de todos os participantes no processo.

Especificamente no que concerne à Carta
Educativa, o planeamento de uma rede educa-
tiva participativa aponta para um quadro de
qualidade que será validada por todos, nomea-
damente crianças, alunos, pais, profissionais e
comunidade. 

No quadro teórico para a qualidade, de
Pascal & Bertram (1996), apresentado pelo

Projecto EEL/DQP13 surgem-nos dez dimen-
sões, das quais destacamos a do Espaço Edu-
cativo. 

«Esta dimensão observa o contexto em que
decorre o processo de aprendizagem. Deve ser
considerado o espaço interior e exterior, tendo
em conta as suas potencialidades como ambien-
tes de aprendizagem. São recolhidas informa-
ções sobre tudo o que diz respeito à disponibili-
dade, estado de conservação e adequação dos
recursos, equipamento e materiais educativos.» 

Relativamente a esta dimensão e que direc-
tamente aparece interligada, numa primeira fase
da operacionalização da Carta educativa – cria-
ção e/ou requalificação dos espaços escolares,
surgem as seguintes questões de investigação:

Qual a área existente? 
Como é utilizado o espaço?
Que recursos e equipamentos existem?
Qual o estado de conservação? 
Como são utilizados? 
As instalações e materiais são adequados a

todas as crianças incluindo crianças com NEE’s
(necessidades educativas especiais)?

Embora este processo de avaliação e
desenvolvimento da qualidade seja circuns-
crito à educação pré-escolar, consideramos
que as perguntas têm pertinência e importân-
cia para serem extensíveis aos outros níveis de
ensino, ministrados em estabelecimentos inte-
grados – os centros escolares.

Este é um percurso de continuidade a
implementar pelo poder político central, regio-
nal e local, integrado no processo da avaliação
da Carta Educativa, o qual deverá reverter a
favor da qualidade do sistema educativo. 
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Figura 1 – O tempo face à dinâmica e ao percurso da Carta Educativa
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Figura 2 – Intervenientes no processo das candidaturas ao Programa da Requalificação do
1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-escolar
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João António de Oliveira Gonçalves Rapazote*

Inforgeo, 2009, 119-134

«Como é ser Morcego? 
A única forma de o saber é ser-se morcego» 

Thomas Nagel

«Não há fronteiras para a imaginação compreensiva»
J. M. Coetzee

Em Geografia, o espaço (a superfície ter-
restre) está presente na etimologia da ciência e
na própria definição da disciplina, cuja especi-
ficidade sempre se fundamentou num olhar
atento sobre o território. Em Antropologia,
isso foi claro para mim quando iniciei o Mes-
trado em Antropologia do Espaço, a expecta-
tiva de encontrar outras abordagens ao con-
ceito de espaço foi rapidamente concretizada
num outro termo, o Lugar, cuja importância
para esta ciência me pareceu encantatória.

Se, na Geografia, o conhecimento impera-
tivo da inter-relação entre o espaço e a socie-
dade que o habita/constrói sempre se confron-

tou com a dificuldade em estabelecer frontei-
ras físicas ou conceptuais precisas entre, por
exemplo, as dicotomias (clássicas) de espaço
natural/espaço geográfico ou espaço rural/
espaço urbano, já na Antropologia é o Lugar,
definido como identitário, relacional e histó-
rico que se mostra relevante para a sua constru-
ção como ciência, Lugar esse que também se
torna difícil de circunscrever e conceptualizar. 

Na história da Antropologia coube à crítica
pós-moderna a «desconstrução» da concepção
do Lugar e da disciplina, quando pretendeu
demonstrar a existência de uma metodologia
assente na dupla ilusão da neutralidade do
observador e do fenómeno social observável,
ou ainda quando salientou, numa dimensão
histórica mais profunda, a preocupação da cul-
tura moderna ocidental com o sentido do
tempo, patente no fascínio pelo primitivo e na
busca das origens reflectidos nos conhecimen-
tos desenvolvidos por Darwin (a evolução bio-
lógica), Nietzsche (a genealogia) ou Freud (o
inconsciente) e organizados em volta da
arqueologia da história natural e humana. 

O Lugar, contudo, não perdeu a sua rele-
vância. Instalada a desconfiança sobre a ques-
tão das origens, as narrativas fundadas em
sequências de desenvolvimento no tempo são
substituídas por sequências de relações espa-
ciais. Então, o Espaço revela-se na sua exten-
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são, consubstancia-se na forma de relações de
colocação e desdobra-se numa constelação de
conhecimentos, assim rememorando a infini-
dade da(s) realidade(s) e a impossibilidade de
a(s) explicar na sua totalidade – modéstia
introduzida nas Ciências Sociais por Max
Weber –, e apontando mesmo para a utopia da
unificação da leis fundamentais da natureza ou
de qualquer outro projecto de conhecimento
universal. 

A curiosidade de outras disciplinas, inclu-
sive a Filosofia e as Artes, dirige-se assim para
a «ciência dos Lugares» que é a Geografia,
onde pretendem indagar alguns conhecimen-
tos e conceitos. É por isso importante relem-
brar como também a sua história se fez com
um olhar atento a outros saberes, nomeada-
mente àqueles que reflectem sobre o território
e dele dão uma outra perspectiva. Neste artigo
dá-se um especial realce à visão da Antropolo-
gia, assim procurando fornecer pistas de teori-
zação do território como conceito cada vez
mais complexo e desafiante. 

1. Antropologia do Lugar

No célebre conto «A Carta Roubada»2,
aquele que é considerado um dos percursores
do romance policial, Edgar Allan Poe, cria um
«enredo» de uma surpreendente e aparente
simplicidade. Passado no lugar de todas as
conspirações e «jogos» de poder, a Corte, três
personagens circulam em volta de uma carta
que, ao expor-se, se torna transparente. Esta
carta possui uma revelação supostamente
comprometedora para uma das personagens,
pelo que é capaz de perturbar as relações exis-
tentes ao fornecer um forte ascendente no
exercício do poder a quem dela se apodere. As

personagens desta narrativa posicionam-se no
topo da hierarquia da Corte e definem-se pelo
seu relacionamento com a dita carta: o rei, que
a desconhece e não a vê; a rainha, que a deixa
em cima de uma secretária, entre outra corres-
pondência e à vista de todos, julgando assim
tê-la escondido; e o ministro, que se apercebe
do embaraço da rainha, da sua atitude dissi-
mulada e furta a carta. O ministro, bem como
o «detective» que ajuda o comissário da polí-
cia a desvendar o caso são os elos de ligação à
segunda «série» (virtual) do enredo, «repeti-
ção» do mesmo, agora com o comissário no
«lugar» do rei, o ministro no da rainha e o
«detective» no do ministro, terminando o
conto abruptamente com os «lugares» preen-
chidos pelas novas personagens.

Jacques Lacan utilizou este conto para
exemplificar o conceito de estrutura e de
Estruturalismo, a primazia do significante em
relação ao significado, no qual há uma afirma-
ção dos sítios como «primeiros em relação às
coisas e aos seres reais que os vêm ocupar,
[mas também em relação aos] papéis e aos
acontecimentos que surgem quando eles são
ocupados» (Deleuze, 1995: 262). Este conto é
exemplo disso quer porque Poe nunca nos
revela o conteúdo da carta nem nenhuma per-
sonagem toma a iniciativa de a ler, quer por-
que o enredo, a rede ou estrutura com os seus
«lugares» (envelopes a serem preenchidos),
existe independentemente das personagens
que os ocupam, podendo repetir-se em série e
«divergentemente». 

Nos anos 1980, Arjun Appadurai fez refe-
rência ao conto de Poe, agora justaposto à
interpretação lacaniana, para denunciar a «pre-
sença invisível» do conceito de Lugar em
Antropologia e a lacuna sintomática do seu
questionamento, frisando que a «importância
[do lugar] é dada como garantida e as suas
implicações não foram sistematicamente
exploradas» (1986a: 356), pois o Lugar,
objecto perfeitamente paradoxal e deslocado
em relação a si mesmo, sempre circulou pelas
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diferentes correntes teóricas da disciplina.
Esta reflexão crítica do Lugar surge no âmago
do movimento teórico que teve o seu apogeu
nos anos 1980, movimento que repensou a
Antropologia ao ponto de alguns terem detec-
tado a sua desagregação em campos e sub-
campos sem contacto uns com os outros ou
com o todo. A outros, no entanto, essa confu-
são de categorias e expressão de caos pareceu-
lhes serem somente «os clássicos sintomas do
limiar de uma provável e talvez melhor nova
ordem» (Ortner, 1984: 127). 

Subjacente a essa atitude resignada em
relação à presença do Lugar na consciência
antropológica estava uma generalização da
concepção de cultura como dimensão local do
comportamento humano, assim como a cons-
trução de um conhecimento antropológico
ligado à ideia de culturas e sociedades de
pequena dimensão, estáveis, coerentes, fecha-
das, a-históricas e localizadas. É certo que a
velocidade e a dimensão global em que hoje se
processam as mudanças e os movimentos de
coisas, pessoas e informação, bem como os
problemas que estes fluxos levantam, põem
em causa este tipo de conhecimento. No
entanto, o questionamento do Lugar feito
pelos teóricos desse movimento também pre-
tende revelar a forma como essa asserção está
imbuída de posicionamento político e ideoló-
gico, e assim demonstrar a conivência da
Antropologia com a história do Ocidente. 

De facto, a origem da Antropologia como
ramo da história natural que estudava a huma-
nidade primitiva no seu estado natural reflec-
tiu-se numa naturalização do conceito de cul-
tura que permitiu a segmentação conceptual
do mundo em várias culturas, cujas diferenças
eram adquiridas em diferentes locais geográfi-
cos. Ora, se a construção da Antropologia
passa pelo Lugar onde se adquire outra expe-
riência cultural, onde se é Outro, o encontro
entre o estudioso do «outro» com o «outro»
começa por se dar precisamente aí, nesse lugar
geográfica, social e moralmente distante, evi-

dentemente relacionado com a história da
expansão europeia e com o colonialismo. Essa
colagem da antropologia aos interesses de
domínio da metrópole, associada ao apelo ini-
cial pelo pequeno e pelo elementar, criaram as
condições para o fortalecimento da disciplina
através da constituição de temáticas de prestí-
gio (a honra nas culturas mediterrâneas, a
magia nos ameríndios, as castas na Índia) que,
ligadas ao Lugar, rapidamente se transforma-
ram no que Appadurai denomina de conceitos
gatekeeping, ou seja, na redução metonímica
da complexidade de toda uma civilização a
uma ideia ou imagem que, por sua vez, se
torna a quinta-essência desse lugar. 

O outro lado desta moeda (a sua cara) é o
«nativo» ou «indígena», aquele que mais do
que pertencer a um lugar, está encarcerado ou
confinado a esse lugar, quer no sentido físico
de imobilidade, quer no sentido ecológico, uma
vez que a sua ligação ao lugar provém da adap-
tação do indígena ao meio envolvente. Mais,
esse encarceramento tem uma dimensão psico-
lógica, pois «[os indígenas] estão confinados
pelo que sabem, sentem e acreditam» (Appa-
durai, 1986b: 38), ou seja, o pensamento que
limita os «nativos» é ele próprio ligado ao
lugar e por ele circunscrito. Claro que os «indí-
genas», essas pessoas confinadas pelos lugares
e aos lugares a que pertencem, sem contacto e
contaminação pelo mundo mais vasto, nunca
existiram, sendo antes uma construção da ima-
ginação dos antropólogos, que tornaram esses
lugares em «prisões» ao associarem-lhes ideias
e imagens capazes de ofuscar outros aspectos
ou diferenças e ao simplificarem a sua comple-
xidade e abolirem quaisquer tipo de fluxos com
a envolvente exterior.

AAntropologia formatou-se, assim, como a
ciência de um Outro mais Outro que outros,
aquele que está longe e de cuja cultura se real-
çam os rituais indígenas e os fenómenos de
inversão de valores, ou seja, o exótico, igno-
rando-se os contactos da cultura estudada com
o exterior e as realidades translocais ou fami-



liares ao antropólogo, como é o caso dos efei-
tos do colonialismo. Na realidade, quando estu-
dar uma cultura passava por evidenciar as suas
diferenças, a sociedade de origem ou os fenó-
menos com ela relacionados passavam desper-
cebidos ao antropólogo, eram demasiado trans-
parentes para se revelarem como objecto de
estudo, nisso se equiparando à mencionada
«carta roubada». Para o olhar antropológico o
«mesmo» era invisível ou, na sua terminologia,
«sem cultura», o que permitia a ocorrência tal-
vez absurda de homens «sem cultura» andarem
a estudar homens «sem história». 

Mas o que esta invisibilidade do «mesmo»
denotava era a percepção duma sociedade
homogénea, «totalizante» e de certa forma
«acabada», que não concebia a Alteridade no
seu interior, pelo que as diferenças interiores e
o carácter problemático duma cultura só foram
evidenciados com o aprofundamento da noção
de cultura e a introdução do par norma/desvio,
trazendo à superfície o facto de todas as cultu-
ras reconhecerem várias formas de desvio e
lhe atribuírem diferentes estatutos. 

Ora, se a visibilidade interior da transgres-
são ou mesmo da inversão tornaram relativa a
noção de cultura ou sociedade como totalidade
consumada, um dos primeiros efeitos da refle-
xão sobre o papel do Lugar na Antropologia
foi o combate à antologia de imagens cons-
truídas que associam um grupo e um lugar a
um conceito, que depois se torna a sua quinta-
essência, em especial em contraste com outros
grupos ou lugares. Consciente da mudança de
paradigma aqui implícita, Appadurai tratou de
clarificar a sua posição, assumindo que não
estava em causa destituir a Antropologia do
Lugar, antes havendo a necessidade da teoria
antropológica ser transformada no local e com
o Lugar, partindo assim para uma concepção
renovada deste. 

Dito de outro modo, o que a crítica de
Appadurai ao papel (de carta) do Lugar na
Antropologia revela, em termos de conceito e
teoria, é alargado ao método e à prática antro-

pológica com a denúncia da concepção de
«trabalho-de-campo» desenvolvida nos princí-
pios do século XX por Bronislaw Malinowsky
e pelo Funcionalismo, cuja suposta eficácia
instrumental tornou-se preponderante nesta
ciência durante várias décadas. 

O contributo de Akhil Gupta e James Fer-
guson3 vem precisamente do seu posiciona-
mento mais pragmático em relação ao Lugar
em Antropologia. Para estes autores, a aborda-
gem Funcionalista da naturalização da cultura,
em que os elementos constitutivos pretendem
responder à satisfação das necessidades essen-
ciais do Homem, reforçou a já referida segmen-
tação conceptual do mundo em várias culturas.
No entanto, lembram, se esta foi uma corrente
dominante na Antropologia, na sua história
houve outras que desde cedo encararam a pos-
sibilidade de um Lugar e de um Outro mais pró-
ximos ou diferentes dos do «método»4. Entre
essas correntes mais heterodoxas de observar o
«Lugar», Gupta e Ferguson (1997) apontam
pela atenção que davam ao contacto entre cul-
turas, ao movimento e às mudanças – aquilo
que o «método» recusava ver – o caso do Difu-
sionismo (contra o qual se ergueu justamente o
trabalho-de-campo malinowskiano) e dos Estu-
dos de Aculturação. Ambos punham em causa
os limites claros do espaço do Outro, do estar
em «casa» e do deslocar-se ao «campo»: no
caso do Difusionismo, pelo facto de mostrar
interesse por contextos políticos e económicos
mais vastos e por sequências históricas dinâmi-
cas; no caso dos Estudos de Aculturação, por se
preocuparem com as culturas crioulas. 

Na sua abordagem, estes dois antropólogos
recordam ainda que o vocábulo «campo» asso-
ciado à expressão «trabalho-de-campo» man-
tém a ligação às suas origens na história natural
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através do seu duplo sentido conotativo, seja
como lugar agrário (um lugar cultivado mas
não muito longe da natureza, todavia separado
do urbano e do industrial), seja como ramo teó-
rico da Antropologia (onde se estabelecem rela-
ções entre certos temas e certas áreas culturais).
As consequências desta ligação atávica acaba-
ram por persistir nas práticas da disciplina, quer
pela manutenção do estabelecimento da separa-
ção entre «casa» e «campo» e, por conseguinte,
da demarcação de tarefas entre uma (a escrita
analítica, reflexiva, teórica e intertextual feita
na academia) e outro (a escrita crua, fragmentá-
ria, repleta de reacções subjectivas, feita isola-
damente, perto da experiência, em condições
difíceis); quer pela insistência em valorizar cer-
tos conhecimentos em detrimento de outros,
nomeadamente daqueles derivados da expe-
riência no terreno, da relação face-a-face do
observador-participante com os seus informa-
dores, em oposição ao conhecimento de fenó-
menos menos «localizados», como os translo-
cais ou familiares ao antropólogo; quer até,
mesmo que paralelamente, pela obstinação na
construção de um sujeito/antropólogo norma-
tivo, masculino e Ocidental.

2. Outros Lugares: 
Heterotopias e Não-Lugares

Apresentado o contexto mais recente da
complexificação da noção de Cultura e da con-
sequente problematização do conceito de
Lugar, é possível a aproximação ao que, ainda
nos anos 1960, Michel Foucault designou por
Heterotopia e ao que mais tarde, já nos anos
1990, Marc Augé classificou por Não-Lugares. 

2.1. As Heterotopias

No texto em que ficaram inscritas as pala-
vras ditas numa conferência realizada em
1967, Foucault (1984) começa por salientar a

diferença de paradigma entre o século XIX (o
século do tempo, da história, da extensão, do
progresso linear) e o século XX (interpolado
pelo espaço, o lugar, a posição, o simultâneo,
a rede e a justaposição), a qual muito deve ao
Estruturalismo e às ligações que este estabe-
lece entre elementos dispersos no tempo, num
espaço que faz dos indivíduos encruzilhadas.
Ao contrário do tempo, aparentemente já des-
sacralizado, a presença oculta do sagrado per-
mite ao espaço onde se vive, e na prática5, ser
carregado de qualidades distintivas dadas
como adquiridas e afirmar-se por binómio ou
oposição – espaço público/espaço privado,
espaço de lazer/espaço de trabalho –, consti-
tuindo-se assim em sítios passíveis de serem
definidos pelas «séries» ou grelhas de relações
que os delineiam. 

O realce, todavia, vai para essa nova confi-
guração do espaço que joga a sua definição
com a Utopia, um espaço irreal na medida em
que é uma localização sem lugar real, com a
qual tem em comum a «propriedade de estar
em relação com os outros espaços de uma
forma que suspende, neutraliza ou inverte as
relações que os definem» (1984: 6). Nesta
«nova» configuração espacial todos os outros
espaços existentes na cultura em causa são, à
sua vez, representados, contestados ou inverti-
dos, mas, ao contrário das utopias, são espaços
localizáveis – fora de todos os lugares mas loca-
lizáveis. As heterotopias são, portanto, uma
«espécie de utopias realizadas efectivamente»
(Foucault, 1984: 6), tornadas «visíveis» num
contexto em que o quadro unitário de referência
da história universal é posto em causa por uma
«explosão do sistema», consequente à tomada
da palavra por «culturas diversas – com a pes-
quisa antropológica, a descolonização – e por
«subsistemas» internos à própria cultura oci-
dental» (Vatimo, 1992: 72). É possível então
dizer que as heterotopias surgem duma «preci-
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pitação» quase química da Utopia, quando esta
perde a capacidade de estar suspensa no sentido
de progresso que pressupõe e se deposita no
solo numa multiplicação de lugares diferentes.

Trata-se, pois, de um neologismo para o
qual Foucault cria uma espécie de ciência,
uma «descrição sistemática» que estabelece
alguns princípios que as heterotopias assu-
mem, o primeiro dos quais refere que todas as
culturas criam este tipo de espaços absoluta-
mente outros. Nas sociedades ditas primitivas,
as «heterotopias de crise» são locais reserva-
dos aos ritos de passagem, aos indivíduos em
transição de classe etária, de estatuto social,
sendo substituídas nos nossos dias pelas «hete-
rotopias de desvio», ou seja, pelos sítios «onde
se colocam os indivíduos cujo comportamento
é desviante em relação à média ou à norma
exigida» (Foucault, 1984: 7).

As heterotopias também têm uma função
em relação ao espaço envolvente e possuem
um funcionamento específico e determinado.
A função pode ir da criação de um local de ilu-
são, que se contrapõe ao ilusório espaço real,
até à criação de um local de compensação, um
outro espaço real tão perfeito e meticuloso
como o envolvente é imperfeito e desorde-
nado, o que faz recordar as tentativas de con-
cretização de utopias de raiz política e a
influência das suas propostas nas soluções da
arquitectura e do urbanismo modernos6, ou a
tentativa «exemplar» de ocupação dos territó-
rios colonizados. Já o funcionamento das hete-
rotopias ao longo do tempo pode exigir uma
capacidade de adaptação às circunstâncias his-
tóricas, de que o exemplo da prisão adiante
apresentado é sintomático. Antes, contudo,
prossiga-se com a característica «heterotó-
pica» que é a capacidade de certo tipo de espa-
ços justaporem num mesmo local real vários
lugares incompatíveis, nisso quase se pare-

cendo com a configuração espacial borgesiana
do Aleph7, onde cada coisa é infinitas coisas
porque vista de todos os pontos do universo.
Mas é quando as heterotopias instalam ruptu-
ras temporais que se revelam na sua plenitude,
num percurso que vai da acumulação do
tempo (a eternidade) ao efémero (o presente
absoluto).

Portanto, encontra-se sempre uma Hetero-
topia no local de passagem, de desvio, que tem
uma função ilusória, de compensação, um fun-
cionamento próprio, adaptável, uma capaci-
dade de justaposição de espaços, de tempo, e
que por tudo isso possui um sistema de aber-
tura que a torna penetrável, bem como um de
encerramento que a isola, que faz com que ou
se vá para lá compulsivamente ou só se entre
com permissão ou submissão a qualquer
género de rito. 

Esta configuração espacial é complexa e
mesmo inconsistente quando se pretende
aplicá-la, como ela exige que se faça, sem cair
na tentação de vulgarizar estes «espaços dife-
rentes» – o que no limite faria do espaço das
nossas sociedades um conjunto de heteroto-
pias. Embora a sua instituição ou construção
emane do poder vigente, o Estado e a socie-
dade dominante8, ou de grupos e subculturas
mais ou menos «marginais», elas não deixam
de ser «minoritárias» no sentido deleuziano do
termo, pois ao exigirem o tipo de «ligação
estranha» estabelecida aquando da formação
de uma «atmosfera», «que aproxima os cor-
pos, que envolve, enleia, obriga a entrar num
outro mundo» (Gil, 2002: 26), também impli-
cam um devir, dado que o contacto com essa
atmosfera «des-loca» e faz com que os indiví-
duos percam as referências espaciais e tempo-
rais do momento anterior.
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Os exemplos concretos de heterotopias
fornecidos por Foucault são o Colégio, o Com-
boio, o Hotel, a Clínica Psiquiátrica, a Casa de
Repouso ou de Retiro (Lar de Idosos), a Pri-
são, o Cemitério, o Teatro, o Cinema, o Jar-
dim, o Museu, a Biblioteca, a Feira, a Aldeia
de Férias/Turística, o Bordel, a Sauna/Banho
Turco e o Motel, mas é ao Navio que Foucault
dá o lugar de paradigma de Heterotopia. 

Os casos em que a ideia de ilusão, conso-
lação ou desvio «heterotópico» mais se evi-
dencia, em que mais se efectiva o seu carácter
«rugoso» e dobrado, são precisamente o Colé-
gio, a Clínica e a Prisão. No primeiro é mesmo
possível encontrar vestígios dos «lugares de
crise» sacralizados ou interditos de transição
dos jovens para a idade adulta, podendo-se
associar-lhe o Quartel militar; a «lua-de-mel»
(sempre deslocada para «outro lugar» que não
o espaço da vida quotidiana), ou as Universi-
dades, em particular com a (re)introdução das
praxes académicas, todos exemplares na sua
iniciação à ordem e à hierarquia estabelecidas.

O Teatro e o Cinema, por outro lado, dis-
tinguem-se pelo poder de justapor num lugar
real espaços incompatíveis, quer entre a sala (o
espectador) e o palco ou o ecrã, janelas para o
mundo da representação, quer, já em cena ou
por efeito da montagem, entre os espaços onde
se passam as diferentes acções do enredo.
Também se sujeitam a este princípio o Jardim,
a Estufa, o Zoo ou o Aquário/Oceanário, ten-
tativas de reproduzir «aqui» o éden perdido ou
os diferentes biótopos da terra e do mar. 

Já o Museu e a Biblioteca ou a Feira (de
diversões) e o Mercado ambulantes são exem-
plos de «heterocronias», pois implicam uma
ruptura com o tempo tradicional, acumulado
nos primeiros e anulado nos últimos. Mas tam-
bém o são, na sua forma efémera, os grandes
concertos ou festivais de música pop/rock e as
festas ravede música de dança/electrónica que
se organizam quase espontaneamente e decor-
rem apenas durante um ou dois dias num lugar
mais ou menos inesperado, em meio rural, em

espaços industriais abandonados ou criados
para outras actividades. São-no ainda aqueles
espaços ligados a esse outro espaço-tempo que
é a noite, onde o consumo, o entretenimento e
as artes mais variadas se «hibridizam», quan-
tas vezes propondo estéticas, éticas e compor-
tamentos capazes de «os isolar ou torná-los
penetráveis (...) com uma certa permissão e
uma vez cumpridos e aceites um certo número
de gestos», justapondo à sua vertente fugaz a
«reminiscência espelhada do ilusório» (Fou-
cault, 1984: 8). Estes exemplos, contudo, tam-
bém podem ser considerados como «heteroto-
pias de crise» actuais, locais «distantes» do
espaço social de referência quotidiana onde os
jovens se deslocam normalmente em grupos e
experimentam(-se) relações autónomas e com
outros em situação idêntica. 

Todavia, foi sobre a Heterotopia da prisão
que Foucault (1987) se debruçou com o intuito
de analisar a sua transformação entre os sécu-
los XVIII e XIX, a qual levou à supressão do
espectáculo punitivo – a confissão, o cerimo-
nial da pena e a execução públicas –, à separa-
ção da justiça da parte violenta do seu exercí-
cio e à sua institucionalização e difusão em
rede. Foi nesse período que o corpo humano se
tornou objecto e alvo do poder, nomeadamente
através da acção da «disciplina», que separa,
analisa e diferencia o que lhe está submetido,
que usa um método de controlo minucioso das
operações do corpo e realiza a sujeição cons-
tante das suas forças com vista a torná-lo tanto
mais obediente quanto mais útil, que o faz
operar como se quer, com as técnicas, segundo
a rapidez e a eficácia que se determina. 

Assistiu-se, então, à instalação de uma
epistemeque prenunciou o regime de produção
da sociedade industrial, com a sua valorização
da força de trabalho e, portanto, do corpo
humano, um fenómeno que provém de uma
multiplicidade de processos que se repetem,
circulam e se apoiam, formando gradualmente
um método geral que impregna mais ou menos
discretamente o exército, o colégio, a escola
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primária, o hospital e a fábrica, e em relação a
cujos mecanismos não pode deixar de se veri-
ficar o paralelismo com o processo de «encar-
ceramento» de «indígenas» noutros lugares.

Com este exemplo da Prisão pode vislum-
brar-se a adaptação de uma Heterotopia aos
tempos contemporâneos, na medida em que
nas sociedades pós-industriais já não é forçoso
disciplinar, medir, marcar, segregar e explorar
os corpos, apenas se torna necessário controlá-
los. Ao perder a função de «reeducar» os reclu-
sos, resta à prisão a função punitiva e de con-
trolo das massas desempregadas capazes de
forçarem a «tolerância zero» das regras domi-
nantes, e mesmo essas são cada vez mais
mediadas pela tecnologia que prolonga os cor-
pos ou os incorpora, acabando de qualquer
maneira por afastá-los uns dos outros9. A prisão
como lugar onde se colocam os indivíduos com
comportamentos de desvio torna-se lugar de
representação dos outros espaços existentes,
tão perfeitamente organizado que compensa a
imperfeição e desorganização do espaço real
envolvente, sendo por isso delimitada por
muros ou outras barreiras e meticulosamente
desenhada sob alçada do sistema panóptico10.
A Prisão passa a ter um sistema de abertura e
de encerramento que a isola e faz com que só
se vá para lá sob coacção, capturado. A Prisão
passa a existir «para fazer-nos crer que não é
toda a sociedade que é carcerária» (Baudril-
lard, 1991: 21), ou seja, torna-se a materializa-
ção espacial da forma como as sociedades con-
temporâneas lidam com o desvio.

Indo para além do desvio, as heterotopias
são então o lugar do Outro ou o lugar para o
Outro, uma pura constatação do Outro aqui
mesmo, aquela minoria que irrompe de novas
possibilidades de vida que derivam dos pontos
de intersecção, das encruzilhadas da geometria
estabelecida pelo espaço social e cultural. Em
resultado desta visibilidade, a sociedade ou
cultura não pode mais ser vista como totali-
zante e produtora de «homens médios» – se
nela existem espaços de fuga, diga-se assim,
mesmo que sejam de exclusão, existe Alteri-
dade. Com esta tipologia de espaços, o lugar
do Outro já não é distante, lá longe, e quando
ele está aqui, por perto, torna-se difícil con-
finá-lo e, portanto, incapacitá-lo de comunica-
ção, de contacto, de captura.

2.2. Os Não-Lugares

Já na década de 1990, Marc Augé (1994)
introduziu a noção de «Não-Lugar», que tem
pontos em comum com as heterotopias mas
também delas diverge. Desde logo porque o
Não-Lugar aparenta ser um produto dos tem-
pos actuais, expressão máxima daquilo que
Augé apelida de «Sobremodernidade» e que
caracteriza pela figura do excesso resultante
das transformações aceleradas do mundo con-
temporâneo: i) o excesso de tempo, que resulta
da multiplicação de acontecimentos que é pos-
sível presenciar e/ou observar e da aceleração
consequente da história; ii) o excesso de
espaço, que provém das mudanças de escala e
da justaposição de espaços decorrentes da
velocidade dos tempos contemporâneos; iii) o
excesso de indivíduo, que como receptor de
todas essas referências procura interpretá-las,
posicionando-se.

Se estas três características da Sobremo-
dernidade ajudam a compreender a constitui-
ção do conceito de Não-Lugar, este afirma-se,
como a própria palavra indicia, pela oposição
ao Lugar – em particular ao Lugar antropoló-
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câmaras de vigilância espalhadas por edifícios de
toda a espécie, em alguns casos mesmo nas ruas, já
não é necessária a arquitectura especial de Jeremy
Bentham.



gico, derivado da «concepção de Mauss da
cultura como algo localizado no tempo e no
espaço» (Silvano, 2001b: 78) – e define-se
pela negativa em relação a ele. Ou seja, se o
Lugar é «um local cuja forma, função e signi-
ficado são independentes dentro das fronteiras
da continuidade física», onde, mesmo não
sendo necessariamente uma comunidade, «a
vida dos respectivos habitantes é marcada
pelas suas características» (Castells, 2002:
549, 551), já o Não-Lugar, espaço «votado à
individualidade solitária, à passagem, ao pro-
visório e ao efémero» (Augé, 1994: 84), «não
é» um espaço identitário, relacional ou histó-
rico e simbolizado. 

Onde, pela permanência, o lugar antropo-
lógico é produtor de social orgânico, da iden-
tidade de uns e de outros, o Não-Lugar cria a
identidade partilhada, provisória, onde a
actualidade e a urgência do presente reinam e
a história não tem lugar, tudo se passando
«como se o espaço fosse ultrapassado pelo
tempo» (Augé, 1994: 109), onde o indivíduo
se encontra consigo mesmo numa solidão que
pode ser sentida como individualidade ou
libertação dos condicionalismos habituais,
mas nisso se igualando a todos os outros fre-
quentadores desses mesmos espaços. 

É nestes espaços de fluxos constituídos
com certos fins ou funções, como o lazer, o
comércio e serviços ou o trânsito, que se vê
com mais evidência o tipo de relacionamento
que os indivíduos estabelecem com e nos não-
lugares. Aí é suposto os indivíduos não intera-
girem entre si, pelo que a mediação com o
meio envolvente é garantida pelos esporádicos
agentes investidos de autoridade para «inter-
mediar» e/ou estão patentes nos conselhos,
comentários e mensagens transmitidas pelos
inúmeros suportes audiovisuais que são parte
integrante da paisagem contemporânea. Daí
que os limites de um Não-Lugar muitas vezes
se materializem no check-in/out, na portagem,
na caixa registadora e traduzam a natureza
contratual inequívoca da relação do indivíduo

com o Não-Lugar, sendo à entrada que o indi-
víduo adquire o anonimato ou, pelo contrário,
sendo à saída, depois de fornecida uma qual-
quer prova de identidade, que é identificado,
socializado, localizado, podendo portanto
aproximar-se dos outros e criar o social.

O Não-Lugar é, portanto, um território da
contemporaneidade com limites definidos,
onde os indivíduos vão ou estão em circulação
ou estada provisória mas que lhes permite
atingir um propósito. Nesse sentido, preen-
chem uma função que é exercida na condição
de permitir ao indivíduo a perda provisória da
sua identidade e atingir o anonimato, de per-
mitir suspender o jogo social, a história e as
características dos lugares que o circundam ou
ele atravessa, mas acabando sempre por os
«mediar», fazendo do antigo, dos exotismos e
das particularidades locais um espectáculo
específico. 

Os não-lugares materializam-se, assim,
nos meios de transporte e nas instalações
necessárias à circulação acelerada de pessoas e
bens (aeroportos, gares), em particular as auto-
-estradas, viadutos e linhas de comboio de alta
velocidade que, destoando da proximidade
entre as «velhas» estradas nacionais ou linhas
de comboio inter-regionais e o território que
estas atravessam, afastam a paisagem (que se
torna no referido espectáculo) e dão aquela
impressão de passagem de «um filme intimista
para os grandes horizontes dos western»
(Augé, 1994: 102). 

Os não-lugares incluem ainda os grandes
centros comerciais, o hospital, o hotel, o clube
de férias e os parques de lazer. Mas é quando
Augé refere que o arquétipo de Não-Lugar é o
espaço do viajante, o espaço onde o «indiví-
duo se sente espectador sem, verdadeiramente,
se importar com a natureza do espectáculo»
(Augé, 1994: 92) e o viajante «a figura
humana dessa nova configuração espacial»
(Silvano, 2001a: 81), que se vislumbra o enrai-
zamento histórico destes espaços na moderni-
dade e no seu sujeito modelar, o flâneur, essa
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figura burguesa e masculina erguida por Char-
les Baudelaire e Walter Benjamin.

2.3. Territórios da alteridade

As semelhanças – mas também as disseme-
lhanças – entre heterotopias e não-lugares são
insofismáveis, a fronteira é flexível e porosa,
mas para além delas há irredutibilidades que
não serão alheias ao «espírito do tempo», a
epistemeem que cada um destes conceitos foi
produzido. Primeiro, as palavras que os desig-
nam, ambas provenientes de uma «precipita-
ção» da utopia e pretendendo-a «realizada».
Mas enquanto a Heterotopia é a sua concreti-
zação literal, pela multiplicação dos lugares
diferentes, daí o significado e a necessidade do
neologismo, o Não-Lugar é o seu étimo lite-
ral11 mas invertido, na medida em que existe e
não alberga nenhuma sociedade orgânica. Há
assim uma radicalidade na Heterotopia que
existindo se opõe à utopia e que o Não-Lugar
apenas concebe por objecção ao Lugar. 

Prosseguindo nesta descrição pendular,
tem-se ainda para ambos o carácter provisório,
de passagem, a função ou propósito, os limites
assinalados por um sistema de entrada/saída
mais ou menos ritual (mas profana) e a per-
cepção da alteração do espaço e do tempo.
Todavia, o que a Heterotopia pode ser ou ter
de desvio, de compulsivo, de funcionamento
próprio e adaptável, de permanência histórica,
de universalidade, de espessura social e identi-
tária (a diferença é identidade), de acumulação
ou anulação espacio-temporal, o Não-Lugar
tem de arbitrário (é com alguma iniciativa pró-
pria que se lhe acede), de homogéneo (inde-
pendentemente da função, há características
comuns), de contemporâneo, de vazio social,
de anonimato e de suspensão espacio-tempo-
ral, ou seja, de espe(cta)cular. 

Considerando os espaços concretos sugeri-
dos como exemplo pelos respectivos autores, a
sobreposição entre heterotopias e não-lugares é
notória nos casos do hotel, do clube ou aldeia
de férias e dos meios de transportes – em parti-
cular do navio, que para Foucault é a maior
reserva de imaginação e para Augé é o ponto de
vista ideal do viajante. Mas se o arquétipo do
Não-Lugar é o espaço do viajante e nele se
podem englobar as infra-estruturas de trans-
porte (vias de comunicação, aeroportos,
gares...), as grandes superfícies comerciais e os
parques de lazer, não deixa de ser com alguma
perplexidade que nele se incluem o campo de
refugiados, o «bairro de lata», o hospital, a
Sauna, o Cemitério, o Colégio ou a Prisão, para
citar alguns exemplos de heterotopias. É que
são precisamente estes os casos em que a ideia
radical da Heterotopia mais se evidencia e o
seu carácter «espesso» e dobrado se revela, em
contraste com o que não deixa de se percepcio-
nar como uma certa «lisura» do Não-Lugar.

O que o percurso feito até aqui permite tor-
nar claro é o deslocamento e interiorização do
lugar da Alteridade, já não nos locais distantes
das ex-colónias mas aqui onde afinal o
«outro» também sempre esteve. Quando neste
mundo globalizado se coloca o problema cada
vez mais veemente do lugar dos imigrantes –
em «casa», lá na sua terra de onde nunca deve-
riam ter saído; ou nos bairros degradados,
mais centrais ou periféricos, concentrados em
guetos – é pertinente ter em consideração «a
necessidade de pensar a identidade e a relação,
o si-mesmo e o outro» (Augé, 1999: 138), ou
seja, a Alteridade, que é uma questão que
interpela a sociedade como sistema de diferen-
ças instituídas (o lugar do «outro outro»), mas
que também interroga o Sujeito, ele próprio
construído no discurso e na diferença (o lugar
do «outro no próprio») e sobejamente disse-
cado pelo pensamento moderno e contemporâ-
neo. Lugar que é território para a sociedade e
é corpo para o indivíduo, uma possibilidade de
(trans)figuração da abordagem ao Lugar
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«como se» fosse corpo, pois ambos são espa-
ços habitados «onde as relações de identidade
e de alteridade não cessam de actuar» (Augé,
1999: 141), recorrendo a esse «como se»
(Marcos, 2001) que não esconde nem cria dis-
tância, antes medeia toda a possibilidade de
percepção do mundo, de apreensão do real e
que estrutura toda a relação com as coisas.

Foucault tornou visíveis as heterotopias
quando as enunciou em 1967, ele que afirmava
ter cada época a sua episteme, os seus enun-
ciados e as suas visibilidades, só podendo
dizê-los ou vê-los em função das suas respec-
tivas condições ou na medida em que deles já
estivesse impregnada – qual círculo herme-
nêutico. Com a sua pesquisa «arqueológica» e
a relevância dada às ciências não estabeleci-
das, pôs em prática a prospecção do «saber
local, marginal, alternativo que deriva a sua
força da dureza com que se opõe a tudo o que
o rodeia» (Habermas, 1990: 263), bebendo no
pensamento grego a admissão de que «cada
domínio de experiência seja resolvido por
princípios diversos» (Marcos, 2001: 129).
Estava-se em vésperas de 1968 e do seu Maio
eruptivo e é conhecido o seu posterior inte-
resse por novas formas de comunidade, por-
ventura em relação com os movimentos da
contracultura americana. As heterotopias,
essas «realizações imprevistas, e talvez distor-
cidas, da utopia» (Vatimo, 1992: 74), são
assim o(s) espaço(s) desses saberes, pois todo
o conhecimento provém de um lugar, é sobre
um lugar (literal ou figurado) e o lugar é posi-
ção, «canto» nietzscheano da «completa insta-
lação da possibilidade» (Marques, 1989: 44),
que é habitado quando frequentado ou que
identifica quando é frequentado. 

Na senda do pensamento Estruturalista12

que seguiu a ideia durkheimiana de as ciências

sociais não terem de se preocupar com os indi-
víduos, Foucault deu espaço e fez ver os luga-
res de manifestação das correntes «desvian-
tes» dos indivíduos, conferindo-lhes a capaci-
dade de serem preenchidos e de, independen-
temente de quem os ocupasse, se repetirem em
série. Com isso contaminou a pós-moderni-
dade com a ideia de um Outro irredutível, de
que «o outro não pode ser absolutamente tra-
duzível» (Marcos, 2001: 35), esse Outro cuja
distinção radical implica o desfazer da noção
etnográfica de que essa diferença pode ser
consumida, ou seja, da Antropologia como
«tradutora» de outra experiência cultural. 

Este Outro, estrangeiro ou estranho, sendo
perturbador por suscitar uma certa impossibi-
lidade de relação ou comunicação e conduzir a
alguns mal entendidos patentes na questão do
multiculturalismo, encontra, todavia, um trata-
mento positivo em algumas correntes do pen-
samento contemporâneo. Para o filósofo
Emmanuel Lévinas, por exemplo, «a estra-
nheza do Outro é a sua própria liberdade (...)
na medida em que só quando o Outro está
inteiramente em relação consigo próprio é que
pode relacionar-se comigo» (Marcos, 2001:
178), pelo que o encontro com o Outro é, para-
doxalmente, separação – para que não haja
(re)apropriação pelo «mesmo» – e isto coloca-
o na posição radical de falar da subjectividade
«não do lugar do «eu» ou da «relação» mas do
lugar do «outro»» (Marcos, 2001: 255). Este
posicionamento acaba por não ser totalmente
estranho a Foucault, ainda que de outro modo
e mesmo sem esquecer que as identidades
(individuais ou colectivas) são sempre um
pouco mais etéreas e voláteis, mais «imagina-
das»13 do que uma qualquer sua defesa exa-
cerbada possa pretender.

Por tudo isto, admite-se ainda um outro
enfoque ao contributo de Foucault para o
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12 Sabe-se que Foucault se auto-excluía de per-
tencer a qualquer movimento ou escola de pensa-
mento, e no caso do Estruturalismo mostrou mesmo
as suas divergências com Claude Lévi-Strauss.

13 Recorde-se o estudo de Benedict Anderson,
Imagined Communities: Reflections on the Origin
and Spread of Nationalism, 1983, Verso. 



movimento de transformação das ciências
sociais e humanas registado nas últimas déca-
das. Refira-se, em particular, a apropriação por
estas disciplinas das novas percepções do con-
ceito de Espaço (e de Tempo) proveniente da
Física e da sua teoria da Mecânica Quântica,
surgida nos inícios de 1900, cujo Princípio da
Incerteza, relacionado com a localização e o
movimento, estabelece a interacção do binó-
mio observador/observado, figurado de forma
fascinante naquele «gato confuso e maluco»
(Barrow, 1998: 213) de Schrödinger. Nessa
teoria, a «Interpretação de Copenhaga»14 dá
um estatuto especial ao observador na concre-
tização do real, para que faça sentido dizer que
o mundo existe, o que em última instância
implica a existência de «um «observador
final» no fundo do mundo ou no exterior do
universo» (Barrow, 1998: 220). 

Mas em 1957 irrompe uma outra versão
Quântica um pouco mais determinista e algo
hesitante em relação à necessidade dessa
«consciência», conhecida como a «Interpreta-
ção de Everett»15, afirmando que tudo o que
logicamente pode acontecer acontece, não
neste mundo mas numa multiplicidade ilimi-
tada de mundos reais  e paralelos. Não é, por-
tanto, possível falar em Universo mas sim em
Multiverso, e se à partida os seres humanos
parecem estar «confinados a vaguear ao longo
de um único ramo da nossa realidade esquizo-
frénica em divisão contínua» (Barrow, 1998:
219), fica em aberto a sua capacidade de inte-
ragir com a totalidade da realidade quântica. 

Neste sentido, parece plausível interpretar
as heterotopias de Foucault «como se» fossem
a concretização desses universos múltiplos
aqui na Terra, dependendo então a possibili-
dade de com eles interagir de uma constante

libertação das formas constituídas de expe-
riência, da adopção de uma «estética de exis-
tência» fundamentada no conhecimento adqui-
rido no «lugar». E se esta asserção aparenta
remeter para outra que se expôs no início deste
estudo, que enunciava a importância do local
na aquisição das diferenças culturais, não pode
com ela ser confundida, pois se essa partia de
um conceito universal de cultura e pressupu-
nha um raciocínio dedutivo, esta fica-se pelo
particular, sem ambição generalista de qual-
quer tipo de conhecimento. 

A peculiaridade «foucaultiana» passa,
assim, por uma recusa coerente da generaliza-
ção da análise, atendendo antes às formas espe-
cíficas de experiência continuamente adopta-
das e transformadas no Lugar, e que a Antro-
pologia acabou por seguir. Como então se
expôs, o ‘indígena’ foi a figura humana que se
constituiu como reflexo em tudo semelhante –
numa «série» que se diria «repetida» – aos pro-
cessos de subjectivização a que se é sujeito por
conceitos gatekeeping, ««individuando-nos»
de acordo com as exigências do poder (...) e
prendendo cada indivíduo a uma identidade
sabida e conhecida bem determinada»16.

A figura possível de constituir em coerên-
cia com a análise de Foucault, a haver, irrompe
daqueles outros «“processos de subjectivação”
que nenhuma  sociedade pode banir por com-
pleto e desligam os “eus” constituídos em
direcção a “outros espaços”» (Rajchman:
2002: 107). Estabelecidas estas condições
«estruturais», ter-se-iam então «figuras» (no
plural) resistentes a qualquer natureza humana
postulada, capazes de «rebelarem-se contra
aqueles métodos pelos quais já estamos defini-
dos, categorizados e classificados» (Rajch-
man, 1987: 56) e através dos quais as pessoas
se tornam governáveis. Estar-se-ia então em
presença de figuras «da vida enquanto porta-
dora de singularidades, enquanto “plenitude
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físico dinamarquês Niels Bohr, o «pai» da Mecânica
Quântica.

15 Cujo nome provém do seu autor, o americano
Hugh Everett III.

16 Como Emídio Rosa de Oliveira refere num
texto introdutório (Deleuze, 1998: 10).



do possível”» (Deleuze, 1998: 123), figuras
estas pertença de um «“povo por vir”, nascido
de uma “desterritorialização absoluta”» (Raj-
chman, 2002: 105). 

Aqui não há lugar para a unidade sistemá-
tica do conhecimento ou do processo histórico;
não há lugar para a u(dis)topia ou para a alter-
nativa global, que exigem a irreversibilidade da
flecha do tempo; não há reformas ou revolu-
ções a recomendar, pois tudo é disperso, parti-
cular e vem de baixo, do Lugar ou do saber
resistente praticado nesse lugar. O «futuro não
existe»17 de forma «iluminada» e é já heterotó-
pico. Nesse sentido, as heterotopias, opondo-se
às utopias por existirem e se precipitarem em
condições práticas derivadas, não exclusivas,
são aqueles «outros espaços» ou «infra-espa-
ços» que surgem nas linhas de fuga das inter-
secções das coordenadas cartesianas dum
espaço social e podem ser encaradas como
«contraterritórios relativos ou estratégicos no
sentido de uma terra leve que os preceda»
(Rajchman, 2002: 105), propiciando uma des-
territorialização relativa, provisória, talvez
necessária antes da desterritorialização abso-
luta de «individuações», etnias e nações. 

3. Dos cativos do lugar 
aos multi-situados

Depois do advento do barco, do comboio,
do automóvel, do avião, do telefone, da
câmara fotográfica e do ecrã (de televisão,
cinema ou computador), a intensidade e o
género das interacções daí decorrentes con-
frontam todos os indivíduos e todos os povos
com a condição conjunta de vizinhança. Cada

vez mais pessoas ou grupos lidam com a reali-
dade de terem de se mover ou de se fixar nou-
tros locais – emigrantes, turistas, viajantes de
negócios ou em trabalho temporário – ou com
a fantasia de se quererem deslocar. Nessa
deriva, real ou imaginária, dá-se o confronto
com a Alteridade. O Lugar deixa de ser o
«mesmo», aqui ou além. O «mesmo» muda de
lugar, sendo então outro. E esta instabilidade
do «outro» perturba a identidade. As culturas,
como as ideias e as inovações são cada vez
menos passíveis de localização, de fixação, de
autenticação. Houve essa intenção enquanto se
pensou um sentido para a história, mas a afir-
mação de diferentes enunciados e visibilidades
puseram-na em causa. 

Quando estuda o Lugar, a Antropologia
também estuda o espaço «onde esse lugar se
inscreve e de onde provêem as influências que
têm efeito no jogo interno das relações locais»
(Augé, 1994: 122), uma quase inversão de
posição relativamente ao Difusionismo. Gupta
e Ferguson propõem a transformação da teoria
no e pelo Lugar (de Appadurai) por intermédio
de um novo método de trabalho que parte de
uma visão mais flexível e complexa do Outro,
adaptada a «um mundo interconectado, onde
nunca se está realmente “fora do [trabalho de]
campo”» (1997: 35), onde o significado e a
dinâmica dos lugares que se habitam se encon-
tram em profunda alteração devido ao domínio
e à lógica dos espaços de fluxos, aqueles onde
«a função e o poder das nossas sociedades se
organizam» (Castells, 2002: 555). A estratégia
desta dupla implica o reconhecimento da inter-
venção política da Antropologia, pois mesmo
quando esta se situa ou se localiza para estudar
um lugar, não pretende uma busca da verdade
ao serviço de um conhecimento universal,
antes deriva por entre os diferentes posiciona-
mentos sociais ou políticos disponíveis, por
entre os diferentes tipos de conhecimento(s) na
busca de possíveis alianças e propósitos
comuns. É esta possibilidade de substituição do
comprometimento da disciplina com a «locali-
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future), movimento (sócio)musical de tendências
anarquistas que se rebelou contra as sonoridades esta-
belecidas do Pop/Rock, ele mesmo uma forma de
vida, uma estética de existência que criou os seus
próprios espaços.



zação» por um factor distintivo – baseado na
atenção aos assuntos epistemológicos e políti-
cos da «posição», do conhecimento, do conhe-
cedor e do conhecido – que instala o disposi-
tivo necessário às etnografias «Multi-Situa-
das», uma justaposição de discursos que soltam
amarras e adoptam mesmo a «noção de conhe-
cimento comparativo produzido através de um
itinerário» (Clifford, 1997: 31). 

No seu modelo dos fluxos da cultura glo-
bal, Appadurai designou de ethnoscape«a pai-
sagem de pessoas que constituem o mundo em
mudança em que vivemos: turistas, imigran-
tes, refugiados, exilados, trabalhadores convi-
dados e outros indivíduos e grupos em movi-
mento (...) que parecem afectar fortemente as
políticas das e entre nações» (1996: 33). Appa-
durai refere a ambiguidade do conceito subli-
nhando a forma como a percepção, a perspec-
tiva e a situação do observador afectam os pro-
cessos e a produção de representação, num
esquema análogo ao da teoria física da Mecâ-
nica Quântica, atrás referida, e afim ao das pai-
sagens (landscapes) nas artes visuais ou da
«fuga» nas composições musicais18, fazendo
também notar a qualidade não localizada da
raiz «etno» – agora rizoma – na «etnografia». 

Se os não-lugares de Augé, como espaços
de fluxos e variados trânsitos, podem ser os
locais ideais de observação – mais que de
encontro – dos ethnoscapesde Appadurai19, já
as heterotopias de Foucault são os lugares dos
«outros» aqui, ou talvez os «outros lugares»
por excelência, da Alteridade na Mesmidade.
Por isso, ao contrário dos não-lugares, onde a
abertura do indivíduo à presença dos outros
surge paradoxal e simultaneamente à redução
a si mesmo, é possível ver nas heterotopias a

configuração de lugares antropológicos, bas-
tando para tal considerar o jogo social (outro),
a afirmação de identidades (a diferença é iden-
tidade) e a ligação entre indivíduos (outras)
por criação de «atmosferas» que as heteroto-
pias proporcionam. Ou pelo menos é possível
constatar – não sem alguma perplexidade –
como algumas parecem oferecer-se, agora
numa perspectiva mais sociológica, como
espaços de afirmação do conceito de habitus20,
tornando-se lugares de distinção social. 

Por ora, realce-se a intenção notória de Fou-
cault em manter o conceito de Heterotopia
aberto a novas apropriações e transfigurações,
adaptáveis aos tempos que correm, bem como a
noção que o autor tinha da constante praticabi-
lidade de ocorrência desta configuração espa-
cial. Foi isso que se pretendeu enfatizar quando
se deu o exemplo histórico de ajustamento
sucessivo da prisão, quando se incluíram nas
heterotopias os festivais de música Pop, e tam-
bém quando se foi buscar a noção de Não-
-Lugar. A estes exemplos podem-se ainda asso-
ciar as transformações mais recentes ocorridas
nos espaços museológicos, onde a componente
arquivista, de acumulação perpétua de tempo,
rivaliza agora com o efémero do lazer e do con-
sumo, ou mesmo fazer referência, nestes tem-
pos da desterritorilização da cultura e do desva-
necer da identidade (a relação, contudo e como
já se aludiu, é-lhe anterior), àqueles que vêem o
surgimento de novas heterotopias no ciberes-
paço, chamando a atenção para a «experimenta-
ção de novos modos de sociabilidade verificá-
veis nos Chats, nos Fóruns e nos e-mail» (Mou-
rão, 2002: 76), formalizados em rede e acessí-
veis em diversos sites. Resta saber se essa mul-
tiplicação de personasremete para a proposta
«deleuziana» de um «afastamento do entendi-
mento de nós próprios em termos de identidade
e identificação» (Rajchman, 2002: 88), que,
definitivamente, não é o mesmo que imaginar
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Corte Inglés ou viagem no comboio Metropolitano,
em especial aos fins-de-semana, é um deslumbrante
testemunho disso.

20 Conforme definido pelo sociólogo Pierre Bor-
dieu. 



ter muitas identidades ou «eus» distintos, pois o
facto é que se assiste nesta Era a um assomo
revigorado dos «localismos» e a um apego
expressivo do indivíduo ao seu corpo, lugar por
excelência de investimento do «eu».

No final dessa célebre intervenção de 1967,
Foucault deixou as heterotopias abertas ao
imaginário e declarou o Navio a Heterotopia
por excelência. O navio, «rugosidade» do mar
e clausura à deriva que se liga e desliga ao
porto, tem sido lugar de projecção de sonhos e
aventuras, de busca de tesouros recônditos, de
entre os quais não é de esquecer a «descoberta»
de outros Outro21. Hoje, não é difícil observar
as heterotopias e os não-lugares como territó-
rios da Alteridade que continuam a prestar-se à
projecção do imaginário, em particular do ima-
ginário sobre o Outro, seja por serem espaços
passíveis de fácil delimitação, com os seus
«mecanismos» de encerramento e abertura;
seja por serem lugares suspensos, «terras de
ninguém»; seja ainda por serem lugares para lá
de uma zona fronteiriça, onde o «eu» pressente
uma perturbação na comunicação e, como
refere Augé (1994), já não reconhece total-
mente os códigos, as condutas, as linguagens,
que são de outros. Em todos os casos, a sua
existência real, na superfície terrestre, traz um
desafio à Geografia, que deles se deve ocupar
com conhecimento destas reflexões. 
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Resumo

É ainda vulgar ouvir-se dos agentes ligados
ao processo de desenvolvimento urbano portu-
guês que o cadastro original é o principal ou um
dos principais problemas que se colocam na
construção de ambientes urbanos de qualidade.

Este artigo tem como objectivo problema-
tizar o efectivo papel do cadastro no processo
de planeamento local português, através de
exemplos concretos de iniciativa pública e pri-
vada, considerados como significativos no
contexto do sistema de planeamento e de
ordenamento do território nacional.

Com base na análise feita sugerimos que o
cadastro em si mesmo é relativamente pouco
importante quando os agentes privados, e
sobretudo os públicos, assumem comporta-
mentos activos e de qualidade no âmbito do
processo de desenvolvimento urbano. 

1. Introdução

Os objectivos deste artigo são os seguintes:
1) analisar os problemas que na prática o

cadastro pode introduzir no processo de desen-
volvimento urbano, 2) analisar os constrangi-
mentos que provoca no processo de planea-
mento, 3) identificar acções do sistema de pla-
neamento que permitam ultrapassar os proble-
mas identificados, e 4) relacionar a existência
destes problemas com a qualidade ambiental
urbana resultante de diferentes processos de
desenvolvimento urbano. 

A metodologia usada parte da investigação
documental sobre o tema para problematizar
as questões associadas com recurso a modelos
de desenvolvimento urbano, urban develop-
ment models, (para uma revisão dos mesmos
veja-se Gore, 1991; e Healey, 1991). Apresen-
tam-se de seguida estudos de caso de proces-
sos de desenvolvimento urbano nos bairros
Feijó (Almada) e Massamá (Sintra) que rela-
cionam a importância do cadastro com outras
características essenciais dos referidos proces-
sos, nomeadamente as variáveis comporta-
mento dos diferentes agentes, do planeamento
e do controlo do desenvolvimento.

As limitações deste artigo são grandes
dada a quase ausência de estudos sobre a com-
partimentação do cadastro urbano e rural e a
sua influência na produção de espaço urbanos
de qualidade. Os estudos encontrados, à
excepção dos realizados por juristas, funda-
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mentalmente sobre os problemas da posse do
solo, incidem no controlo do desenvolvimento
urbano. Os dados apresentados referentes aos
estudos de caso dos bairros de Feijó e Mas-
samá não estão totalmente actualizados, repor-
tando-se ao ano de 2008. Contudo esta limita-
ção não é muito significativa, sobretudo no
caso de Massamá, porque as alterações ocorri-
das são absolutamente insignificantes já que
apenas faltava construir um pequeno número
de vivendas. No caso do Feijó, bairro ainda
relativamente longe da sua consolidação física
e social, as alterações podem ter sido maiores,
mas ainda assim não muito importantes por-
que as negociações se encontravam termina-
das à excepção de um único alvará de lotea-
mento ainda em fase de apreciação.

2. O problema do cadastro: 
de que falamos quando 
falamos de cadastro?

Na bibliografia existente sobre o planea-
mento em Portugal e sobretudo na prática do
planeamento continua a fazer-se referência à
importância do cadastro no processo de desen-
volvimento urbano português. A referência é
sempre negativa mas tem múltiplos significa-
dos. É preciso então dilucidar o conceito.

O cadastro geométrico e o cadastro
multifuncional

De facto do ponto de vista do ordenamento
do território há duas questões relevantes
quando se fala de cadastro. Uma tem que ver
com a inexistência de um cadastro rigoroso e
actualizado do território nacional; a outra
constitui-se em torno dos problemas que a
repartição, dimensão, posse e comportamento
dos proprietários das parcelas que constituem
o território nacional podem ter no contexto do

processo de desenvolvimento urbano. É este o
tema desta comunicação.

São dois problemas muito diferentes,
embora com algumas ligações, uma vez que o
conhecimento da posse do solo é fundamental
para o planeamento e ordenamento do territó-
rio. Este problema é fundamentalmente de
acesso à informação, ainda assim uma questão
relevante na definição de soluções territoriais.
Na prática, cerca de 1/5 do território português
não tem dono ou a sua posse é desconhecida1.

Na inexistência de informação disponível
actualizada sobre o cadastro, de forma siste-
mática, o que se verifica na prática é a neces-
sidade de proceder a levantamentos cadastrais
caso a caso para a realização de planos, o que
encarece o processo de planeamento, torna as
decisões menos transparentes e o planeamento
mais moroso.

De facto a história do planeamento (sobre-
tudo do planeamento urbano) e do cadastro
tem tido em Portugal uma evolução separada.
Porque o desenvolvimento urbano foi excluído
da jurisdição do cadastro geométrico, o que
quer dizer que em geral os solos urbanos esti-
veram excluídos da jurisdição do antigo Insti-
tuto Geográfico e Cadastral e logo não foram
feitas actualizações nos territórios urbanizados
ou em processos de desenvolvimento urbano
(Borges, 1994: 25). Para além disso, a inicia-
tiva de realização do chamado cadastro geo-
métrico da propriedade rústica, que decorreu
entre 1930 e 1995 foi apenas realizada em
cerca de metade do território nacional, e de
forma actualizada em apenas 15 % deste.

Assim, e na prática, tal situação deu origem
a dificuldades acrescidas de gestão territorial
para os municípios, quer para os «urbanos»
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1 Informação prestada em entrevista ao Jornal
Diário de Notícias pelo Secretário de Estado de
Ordenamento do Território, Prof. João Ferrão, que
refere a propósito: «É impossível gerir um território
que não se conhece». Diário de Notícias. 20 de Maio
de 2006, p. 29.



quer para os «rurais», uma vez que não dispu-
seram na grande maioria dos casos de informa-
ção cadastral actualizada e correcta. Além
disso os registos actualizados da posse de pré-
dios rústicos e urbanos são realizados para efei-
tos fiscais nas repartições de finanças e para
efeitos da titularidade da sua posse nas conser-
vatórias de registo predial. Em nenhum dos
casos é obrigatória a sua representação espacial
aquando dos diversos actos de aquisição, pelo
que a actualização cadastral se faz por inicia-
tiva do próprio Instituto. A informação rele-
vante para a criação de espaços urbanos apre-
senta-se assim fragmentada e de difícil acesso.

Para ultrapassar este problema a Lei de
Bases de Política de Ordenamento do Território
e de Urbanismo2 (LBPOTU) e o Regime Jurí-
dico dos Instrumentos de Gestão Territorial3

(RJIGT), previram a criação de um sistema
nacional de dados sobre o território, articulado
aos níveis regional e local. Esse sistema, desig-
nado Sistema Nacional de Exploração e Gestão
de Informação Cadastral (SiNEerGIC) foi lan-
çado em 2007 em regime experimental4, estará
em princípio concluído em 2016, e espera-se
que consiga beneficiar da aprendizagem entre-
tanto realizada com a actualização do cadastro
geométrico bem como das iniciativas decorren-
tes da aplicação do «malogrado» Decreto-Lei
n.º 172/95 que apenas cobriu cerca de 1,5% do
território nacional mas que garantiu o carácter
integrador e multifuncional do cadastro. Trata-
se de uma verdadeira revolução que «casará» o
planeamento e ordenamento do território com o
cadastro, pela interoperabilidade da informa-
ção, e cujo retorno se estima, a 30 anos, em 3,8
vezes o investimento a realizar, estimado em
cerca de 700 milhões de euros5.

O cadastro no processo 
de desenvolvimento urbano

Do ponto de vista do processo de desenvol-
vimento urbano os problemas que o cadastro
normalmente levanta, para além do acesso à
informação são muito diversificados. Entende-
mos aqui este processo como sendo a formata-
ção do espaço rural e sua passagem a urbano
através de diversas fases que envolvem vários
agentes e actores e que termina com a consoli-
dação física e social do espaço urbano, no caso
português e na actualidade, através do acto
administrativo de recepção das obras no espaço
público e devolução das quantias caucionadas
em alvarás de loteamento ou licenças de edifi-
cação aos promotores e/ou construtores. 

Considerar o cadastro implica ter em conta
(Figura 1) a posse do solo, a sua dimensão, os
usos do solo que são permitidos e as suas con-
dicionantes. Implica ainda considerar a acção
dos diferentes agentes no processo, nomeada-
mente o Estado (local e central) e os proprie-
tários, promotores, urbanizadores e demais
agentes envolvidos. Por isso quando falamos
de cadastro estamos a falar também de rela-
ções de poder relativamente ao uso do solo.
Essas relações também são variáveis em fun-
ção da dimensão das parcelas. De certa forma,
como numa peça de teatro, do cadastro pode
resultar o elenco, a cenografia e parte da ence-
nação e do argumento.

Assim o cadastro, de acordo com as
características variáveis do sistema de pla-
neamento nacional e da procura de espaços
urbanizados que determina sua construção
tem sido apresentado como problema por
vários motivos. Pode bloquear a iniciativa de
urbanização, arrastar negociações, provocar a
urbanização extensiva, promover urbaniza-
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2 Lei n.º 48/98, artigo 29.º.
3 Decreto-Lei n.º 380/99, artigo 147.º.
4 Decreto-Lei n.º 224/2007, mas com base na

anterior resolução do Conselho de Ministros n.º
45/2006 de 4 de Maio, que lançou as linhas orienta-
doras do sistema.

5 Augusto Mateus & Associados, Pricewater-
house Coopers (2007) – Conceptualização e concre-
tização de uma avaliação económico-financeira ex-
ante da implemtação do projecto SINERGIC. 72 p.



ções com graves carências de equipamentos e
de infraestruturas. 

Em geral é convicção que, quanto mais
fraccionada aparece a propriedade privada,
mais difícil é encontrarem-se espaços urbanos

de qualidade porque à dimensão reduzida das
parcelas corresponde um número elevado de
proprietários o que dificulta aos promotores e
ao Estado a realização de planos e projectos. 

Relativamente ao tema, em Portugal, a pro-

blemática mais antiga e marcante parece-nos ser
a que defende a imprescindibilidade de uma ini-
ciativa pública forte, envolvendo a posse do
solo. Aposse do solo por parte do Estado resolve
de facto o problema da multiplicidade de agen-
tes envolvidos, torna mais rápido o processo de
construção de espaços urbanos, e permite defen-
der o interesse público e melhorar a qualidade
dos ambientes urbanos através de planos.

Esta corrente radica, pelo menos, na tradi-
ção da nossa urbanística formal (Lamas, 1993:
p. 281-292) que alia planos de diversos tipos à
posse do solo. Muito especialmente a desig-
nada «urbanística à Duarte Pacheco» (Gonçal-
ves, 1981) que deixou escola em Portugal e na
gestão fundiária da cidade de Lisboa, alvo de
expropriações sistemáticas dos anos 30 aos
anos 60. De entre as realizações paradigmáti-
cas desta corrente podemos destacar os bairros
de Alvalade dos anos 40 e o bairro de Olivais-
Sul dos anos 50 e 60. Outro elemento desta
corrente é a assumpção do plano formal como
elemento-chave da política urbanística (Sal-
gueiro, 1992: 243).

Também na produção de alojamento são
exemplos que envolvem a posse total do solo a
realização e implementação dos Planos Inte-
grados do decénio de 70 (Almada, Setúbal e
Zambujal – Amadora) (Pereira, 1986: p. 74-79)
contudo, dado o seu carácter sectorial, não se
pode considerar que sejam exemplos «puros»
desta convicção, embora ela esteja presente.

Contudo quer a evolução contextual histó-
rica do desenvolvimento urbano quer a do
urbanismo, tanto em Portugal como na grande
maioria dos países estrangeiros, acabaram por
impor que o modelo de intervenção dos muni-
cípios na política de solos através da posse do
solo, obtida por expropriação ou aquisição no
mercado fosse progressivamente abandonado.

Neste contexto assumem progressiva-
mente maior relevância no processo de urbani-
zação outros instrumentos de política de solos
que não implicam a posse pública do solo,
nomeadamente o planeamento local e regio-
nal, os instrumentos de controlo fiscal de
escala nacional e local, incluindo-se aqui os
por vezes esquecidos regulamentos de taxas
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Figura 1 – O cadastro como problema, pressupondo-se a iniciativa de urbanização

Parcela Problemas

Posse: número proprietários e seu comportamento,
problemas de registo e de limites…

Dimensão: pequena, grande, suficiente ou insufi-
ciente para construir…

Uso do solo e condicionantes: urbano, rural, RAN,
REN, admissibilidade construtiva…

Estado: planeamento, controlo des. Urbano…

Promotor(es): número, comportamento…

Parcelas



tarifas, licenças e preços municipais (RTTLP)
e as parcerias e iniciativas mistas entre os sec-
tores público e privado de que a Empresa
Pública de Urbanização de Lisboa continua a
ser um bom exemplo. 

Assim a questão do cadastro no paradigma
de posse privada do solo é fundamentalmente
uma questão de qualidade do planeamento e
de controlo do desenvolvimento urbano,
entendendo-se o planeamento como uma
tarefa de «síntese possível» das dinâmicas ter-
ritoriais, sociais e económicas, e dos seus
agentes. 

Quanto ao funcionamento do sistema de
planeamento podemos aqui distinguir o pla-
neamento propriamente dito consubstanciado
através de planos aprovados, e o controlo do
desenvolvimento urbano, definido enquanto
prática de gestão quotidiana do uso do solo no
município (Ratcliffe, 1996: p. 29-34).

No essencial, em Portugal e relativamente
às características do desenvolvimento urbano
assistimos a três tendências diferentes dos
anos 60 até à actualidade. A progressiva dimi-

nuição da pressão para urbanizar e a instalação
de um sistema de planeamento que dotou o
país em meados dos anos 90 de Planos Direc-
tores Municipais (PDM) definidores do uso do
solo, e do crescimento do número de Planos de
Pormenor (PP) e de Planos de Urbanização
(PU), ainda assim com uma cobertura muito
insuficiente do «mapa do sim» (das áreas
urbanizáveis). Ao mesmo tempo verifica-se o
quase desaparecimento de iniciativas de urba-
nização do Estado (local e central).

3. O cadastro no processo 
de desenvolvimento urbano

Propomos a densificação da questão do
cadastro relativamente ao processo de desen-
volvimento urbano através da utilização de um
modelo síntese de desenvolvimento urbano
(Tabela I), de entre os modelos que permitem
analisar o comportamento dos diversos actores
no processo de desenvolvimento urbano.
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Fases do desenvolvimento 
urbano

1.ª fase:
Pressões para a sua 
realização 

2.ª fase:
Avaliação da sua
viabilidade

3.ª fase:
Implementação

Tabela 1 – Principais variáveis consideradas no processo de desenvolvimento urbano

Variáveis

Situação económica e social
Posse do solo
Compartimentação do cadastro
Iniciativa do desenvolvimento urbano
Agentes envolvidos e seus interesses e objectivos
Existência de planeamento prévio enquadrador do desenvolvimento urbano
Tipo de planeamento

Política fundiária existente
Reacção das autoridades de planeamento e controlo do desenvolvimento urbano
Negociação do desenvolvimento urbano
Grau de controlo do desenvolvimento urbano nas componentes de desenho urbano, rede
viária e cedência de solo para a colectividade
Aplicação da legislação sobre áreas de cedências
Agentes envolvidos

Controlo do desenvolvimento urbano
Monitorização do planeamento
Negociação do desenvolvimento urbano
Tempo de conclusão das obras de urbanização
Agentes envolvidos



Este modelo tem a vantagem de destacar as
principais variáveis no decurso do processo de
desenvolvimento urbano. Algumas são variá-
veis contextuais ou de provisão (Gore, 1991)
como a iniciativa de urbanizar ligada à procura
de espaços urbanos, a posse do solo e sua com-
partimentação ligada naturalmente à estrutura
económica e social local ou regional e a situa-
ção económica e social geradora de dinâmicas
territoriais. As outras resultam fundamental-
mente do comportamento dos diferentes agen-
tes, nomeadamente do Estado (local e central)
como principal responsável pela definição do
quadro normativo enquadrador do processo, e
dos agentes envolvidos.

Por outro lado este modelo apresenta
diversas fases que permitem problematizar o
papel que as várias variáveis consideradas

assumem no decurso de todo o processo de
desenvolvimento urbano. 

A questão do cadastro é sobretudo rele-
vante durante as primeira e segunda fases uma
vez que o cadastro pode determinar o número
de agentes envolvidos e o processo negocial. A
última fase, da implementação, deriva funda-
mentalmente das características da administra-
ção urbanística e do seu comportamento face a
eventuais mudanças ocorridas nos parâmetros
de edificabilidade, nas tipologias permitidas e
na localização das áreas de cedência.

A Figura 2 apresenta um esboço tipológico
das questões que o cadastro pode levantar num
município com PDM aprovado, mas no qual
apenas parte desse território se apresenta
coberto por PP’s ou PU’s, em contexto de
posse privada do solo.

Assume-se ainda, numa perspectiva de
actualidade, o que é comum à grande maioria
dos municípios portugueses com PDM apro-
vado. Isto é, que as áreas urbanizadas são
muito superiores às necessárias de acordo com
o prospectivado e que não existem instrumen-
tos capazes de direccionar ou priorizar as áreas
a urbanizar, que em princípio, neste caso deve-
rão ser as que têm PU ou PP aprovado.

De facto e pressupondo-se a iniciativa pri-
vada de urbanização o problema do bloqueio
da iniciativa de urbanização pode existir pelo
facto de determinadas parcelas não terem

dono, de existirem conflitos entre os proprietá-
rios, como partilhas judiciais ou ajustamentos
de limites entre parcelas. Todas estas ocorrên-
cias podem fazer aumentar muito o número de
anos de preparação das iniciativas de urbani-
zação e atrasá-las enormemente. De resto e em
contexto de quase inoperância dos instrumen-
tos de política fiscal, a inércia e entesoura-
mento passivo podem ser estratégias muito
interessantes e recompensadoras a equacionar
no comportamento dos proprietários.

É evidente que para as ultrapassar existe
sempre a possibilidade de utilizar a figura da
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Figura 2 – Problemas provocados pelo cadastro com posse privada do solo

Controlo do desenvolvimento urbano PU/PP

– Urbanização extensiva
– Bloqueio da iniciativa
– Morosidade negocial
– Diminuição poder negocial
– Visibilidade do cadastro no desenho

urbano

– Bloqueio da iniciativa
– Morosidade negocial
– Difícil gestão da perequação



expropriação. Hoje essa utilização não é tão
limitada como foi no passado em que ou não
eram dados aos municípios os meios financei-
ros ou os instrumentos legais para tal (Gonçal-
ves, 1974) mas continua praticamente a não ser
aplicada para a produção de espaços urbanos
por motivos não apenas financeiros mas tam-
bém culturais e políticos (Carvalho, 2003: 400). 

As negociações entre proprietários, pro-
motores e as autoridades podem também ser
prolongadas no tempo pela existência de um
grande número de agentes e/ou por terem
objectivos e estratégias diferentes, quer exis-
tam PP’s e PU’s aprovados ou não, embora,
em princípio, a realização destes planos já
deva ter dirimido o essencial das tensões ou
conflitos existentes entre os participantes. Em
qualquer dos casos a existência de numerosos
proprietários traz um esforço acrescido às
autoridades de planeamento em todas as fases
de desenvolvimento urbano.

Outra questão particularmente relevante é
a do poder negocial nas diferentes fases de
desenvolvimento urbano. De facto a concen-
tração da propriedade na posse de apenas
alguns promotores pode trazer dificuldades de
negociação acrescidas para as autoridades de
planeamento uma vez que, para realizar
espaço urbano, estão mais permeáveis aos seus
argumentos. Neste caso e contrariamente ao
que a prática habitualmente demonstra o pro-
blema não reside na pulverização da posse do
solo mas sim na sua concentração. 

O problema da urbanização extensiva no
actual contexto em que se procura conter o
espaço periurbano, está quase limitado aos ter-
ritórios não cobertos por PP’s e PU’s. Este
fenómeno acontece dada a atitude permissiva
dos municípios face aos pedidos de lotea-
mento não incluídos em planos aprovados
(Carvalho, 2003: p. 371-378). Neste caso o
carácter casuístico do planeamento acentua o
perigo de urbanização extensiva.

Ainda relativamente à urbanização exten-
siva há a referir a prática da aplicação da

Reserva Agrícola Nacional (RAN) que conduz
também muitas vezes à criação de espaços
urbanos deste tipo, dependentemente do
cadastro (Pardal, 2002: 109). O mesmo ocorre
em algumas áreas protegidas com parâmetros
de edificabilidade muito baixos. Nestes casos
o que acontece muitas vezes é o nem sempre
discreto reparcelamento cadastral de forma
atingir as áreas necessárias para alcançar a edi-
ficabilidade permitida. O mesmo pode aconte-
cer em áreas urbanas com edificabilidade
muito baixa, nas quais o cadastro muda, em
conformidade. Nestes casos está bem patente a
necessidade de monitorização e de acesso às
informações cadastrais para travar dinâmicas
deste tipo. Acesso que, como já se viu, não é
fácil atendendo à desactualização do cadastro.

A gestão «dos encargos e benefícios» da
urbanização, designada por perequação6 é um
instrumento justo e equitativo que permite que
os proprietários de terrenos urbanizáveis não
sejam prejudicados pelo desenho urbano. Mas
ela também pode ser muito dificultada pelo
número e comportamento dos proprietários e
promotores. Porque a perequação implica a
redistribuição, pelo menos à escala do PP7, é
necessária que as áreas a construir no plano o
sejam na sua quase totalidade para que haja o
que redistribuir. Se parcelas importantes do
plano não forem urbanizadas essa tarefa
implica o recurso a meios financeiros ou de
solos dos municípios que nem sempre existem
ou estão disponíveis.

Por último é importante referir os impactes
na paisagem do cadastro, que se torna muitas
vezes visível não só pelas descontinuidades
estruturais do tecido urbano (estradas, vias de
circulação), mas também pelas características
arquitectónicas e paramétricas, como sejam a
contiguidade aleatória de estilos diferentes,
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6 Introduzida no sistema de planeamento pelo
Decreto-Lei n.º 380/99.

7 Relativamente à polémica sobre a escala de
aplicação da perequação veja-se Carvalho (2007).



soluções de desenho urbano desintegradas,
volumetrias muito diferentes sem transições
… Essa situação em princípio só é susceptível
de ocorrer na ausência de PP ou de PU.

4. Dois estudos de caso 
de iniciativa privada

Foi feita uma análise processual do desen-
volvimento urbano de dois bairros da Área
Metropolitana de Lisboa, o Plano Parcial 9 (PP-
9) (Figura 3), em Almada, iniciado em 1974 e
Massamá (Fig. 4), em Sintra, iniciado em 1977.
Ambos os processos decorrem em contexto de
posse privada do solo e com grande comparti-
mentação do cadastro, mas com diferenças mui-
tos significativas noutras variáveis designada-
mente na atitude do planeamento e no controlo
do desenvolvimento urbano.

No Feijó a situação inicial era a seguinte:
«Almada foi, nos últimos anos antes do 25 de
Abril uma das áreas de Lisboa onde mais se fez
sentir o investimento imobiliário, desenca-
deando-se um processo de especulação, desvios
sistemáticos ao cumprimento da legislação
sobre loteamento urbano, negócios marginais,
derrogação das licenças camarárias com suces-
siva densificação e ocupação do solo (…) uma
desorganização quase total dos processos de
loteamento, a referência a compromissos por
anteriores administrações não formalizadas nos
processos ou, pelo menos, indefinidos, o ultra-
passar sistemático dos valores fixados nos pla-
nos, quando da passagem do loteamento para o
licenciamento dos edifícios. Daí que a Câmara
não disponha de um conhecimento rigoroso dos
compromissos jurídico-administrativos assumi-
dos pelo município, e que o inventariar da situa-
ção se torne hoje uma operação difícil e extre-
mamente morosa» (CIPRO, 1978: p. 6).
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Figura 3 – PP-9: Divisão cadastral e identificação dos processos de loteamento



Neste contexto a Câmara Municipal de
Almada (CMA) decide adjudicar a realização
de um Plano Parcial de Urbanização assu-
mindo assim um comportamento proactivo.
Esse plano, embora nunca tenha sido formal-
mente aprovado, propôs um desenho unitário
para todo o território em estudo dessa área de
expansão da recente cidade de Almada e foi
um dos primeiros do país a aplicar a «pere-
quação dos encargos e benefícios». Para o
efeito estabeleceu um índice 0.7 de área de
construção para a totalidade da área do plano.
Como resultado e independentemente do dese-
nho urbano todos os proprietários tiveram
direito ao mesmo benefício médio. 

No caso de Massamá a administração urba-
nística foi confrontada sucessivamente com
vários estudos de loteamento que, no essencial,
pertenciam a dois únicos urbanizadores. Um
primeiro, em parcelas de grandes dimensões
(ver Figura 4 n.º 7) daria origem ao alvará 9/77,
com uma proposta de reduzidas densidades e
com generosas cedências de terrenos grosso
modo correspondentes aos terrenos da futura
cidade desportiva e do alvará 45/82. Posterior-
mente a câmara viria a receber um Estudo Pré-
vio de Urbanização da empresa Pimenta e Ren-
deirocom uma planta de zonamento da área cor-
respondente aos alvarás dessa urbanização, que
avançaria por fases, da primeira à sexta. 

Inicialmente a análise processual sugeria
que a repartição das diferentes fases da urbani-
zação Pimenta e Rendeiro se fazia de acordo
com a divisão cadastral. Parecia assim existir
uma espécie de pré-planeamento cadastral, uma
vez que, embora de forma grosseira, as diferen-
tes fases correspondiam a parcelas diferentes
detidas pelo promotor/construtor. É claro que
este caso demonstra que o cadastro não constitui

qualquer pré-planeamento, uma vez que estando
todas as parcelas na posse do mesmo urbaniza-
dor ele poderia ter efectuado um plano geral
com um desenho urbano unitário e coerente e
um programa de urbanização. Tal não sucedeu.

Contudo, posterior consulta aos mapas
1:2000 do cadastro de Massamá, que não se
apresenta por não terem leitura a esta escala,
deram conta da existência de uma divisão cadas-
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Figura 4 – Massamá: Divisão cadastral principal e identificação do licenciamento municipal



Feijó – PP 9 Massamá

N.º de fogos 3810 8920*
Superfície total (m2) 409513 931372
Área de construção (m2) 388497 954284
Variação total do n.º fogos entre a 1.ª aprovação e a alteração do alvará (%) -8,17 +29,5*
Densidade habitacional (hab/ha) 334 320*
Área cedência total/fogo (m2) 131,8 77,4
Área cedência equipamentos/fogo (m2) 40,0 12,7

tral original muito maior do que se poderia supor
tendo como base a análise dos alvarás de lotea-
mento, e documentos conexos. De facto o que se
passou foi uma estratégia de emparcelamento
por parte do principal urbanizador da área. 

Essa estratégia eliminou os problemas nor-
malmente associados ao cadastro, e que na
prática urbanística corrente são conotados com
a fragmentação da posse do solo, e deu origem
a um problema diferente.

De facto, apesar dos esforços da administra-
ção urbanística de Sintra na análise e crítica às
propostas do principal promotor, as variáveis de
controlo do desenvolvimento urbano eviden-
ciam uma aplicação insuficiente das áreas de
cedência para equipamentos, arruamentos e
outras infraestruturas, bem como a desintegra-
ção e incoerência do desenho urbano final. Na
sequência de urbanização de Massamá verifica-
se a densificação progressiva da primeira para a
sexta fase, o que também sugere que a concen-
tração da posse do solo enfraqueceu o poder
negocial da administração.

Por comparação com o caso do Feijó que
funcionou como se existisse um plano apro-
vado, ressalta a importância de uma atitude de
planeamento proactiva para assegurar a existên-
cia de infraestruturas e equipamentos necessá-
rios para a urbanização. De resto uma primeira
avaliação ambiental feita a ambos os bairros
(Cruz, 1997) através da utilização de índices e
indicadores urbanísticos8 nas componentes de

equipamentos e de espaços públicos evidenciou
claramente a existência de um melhor ambiente
urbano no bairro do Feijó (PP-9).

5. Conclusões

Contrariamente à ideia corrente de que o
cadastro constitui, ainda hoje, uma espécie de
pré-planeamento do espaço urbano sugeri-
mos que em áreas com densidades médias e
altas tal não se verifica. E isto acontece por-
que: a) a pressão para urbanizar e as dinâmi-
cas territoriais se alteraram; b) o sistema de
planeamento português é muito mais proac-
tivo com tendência por isso a utilizar PP’s (e
sucedâneos); c) existem instrumentos novos,
como a perequação dos encargos e benefícios
e as parcerias para urbanizar (Carvalho,
2007) que; d) aliados às características de
comportamento dos promotores/urbanizado-
res facilitam a construção de propostas de
maior qualidade.

Quanto à existência desse pré-planeamento
nas urbanizações mais antigas, ocorridas num
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Tabela 2 – Síntese dos indicadores urbanísticos e da sua variação no decurso do processo 
de desenvolvimento urbano

* Incluindo os valores resultantes do licenciamento municipal e dos artigos únicos

8 Veja-se Partidário (1990) para uma primeira apli-
cação em Portugal da avaliação do ambiente urbano.



contexto de deslocalização da população e de
intensa urbanização periférica como as de
Massamá e Feijó, não existem estudos sufi-
cientes para contradizer essa convicção nem
tão pouco apoiá-la. No entanto a análise do
desenvolvimento urbano de Massamá, que à
partida sugeria a importância do cadastro
como estruturante no resultado final, visível
até na incoerência do desenho urbano e da pai-
sagem urbana resultante, demonstrou afinal a
irrelevância do mesmo, uma vez que a quase
totalidade das parcelas pertenciam a um único
promotor/construtor.

Neste caso o que se vê, na paisagem, não é
o cadastro inicial, à partida muito mais frag-
mentado, mas antes um cadastro «privado»
resultado do emparcelamento pelo urbaniza-
dor que, por motivos atinentes aos seus inte-
resses fraccionou e apresentou as suas propos-
tas urbanísticas, no essencial como se se tra-
tasse de iniciativas dispersas de vários promo-
tores e não de um único.

Por último a tipologia apresentada de pro-
blemas ligados à questão do cadastro no pre-
sente momento sugere a importância na prá-
tica do planeamento da existência de um efec-
tivo cadastro multifuncional, sobretudo em
áreas de baixa densidade, para se poderem
alterar regulamentos e soluções em função de
alterações na estrutura cadastral. Sugere tam-
bém a importância do planeamento activo e
proactivo e da consideração atenta do grau de
repartição da posse do solo, tanto em contexto
de controlo do desenvolvimento urbano como
no de PP aprovado, uma vez que concentração
da posse do solo pode ser mais problemática
que a sua dispersão, ao contrário do que geral-
mente se supõe.
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Inforgeo, 2009, 147-157

1. Lendo os sinais 

Longe vão os tempos dos primeiros planos
directores municipais – Évora, Ponte de Sor,
Vila Real de Santo António, Mora, Moita, … –
nos idos anos 70 e princípios dos 80. Sem
legislação que os enquadrasse foram sendo
arquitectados em profunda interacção com a
realidade sobre a qual se debruçavam. As solu-
ções concebidas eram dirigidas para as pessoas
e só depois para os lugares. É interessante
relembrar aqui um artigo2 que veio a afirmar-se
como um contributo central para a crítica do
planeamento em Portugal onde Gonçalves
(1986) sublinhava a natural tendência do poder
para utilizar o urbanismo ora de forma mais

policial, com regulamentos rígidos que esparti-
lham a prática urbanística ora de forma mais
doce e invisível, através de uma incoerente
definição de atribuições e competências das
autarquias face aos financiamentos que lhes
são proporcionados ou, ainda, através do braço
da Banca, um dos grandes playersno mercado
imobiliário e, por isso, muito interessado no
arranjo dos usos e vocações territoriais. 

Veio o esforço legislativo buscando a
necessária normalização de metodologias,
conteúdos, de modalidades e regras de gestão,
formalizando a ideia do Plano Director Muni-
cipal (DL 208/82, 26 de Maio), ainda impreg-
nado pelos ideais do desenvolvimento social e
económicos saídos da Revolução de Abril. 

Com a sua revisão em 1990 surge, de forma
crua, o PDM como regulamento administrativo
e urbanístico, traço que até hoje nunca mais o
abandonou (apesar dos discursos mais ou
menos elaborados apontarem para a estratégia e
para o desenvolvimento). É isso mesmo que
afirma Galvão (2008) quando escreve QUE «o
Plano Director Municipal perdeu o pendor
estratégico que lhe havia sido atribuído em
1982, e foi reduzido a um conjunto de normas
conformadoras da realidade física do território,
ao ponto de se chegar a entender que, agora, se
tratava de um Plano de Pormenor à escala

* Instituto Superior Técnico – CESUR.
jorgeg@civil.ist.utl.pt
1 Este texto retoma, adapta e amplia um primeiro

exercício de reflexão sobre o tema desenvolvido para
a Conferência organizada pela Ad Urbem «Os Dez
Anos da Lei de Bases da Política de Ordenamento do
Território e de Urbanismo – Génese e Evolução do
Sistema de Gestão Territorial 1998-2008», Lisboa,
LNEC, 12 Dezembro 2008.

2 GONÇALVES, Fernando (1986), «A propósito
dos Planos de Urbanização do Estado Novo: Projec-
tos Urbanísticos ou regulamentos policiais?», Socie-
dade e Território, 4, Porto, pp. 92-115.



1/10.000. Assim, aquilo que parecia ser um
plano de estrutura, de definição de classes de
espaços, de reservas, dos grandes canais de
infra-estruturação, passou a ser utilizado como
um plano de gestão urbanística de grande rigi-
dez»3. É, obviamente, desnecessário relembrar
que o n.º 1 do art.º 86.º do DL 316/2007, de 19
de Julho, dispõe que: «O plano director munici-
pal é constituído por:a) Regulamento;b) Planta
de ordenamento, que representa que representa
o modelo de organização espacial do território
municipal, de acordo com os sistemas estrutu-
rantes e a classificação e qualificação dos solos
e ainda as unidades operativas de planeamento
e gestão definidas;c) Planta de condicionantes
que identifica as servidões e restrições de utili-
dade pública em vigor que possam constituir
limitações ou impedimentos a qualquer forma
específica de aproveitamento». Tudo o demais
será olvidado, o plano depositado do departa-
mento do planeamento urbanístico da Câmara
municipal e será manuseado unicamente com
vista a realizações de carácter material, infra-
estrutural e edificatório.

Este instrumento, como a generalidade que
hoje se designa por PMOT’s eram centrais na
vida de uma comunidade, pois eram escassas as
oportunidades para reflectir o território, as suas
aspirações, o seu futuro e viabilidade. Mas eram
também centrais num tempo em que a anomia
dos actores (e isto quando o queriam ser…) era
quase absoluta, a autarquia cumpria só o papel
de pilotagem e realizador, de gestor e fiscaliza-
dor, de dinamizador e promotor. Os cidadãos
assistiam, passivos e até desinteressados, a algo
complexo e facilmente corrompível4.

Esse tempo mudou. Com ele mudou a cen-
tralidade dos Instrumentos de Gestão territo-
rial, hoje demasiado aninhados numa comuni-
dade técnica/científica que tem dificuldade em
reconhecer-se num registo de crescente afasta-
mento face às expectativas das comunidades.
Continua mais próximo de um planeamento
que proíbe e constrange que de um planea-
mento pela positiva, que aproveite e integre as
oportunidades, que fomente a eficiência colec-
tiva na gestão dos recursos territoriais e que já
emerge noutros domínios (cultura, mundo
empresarial, rede social, etc.)

A multiplicação dos actores presentes, as
suas estratégias, eficácia e eficiência, designa-
damente, social e económica mostra bem
como o tempo da Câmara Municipal, enquanto
agente único, acabou. Um outro sinal de fim
de ciclo respeita à propensão e complexidade
das «ferramentas» disponíveis localmente para
o desenvolvimento, quase sempre com acesso
a financiamentos municipais, mas também
beneficiando de apoios regionais e comunitá-
rios, cuja incorporação nos instrumentos de
gestão territorial, com os de natureza munici-
pal se torna mais difícil.

Os desafios vão ganhando, nesta fronteira
entre planeamento e desenvolvimento, uma
dimensão nem sempre bem avaliada ou, se se
quiser, ainda nem sequer devidamente ponde-
rada o que faz com que aquele se tenha vindo a
afastar do cerne da vida colectiva, sendo convo-
cado apenas para dirimir os processos urbanísti-
cos. Estes são, porém, mais o resultado das dinâ-
micas do desenvolvimento que o seu catalisador.

Esse desafio é ampliado porque o actual
momento é ainda especialmente complexo já
que a par da intensa competitividade que afecta
os territórios (regiões, concelhos, cidades,
áreas protegidas) na busca por atenção, investi-
mentos, utilizadores, residentes, emprego sur-
gem, como em nenhum outro período, dinâmi-
cas associativas «oportunistas» procurando
ganhar escala e relevância na promoção e valo-
rização de domínios concretos.
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Para além destes movimentos há ainda a
marcar a realidade interna de cidades e conce-
lhos processos de planeamento do desenvolvi-
mento, de responsabilidade municipal mas
também de outras entidades públicas, associa-
tivas e privadas, consubstanciadas em Planos e
Estudos Estratégicos, de Urbanismo Comer-
cial, de Revitalização Urbana, de Marketing
Territorial, Carta Educativa, Plano de Desen-
volvimento Social, Plano de acção, Plano de
Desenvolvimento Económico, Estudo de
Oportunidades Económicas, ...

Assim, acção, competitividade e parce-
rias/sinergias, são processos muito explícitos
no quadro actual do planeamento do desenvol-
vimento em Portugal e que suscita interroga-
ções face à capacidade do sistema de gestão
territorial em os integrar e de com eles convi-
ver na manutenção da oposição clássica entre
o planeamento normativo (apesar dos quadros
normativos reforçarem agora a ideia de estra-
tégia) e planeamento das oportunidades. É
aqui que se incluem os múltiplos trabalhos de
carácter operativo, visando a acção, a mobili-
zação e o apoio à decisão.

A discussão deve centrar-se, então, em
torno da capacidade ou mesmo do interesse do
sistema de gestão territorial em alimentar
proactivamente o desenvolvimento ou na sua
continuação num mundo à parte, anichando-se
em definitivo no mundo do planeamento terri-
torial, deixando os esforços objectivos de reso-
lução de bloqueios ou disfunção que afectam
as comunidades para outros instrumentos e
práticas.

2. Quando o Desenvolvimento
deixou de se pronunciar 
Planeamento

O planeamento do território é uma activi-
dade que se exerce sobre a globalidade dos
usos territoriais possíveis sejam eles urbanos

ou rurais e visa uma racionalização no seu
consumo ao mesmo tempo que se preocupa
com a compatibilização das diversas voca-
ções. O resultado deveria ser a qualificação
das áreas envolvidas.

Até 1977, vigorou em Portugal uma legis-
lação que, através do Plano Geral de Urbani-
zação, apenas incidia sobre áreas urbanas
legando sobretudo muitos ante-planos gerais
de urbanização. 

Com a entrada em vigor da Lei 79/77, de 25
de Outubro surge então um quadro legal que
suscita a atenção para o planeamento muni-
cipal. Com efeito, avança-se com a responsabi-
lização da autarquia face ao novo modelo de
sociedade que se estava a desenhar à data. Não
sendo uma lei sobre o planeamento territorial
não se alheou dele propondo que a assembleia
municipal pudesse, se o entendesse, deliberar
sobre o Plano Director (Art. 48.º, alínea i):
«Deliberar sobre o plano director do município
e, se necessário, ordenar a sua elaboração».

Não estando descrito em nenhum outro
documento legal, na realidade o Plano Direc-
tor Municipal nasce juridicamente com o
Decreto-Lei 208/82, de 26 de Maio, na
sequência da regulamentação da referida Lei
79/77. Esta primeira luz sobre o planeamento
de escala municipal operou uma revolução não
só porque veio ocupar um espaço vazio como
pela ambição que nele estava contido acerca
do desenvolvimento social e económico. 

Com efeito, logo no seu artigo 1.º, dispõe
que «as metas a alcançar nos domínios do
desenvolvimento económico e social do
município nas suas relações com o ordena-
mento do território, são um instrumento de
planeamento de ocupação, uso e transfor-
mação do território do município». Este
desígnio era reforçado logo no artigo 3.º, alí-
nea a): «Traduzir as metas programáticas
nos domínios do desenvolvimento econó-
mico e social, do planeamento territorial e
urbano, do fomento das actividades, das
infra-estruturas e dos equipamentos».
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Já a necessária operacionalização não foi
tão clarividente propondo-se que fossem con-
siderados 12 tipos de espaços e 6 disposições
obrigatórias. Esta densidade de exigências
explica que no final dessa década de 80 ape-
nas 5 municípios5 tenham levado a bom termo
a tarefa de elaborar os seus PDM. Terêncio
(s/d) adianta mais algumas justificações perti-
nentes para este insucesso: «A escassez de
informação de base, insuficiência e desactuali-
zação da cartografia e ausência de meios infor-
máticos; longo e complexo faseamento (estu-
dos sumários, programa preliminar, estudos
prévios, programa base, projecto de plano,
plano); pouca capacidade das estruturas técni-
cas municipais para acompanhar a elaboração
e, posteriormente, a implementação dos Pla-
nos; reduzida experiência dos gabinetes técni-
cos privados aos quais foi adjudicada a elabo-
ração dos PDM; falta de preparação da Admi-
nistração Regional e Central para coordenar
tão grande número de PDM; ausência de objec-
tivos de desenvolvimento e de ordenamento
supra-municipal e regional; limitado esclareci-
mento dos objectivos e âmbito dos PDM».

Justifica-se então que se apresente uma
nova legislação que simplifique e acelere o
processo de elaboração do PDM, o que veio
a suceder com o Decreto-Lei 69/90, de 2 de
Março, através da eliminação de fases, com-
pressão dos estudos de diagnóstico e supressão
da programação de investimentos, agora tor-
nada facultativa. Surge o Regulamento Admi-
nistrativo, cai a ideia de estratégia e desenvol-
vimento socioeconómico.

A aceleração aconteceu de facto permi-
tindo chegar ao final da década de 90 com
272 PDM aprovados. Mas ela deu-se à conta
de uma simplificação que também atingiu os
anteriores desígnios no campo social e econó-
mico. Com se afirmava no preâmbulo do DL
69/90, «Urge, (...), proceder à revisão dessa

legislação, de forma que ela constitua um todo
coerente e claro, liberte, o mais possível, de
subjectivismos a elaboração, apreciação e
aprovação dos planos, garanta às populações a
devida consideração dos seus anseios e vonta-
des e ao Governo a sua adequação ao interesse
nacional».

Assim, o que se torna relevante para o caso
presente é que a dimensão económica e social
que o anterior quadro legal consagrava ao
PDM (entendível num contexto de inexistên-
cia de quaisquer outros instrumentos de
política) foi deixada cair focalizada que ficou
a lei no PDM como instrumento orientado para
a regulação da ocupação do solo remetendo
para montante e para uma putativa flexibili-
dade as exigências dali resultantes.

Os objectivos gerais constantes do artigo
5.º, ponto 2 mostram bem como agora o pla-
neamento territorial, mais que definir metas,
servirá sobretudo para apoiar esse desenvolvi-
mento estabelecendo um quadro territorial
apropriado:

«a) Definir e estabelecer os princípios e
regras para a ocupação, uso e transfor-
mação do solo;

b) Apoiar uma política de desenvolvi-
mento económico e social;

c) Determinar as carências habitacionais,
enquadrando as orientações e soluções
adequadas no âmbito da política de
habitação;

d) Compatibilizar as diversas intervenções
sectoriais;

e) Desenvolver e pormenorizar regras e
directivas estabelecidas em planos de
nível superior;

f) Fornecer indicadores para o planea-
mento, designadamente para a elabora-
ção de outros planos municipais ou de
planos de carácter sub-regional, regio-
nal ou nacional;

g) Servir de enquadramento à elaboração
de planos de actividade do município».
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Apesar de em 2003 a cobertura total do
planeamento concelhio se ter concretizado
através dos PDM e não obstante a expurga de
parte substancial dos conteúdos originais as
limitações continuaram a verificar-se como
volta a sublinhar Terêncio (s/d): «(...) os muni-
cípios não ganharam clara autonomia face a
pareceres e decisões externas, permanecendo
uma forte tutela de inúmeras entidades, sobre
o território; os PDM, se por um lado condicio-
nam administrativamente as decisões e inter-
venções municipais e do sector privado, por
outro não vinculam a Administração Central à
execução dos investimentos e programas pre-
vistos nos planos; o território, como resultado
de um sobredimensionamento generalizado do
solo urbano/urbanizável necessário para o pro-
cesso de urbanização na vigência do PDM,
continua fragmentado, mantém-se a dispersão
urbana e a dificuldade em implementar, com
este «modelo» de ocupação, um sistema racio-
nal de transportes e infra-estruturas».

Foi criado, neste contexto, a Lei de Bases
de Ordenamento do Território e do Urba-
nismo (Lei 48/98, de 11 de Agosto) que seria
regulamentada em grande parte pelo Decreto-
Lei 380/99, de 22 de Setembro. 

Os seus objectivos, no que respeita ao
planeamento municipal, mais uma vez
sublinhavam que aqui se trata apenas da
concretização espacial das estratégias de
desenvolvimento de âmbito nacional, regio-
nal e local. O artigo 70..º (Objectivos) «a) A
tradução, no âmbito local, do quadro de desen-
volvimento do território estabelecido nos ins-
trumentos de natureza estratégica de âmbito
nacional e regional; b) A expressão territorial
da estratégia de desenvolvimento local; c) A
articulação das políticas sectoriais com inci-
dência local; (...) h) Os critérios de localização
e distribuição das actividades industriais,
turísticas, comerciais e de serviços; (...) i) Os
parâmetros de uso do solo; (...)».

Mais uma vez se identifica que o PDM
continua a não ser produtor de política eco-

nómica e social de base local mas sim o seu
tradutor espacial. Todavia, como quase sem-
pre sucede, a ausência destas orientações obri-
gam à realização de estudos de base que
suportem as decisões de planeamento. 

Os sucessivos ajustamentos ao DL 380/99,
concretizados pelo DL 310/2003 e DL 316/2007
foram sendo enriquecidos com alguns novos
olhares sobretudo neste último onde, para o
Plano Director Municipal, se exige no domínio
do seu conteúdo material (artigo 85.º) «a) A
caracterização económica, social e biofísica,
incluindo da estrutura fundiária da área de
intervenção;b) A definição e caracterização
da área de intervenção, identificando as
redes urbana, viária, de transportes e de equi-
pamentos de educação, de saúde, de abasteci-
mento público e de segurança, bem como os
sistemas de telecomunicações, de abasteci-
mento de energia, de captação, de tratamento e
abastecimento de água, de drenagem e trata-
mento de efluentes e de recolha, depósito e tra-
tamento de resíduos;d) Os objectivos de
desenvolvimento estratégico a prosseguir e
os critérios de sustentabilidade a adoptar,
bem como os meios disponíveis e as acções
propostas; f) A identificação das áreas e a
definição de estratégias de localização, dis-
tribuição e desenvolvimento das actividades
industriais, turísticas, comerciais e de servi-
ços; g) A definição de estratégias para o
espaço rural, identificando aptidões, poten-
cialidades e referências aos usos múltiplos
possíveis;i) A definição de programas na área
habitacional».

A introdução destas alterações visam dar
resposta às críticas de ausência de linhas pro-
gramáticas suficientemente sólidas que apoias-
sem as decisões em matéria territorial. Mas as
múltiplas referências à estratégia não fazem
e nunca poderiam fazer dele um plano estra-
tégico e, deste modo, tornam inconsequentes
estes objectivos. Nem as metodologias adopta-
das, nem a análise prévia ou ainda o desenvol-
vimento de práticas de participação comuns ao
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planeamento estratégico visando a construção
de um futuro partilhado e consensualizado, são
mobilizadas para os PMOT. 

3. Identificar as limitações

As ausências e os equívocos na relação
entre o planeamento local e o desenvolvi-
mento local fez com que na larga generali-
dade estes IGT continuem a ser apenas um
regulamento e um zonamento (como aliás
consta do artigo 86.º do DL 316/2007).A
obrigatoriedade de regular um território frag-
mentado por vocações muito rígidas deixa
pouco espaço para um estatuto mais estraté-
gico e flexível destes documentos.É a conhe-
cida clivagem entre o planeamento norma-
tivo e o planeamento de oportunidades, que
continua por resolver.

As insuficiências enunciadasquanto às
necessidades do desenvolvimento estão um
pouco por todo o lado mas talvez seja útil
relembrar algumas delas:

– O volume das decisões de suspensão e
alteração dos PDM é revelador da inca-
pacidade destes instrumentos em con-
duzir o processo de desenvolvimentoou
sequer de se ajustar a ele de forma ade-
quada. Numa avaliação recente a Quer-
cus, identificou entre Setembro de 2007 e
Outubro de 2008, 27 suspensões parciais,
quase sempre por dois anos e com uma
argumentação recorrente, sublinhando a
«alteração significativa das perspectivas
de desenvolvimento social para o local,
incompatíveis com as opções contidas no
actual PDM». Aqui cabem razões ligadas
a projectos PIN, áreas industriais e empre-
sariais ou projectos turísticos. Só residual-
mente surgem justificações associadas a
equipamentos dirigidos para respostas
sociais. 
A revisão e republicação do 380/99 de 22

de Setembro pelo DL 316/2007 de 19 de
Setembro não deixa margem para dúvidas
quanto à intenção de limitar o acesso à
suspensão e promover a figura da altera-
ção: «Procede-se, assim, à reclamada
delimitação conceptual das figuras da
revisão e da alteração dos instrumentos
de gestão territorial, autonomizando-se
procedimentos específicos de alteração
quanto aos instrumentos de gestão territo-
rial vinculativos dos particulares. Reser-
vando o conceito de revisão para as situa-
ções mais estruturais de mutabilidade do
planeamento, pretende-se flexibilizar e
agilizar os procedimentos de alteração
em função das dinâmicas de desenvolvi-
mento económico, social e ambiental,
obviando ao recurso sistemático à figura
da suspensão do plano» (Preâmbulo);

– Ainda neste levantamento genérico das
insuficiências demonstradas pelos IGT
estão por exemplo, as decisões que
levam a um consumo crescente de
áreas de REN para usos urbanos. Mais
uma vez a implantação empresarial,
turística ou até mesmo urbanística,
foram as motivações para esse consumo
de espaço protegido.

– Mesmo no que de mais profundo havia
nos objectivos dos PMOT, como o con-
trole da dispersão edificada, até aí se
revelou a sua incapacidadecomo tem
sido amplamente revelada e comentada
por alguns dos principais actores do pla-
neamento6.

– Se se recuar aos anos 80 e até meados
dos anos 90 observa-se a centralidade
que os instrumentos de gestão territo-
rial possuíam no quadro do desenvol-
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vimento local sendo quase em exclu-
sivo os documentos sobre o qual recaía
a estratégia concelhia, coerente de resto
com a primeira moldura legal dos PDM
(DL 208/82). 

Despojados que ficaram os IGT destas
obrigações restava socorrerem-se de outros
documentos que podiam ou não existir. Mais
uma vez se relembra que mesmo quando os
IGT, num assomo de coragem procuram ir
mais além, encontram dificuldades sérias
ou mesmo intransponíveis de concretização
das ideias veiculadas porque os seus docu-
mentos operacionais não deixam de ser, no
caso dos PMOT, a carta de ordenamento e o
regulamento e nos restantes IGT a diferença
não é significativa (mesmo naqueles conside-
rados estratégicos). 

Refira-se, a título exemplificativo, o caso do
PROT-AML onde as consequências da delimita-
ção, no modelo territorial, dos espaços motores,

espaços emergentes, espaços problemas, entre
outros, foram escassos apesar do interesse ine-
quívoco das propostas que então foram feitas.

4. Os verdadeiros motores do
desenvolvimento local

O vazio que foi ficando quer do empobre-
cimento do conteúdo dos IGT em nome de
uma maior eficácia e celeridade de elaboração
quer de instrumentos que conduzam ao desen-
volvimento social e económico, quer de uma
gradual exigência colocada na gestão dos
recursos financeiros próprios ou disponibiliza-
dos por outras instâncias (administração cen-
tral, instituições comunitárias, financiamento
bancário,...), foi sendo colmatado com progra-
mas sectoriais agrupados ou não em sede de
planeamento estratégico. 

Muitos destes documentos que foram
sendo produzidos no âmbito municipal ou

Figura 1 – Modelo territorial do PROT AML

Fonte: CCDR de Lisboa e Vale do Tejo.



mesmo regional e sub-regional podem inte-
grar-se no que se poderia designar como pla-
neamento informal (cf. Gonçalves, 2003) já
que incidem sobre o território mas não de
acordo com a matriz de planos formais. É
assim com os planos de mobilidade, acessibi-
lidade e estacionamento, com os estudos de
urbanismo comercial, com os projectos de
espaços públicos, verdes ou mineralizados,
estudos de revitalização urbana, etc.

A multiplicação deste esforço deu origem a
um leque quase infinito de instrumentos hoje
na posse de municípios e associações de muni-
cípios, cujo levantamento aqui se propõe
(embora se saiba já das limitações de uma lista
desta natureza):

Social
• Carta Social
• Programa Local de Habitação
• Programa local de emprego/para a empre-

gabilidade
• Guia de marketing social
• Carta Desportiva
• Contrato local de segurança

Educação
• Carta Educativa

Saúde
• Carta de Recursos para a Saúde

Cultura
• Carta Cultural
• Plano de desenvolvimento cultural
• Carta do Património

Economia
• Projecto de Urbanismo Comercial
• Estudo de ordenamento das actividades

comerciais 
• Plano sectorial (turismo, restauração, etc.)

Acessibilidades
• Plano de acessibilidade

• Plano de estacionamento
• Plano de mobilidade sustentável

Ambiente
• Plano verde
• Agenda local XXI
• Plano de sustentabilidade

Desenvolvimento urbano/territorial
• Estudo de enquadramento urbanístico
• Estudo estratégico de desenvolvimento

urbano
• Estudo de revitalização urbana
• Estudo de reabilitação urbana
• Plano estratégico de cidade/concelho/sub-

-região
• Estudo de enquadramento estratégico
• Carta estratégica
• Guia de marketing urbano
• Estudo de enquadramento a candidaturas

polis XXI
• Plano de acção
• Plano de protecção civil
• Plano de Desenvolvimento Local

Cada um destes documentos encerram em
si próprios metodologias, acções, tempos,
financiamentos, parceiros e formas de gover-
nação, entre outros recursos, que configuram
novos universos e novas especializações que o
planeamento (estruturas, técnicos, instrumen-
tos,…) têm dificuldade em compreender quer
por inércia quer por incapacidade de facto.

Para a Carta Educativa percebeu-se cedo
que a lógica de programa de equipamentos
colectivos adoptada nos instrumentos de ges-
tão territorial poderia metodologicamente
estar correcta para a determinação de carên-
cias mas o universo da eficiência necessária
para o seu funcionamento exigia um outro
entendimento que as regras para a elaboração
da Carta Educativa vieram permitir. Sugere-se,
a título de exemplo, a metodologia seguida
para a elaboração da Carta Educativa da
Cidade do Porto: 
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Para quase todos estes instrumentos será
de imediato possível o seu acesso em tempo
real o que faz deles exercícios de excelência ao
nível do envolvimento e mobilização de von-
tades e atitudes mas prolonga o seu efeito para
lá do momento da sua elaboração ao ficarem
expostos de modo contínuo ao escrutínio da
comunidade.

A abrangência deste novo planeamento
do desenvolvimento é revelador de uma rea-
lidade complexa mas que interessa, para
este caso, relevar sobretudo: 

• o aprofundamento e qualificação dos
esforços em domínios não exclusiva-
mente territoriais possibilitando a obten-
ção e a validação de resultados cujos
efeitos nesses campos se têm manifes-
tado como nucleares. O território surge

mais como uma matriz de acolhimento
destes esforços e é nessa medida que lhe
é solicitado o seu contributo;

• a sectorialização desses esforços, a
mobilização dos actores e da participa-
ção pública tem sido uma garantia do
sucesso observado para este planea-
mento do desenvolvimento com a parti-
cularidade dos domínios abordados se
terem vindo a multiplicar. Essa preocu-
pação de dar resposta a públicos cada
vez mais especializados revelou-se ade-
quada para seduzir cada vez mais actores
e interessados em geral para um exercí-
cio activo da cidadania;

• o planeamento territorial não consegue
incorporar nos seus instrumentos toda
esta riqueza, optando por responder ape-
nas às exigências materiais que lhe são

Figura 2 – Metodologia da Carta Educativa para a Cidade do Porto

Fonte: Câmara Municipal do Porto



colocadas (equipamentos, infra-estrutu-
ras, densidades, qualidade ambiental, ...)
e, em casos excepcionais, sugerir de
acordo com as expectativas manifestadas
pelos actores, novas frentes urbanas ou a
reorganização e requalificação das exis-
tentes disponibilizando-as para novos
usos.

5. Remediação 
ou oportunidade?

Não pretendendo esgotar a discussão con-
sideramos ser tempo, no entanto, de retomar
a questão inicial. A constatação do percurso
que está a ser feito, de modo generalizado,
pelos municípios portugueses (mas inscrito
numa dinâmica visível a outras escalas) per-
mitindo-lhes munir-se de um leque diversifi-
cado de instrumentos para o desenvolvi-
mento, com uma qualidade que é observada
na sua capacidade propositiva e na sua dimen-
são operativa coloca uma primeira questão de
importância prática relativa: a deriva urbanís-
tica do planeamento municipal foi uma con-
sequência do desenvolvimento local ou a sua
justificação?

Parece ficar claro que a resposta não tem
um sentido único identificando-se contributos
importantes em cada uma das perspectivas.
Com efeito, a incapacidade que, em termos
gerais, a gestão territorial revelou para dar
resposta aos imperativos do desenvolvimento
local seja por limitação do quadro legal seja
pela insuficiência do corpo técnico e político
é visível a olho nú um pouco por todo o lado.
Ao mesmo assistiu-se a uma complexificação
dos mecanismos visando a operacionalização
dos processos transformação territorial, bus-
cando uma maior celeridade, justiça finan-
ceira e fiscal, equilíbrio de custos e receitas e
a possibilidade de constituição de parcerias
público-privadas.

Mas, por outro lado, existiu um amadure-
cimento generalizado no domínio do desen-
volvimento, estimulado pelas obrigações
resultantes da integração do país na União
Europeia e noutras esferas supra-nacionais, e
visível na delimitação dos diagnósticos pros-
pectivos, na constituição de parcerias e mobi-
lização de recursos ou ainda na montagem de
estruturas operacionais e de monitorização.

Esse amadurecimento permitiu algo que
nunca foi possível antes: trabalhar em rede
quer para alcançar níveis mais elevados de efi-
ciência quer para ser mais preciso nos resulta-
dos aproveitando as mais-valias de cada um
dos actores e recursos adoptados.

Se fosse possível estabelecer uma sequên-
cia temporal acreditamos que, num primeiro
momento, esta divergência de trajecto foi mais
uma estratégia de remediação saí da da difi-
culdade de dar resposta a problemas comple-
xos mas, num segundo momento, o que foi
encarado como um problema revelou-se como
uma oportunidade essencial para a teia de
apoio ao desenvolvimento que se foi tecendo e
alastrando a todos os territórios por mais espe-
cíficos que sejam e se calhar até mais intensa-
mente nesses.

Confirmando-se estes percursos divergen-
tes à escala local (e cuja explicação procurou-
se sinteticamente demonstrar) a reflexão a
fazer deve centrar-se na atitude a assumir
perante esta realidade antevendo-se, para já,
três possibilidades:

• Manutenção do actual distanciamento,
penalizando ambos os domínios;

• Condução do esforço para uma maior
integração, na lógica preexistente mas
cuja dificuldade se prenuncia dado o grau
de maturação que ambos os domínios
têm vindo a revelar;

• Estabelecer um quadro de relação que
formaliza a distinção mas que garanta a
articulação proveitosa e que ainda está
por fazer.
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1. Introdução

Um mapa da distribuição populacional de
um dado território, para um dado momento tem-
poral, deverá ser capaz de representar e comu-
nicar ao utilizador uma imagem global que
combine, preferencialmente, os aspectos relati-
vos à sua disposição geográfica, aos valores
absolutos existentes em cada localização e às
diferenças internas de densidade de ocupação.

A representação cartográfica da distribui-
ção do povoamento é um problema que ocupa
geógrafos e cartógrafos desde há vários sécu-
los. Em Portugal, os primeiros mapas conheci-
dos do conjunto do território continental portu-

guês são datados de finais do século XVI. Não
se pode afirmar que, nestes mapas, figurasse
uma verdadeira e completa representação da
distribuição populacional, pelo menos de
acordo com as premissas acima referidas. Mas,
numa concepção mais abrangente – condescen-
dente até – pode ser admissível considerar que
a cartografia da localização das povoações
(lugares e cidades) era já uma forma muito ele-
mentar de representação populacional.

Com efeito, a cartografia do território por-
tuguês dos séculos XVI a XVIII permitia já
responder à questão «onde se localiza a popu-
lação?», mas não permitia ainda responder à
questão «qual a quantidade de população resi-
dente nos diferentes locais?». O mapa de
Álvaro Seco, usualmente datado de 1561, «é a
primeira representação conhecida do conjunto
do território continental português». Neste
mapa são figurados «inúmeros lugares, repor-
tados com os seus nomes, umas vezes indica-
dos por pequenos círculos, pela sua menor
importância, outras por figurações expressi-
vas, no caso das cidades e sedes do poder polí-
tico ou eclesiástico» (Dias 2006: 3-4).

É atribuído ao início do século XIX o sur-
gimento de uma cartografia temática autó-
noma que, a par dos primeiros desenvolvimen-
tos da semiologia gráfica, começa a permitir a
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ilustração de informações estatísticas de natu-
reza demográfica, social e económica (Palsky
1996). Com efeito, desde o primeiro mapa
coropleto conhecido, a Carte figurative de
l’instruction populaire de la France(1826),
do Barão Pierre Charles Dupin, todo o século
XIX foi testemunha de um enorme desenvol-
vimento e difusão da cartografia temática.
Dois outros factos oitocentistas criaram as
bases para o arranque da cartografia temática
em Portugal. O surgimento dos primeiros
recenseamentos modernos à população e o
desenvolvimento de cartografia de base de
grande rigor científico.

Ainda que tardiamente implementadas em
Portugal, as evoluções científicas em geodesia
e topografia permitiram, após esforços demo-
rados e inconstantes no tempo (cf. Dias 2006:
15-22), a conclusão daquele que é considerado
o primeiro mapa moderno do conjunto de Por-
tugal Continental – a Carta Geográfica de
Portugal, de 1865, à escala 1:500.000. Entre
as múltiplas utilidades desta nova base carto-
gráfica, conhecem-se a realização de levanta-
mentos e representações geológicos e a con-
cessão de explorações mineiras, a reforma dos
círculos eleitorais, a estimativa mais rigorosa
da extensão de Portugal Continental e, final-
mente, o impulsionamento da restante «carto-
grafia temática, como suporte de novas e mais
rigorosas representações» (Dias 2006: 21-22).
«É a partir de 1863-65, quando se conclui e
difunde a Carta Geográfica de Portugal, em 2
folhas, na escala 1:500.000 (…), que a carto-
grafia temática ganha fôlego no País» (Dias
1995: 163-164).

Porque a cartografia de base fornece à car-
tografia temática as informações para a cor-
recta referenciação espacial dos fenómenos ou
padrões temáticos a representar, este ramo da
cartografia conheceu um período de grande
expansão justamente após os desenvolvimen-
tos modernos em cartografia de base. Como se
verá adiante, a par da restante cartografia
temática, a cartografia da distribuição popula-

cional teve as suas primeiras expressões
modernas em finais do século XIX. Foi, con-
tudo, na primeira metade do século XX que
ocorreu uma muito maior produção deste tipo
de representações.

Mais recentemente, com o advento e vul-
garização das Tecnologias de Informação Geo-
gráfica (TIG) a partir das décadas de 70 e 80
do mesmo século, e com a sucessiva produção
e disponibilização de informação geográfica
em formato digital, foi possível reinventar as
formas de produção da cartografia temática,
aperfeiçoar as técnicas e os métodos e gerar
produtos inovadores e de grande utilidade para
inúmeras áreas do saber.

Todavia, as necessidades são, hoje em dia,
novas e mais exigentes. Produzir uma imagem
global da distribuição populacional por meio
de cartografia, por mais expressiva que seja, e
conhecer o número de habitantes existentes
numa dada área, num dado momento, não é
suficiente. Para as aplicações mais exigentes e
actuais, e no actual contexto das TIG, é neces-
sário que a informação sobre população seja
cartografada com maior conformidade relati-
vamente à realidade geográfica, possua um
adequado nível de desagregação espacial, seja
suficientemente detalhada e o formato de
dados permita uma fácil integração com outras
bases digitais de informação geográfica.
Domínios tão diversos como o planeamento de
equipamentos e infra-estruturas, a análise de
vulnerabilidades a riscos naturais e tecnológi-
cos, urbanismo e geomarketingpodem benefi-
ciar de novas formas de representar a popula-
ção com maior detalhe e qualidade.

Focando muito em particular as expressões
cartográficas representativas da distribuição
da população em Portugal, este texto percorre,
de forma concisa, a evolução das técnicas e
metodologias usadas neste domínio da carto-
grafia temática, e expõe e discute as tendên-
cias técnicas e metodológicas que ganham ter-
reno na actualidade, com foco na cartografia
dasimétrica.
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2. O mapeamento de 
distribuições populacionais: 
breve resenha histórica

Tipicamente, os mapas coropletos e os
mapas de símbolos pontuais (como os de pontos
e os de figuras geométricas proporcionais) têm
sido usados para representar distribuições popu-
lacionais. Segundo as práticas mais aceites em
cartografia temática, os mapas de símbolos pro-
porcionais e os mapas de pontos são particular-
mente vocacionados para representar valores
absolutos, ao passo que os mapas coropletos são
mais indicados para representar dados quantita-
tivos normalizados, como índices ou percenta-
gens (Slocum 2009: 85-89). Por conseguinte,
enquanto os primeiros representam valores
absolutos da população, os mapas coropletos
são geralmente usados para representar o índice
de densidade populacional, isto é, o número
médio de habitantes por unidade de área.

Sem a ambição de os fixar de forma defini-
tiva, procurou-se propor quatro grandes perío-
dos representativos das fases evolutivas da car-
tografia da distribuição populacional em Portu-
gal. Sublinhe-se que os intervalos propostos
não devem ser interpretados como limites tem-
porais rígidos, mas destinam-se, tão-somente,
ao balizamento das grandes tendências que
marcaram a evolução deste tipo de cartografia
temática. Como principal critério para a defini-
ção dos quatro períodos, tomou-se o predomí-
nio de uma ou outra técnica cartográfica.

2.1. O período 1878-1900: o arranque
dos mapas coropletos

Um dos primeiros esforços de representar a
distribuição do povoamento em Portugal foi
levado a cabo pelo engenheiro silvicultor Ber-
nardino Barros Gomes, através de um mapa
coropleto publicado em 1878. «Também direc-
tamente derivado da Carta Geográfica de

1865» (Dias 1995: 165), a Carta da povoação
concelhia de Portugal(Figura 1) pertence a
uma colectânea de mapas intitulada Cartas ele-
mentares de Portugal para uso das escolas2, e
representa, para o ano de 1876 o índice número
de hectares por habitante. O mapa apresenta-
se a cores e as classes distinguem-se através da
variável visual valor, numa gradação de tons de
castanho. Apesar do índice ter como leitura
directa o número médio de hectares por cada
habitante por concelho, na realidade, este não
deixa também de ser um indicador de densi-
dade de povoamento. Quanto menor o valor
médio de área por habitante num dado conce-
lho, maior será a densidade de povoamento. De
referir ainda que a elaboração desta carta só foi
possível a partir da determinação, ainda que
grosseira, dos limites concelhios3.

Além dos limites concelhios e respectiva
toponímia, este mapa inclui como informação
de base os principais traços da rede hidrográ-
fica, da topografia e das vias de comunicação.
Concorda-se com a opinião de Devy-Vareta et
al. (1990), segundo a qual «a imagem de con-
junto não é feliz», quer pela «sobrecarga de
símbolos e cores», quer pelas classes e cores
escolhidas para representar o fenómeno, resul-
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2 Para um enquadramento e descrição detalhados
desta obra de Bernardino Barros Gomes, ver artigo de
Devy-Vareta et al. (1990) inserto na publicação fac-
similada da mesma.

3 Pela riqueza textual, visão e clarividência, vale
a pena citar Barros Gomes que, na introdução à publi-
cação, já aludia à importância da carta administrativa
do país: «Conhecer os concelhos, a natureza política
destes pequenos grupos sociais, mais velhos alguns
que a mesma monarquia, a sua actual defrontação, o
seu relevo, o seu clima, a sua vegetação, a qualidade
das suas terras, a densidade da sua povoação, a sua
capacidade tributária, como origem de recursos
sociais; numa palavra o que melhor contribui para os
caracterizar como elementos vitais da nação – será
sem dúvida possuir noções elementares de verdadeiro
valor, coordenas por forma prática. Por isso, a pri-
meira destas cartas elementares teve de ser uma carta
concelhia, e representa este género de divisão tal
como existia em 1870».



tando uma imagem com pouco contraste mas
excessivo ruído.

É preciso avançar mais de 20 anos no
tempo para encontrar uma nova representação
da distribuição da população portuguesa. O
Portugal au point de vue agricolefoi publi-
cado em 1900 e teve Cincinnato da Costa e D.
Luiz de Castro como coordenadores. Trata-se
de uma colectânea de textos de vários autores e
contém «o primeiro atlas temático oficial, na
escala de 1:2.000.000. Elaborado com recursos
técnicos e financeiros demasiados, face ao des-
conhecimento cartográfico revelado pelos inú-
meros erros de opção cartográfica e de simbo-
lização que a maioria dos catorze mapas con-
têm, constituiu, apesar disso, uma referência
recorrentemente referida por historiadores,
mas também por geógrafos. Ambos, as Cartas
Elementarese o Portugal au point de vue agri-
cole, constituir-se-iam como fontes para alguns
manuais escolares» (Fernandes 2008b: 9).

Entre os catorze mapas publicados, cons-
tava o Quote part de Territoire par Habitant,
referente ao ano de 1900, e construído sob a
direcção de Anselmo de Andrade. O mapa apre-
senta, tal como a sua epígrafe indica, a porção
de território por habitante, expressa em ares ou
hectares por distrito, tendo por isso uma leitura
idêntica ao mapa de Barros Gomes. Apresenta-
se a preto e branco e a variável foi classificada
e representada em 6 classes. Para a distinção
entre classes, é utilizada a variável visual espa-
çamento. A diferenciação de distritos de classe
igual é feita através da orientação. Como infor-
mação geográfica auxiliar são apresentados os
principais topónimos, hidrografia e vias de
comunicação fundamentais.

2.2. A primeira metade do século XX:
predomínio dos mapas de pontos

Após aqueles mapas precursores, a maioria
dos seus sucessores foram construídos através
da técnica de pontos para representar a distri-

buição populacional. Com efeito, firmou-se
uma certa tradição entre geógrafos portugueses
no uso da técnica de pontos para mapear a dis-
tribuição da população. Amorim Girão, Her-
mann Lautensach, Fernandes Martins, Orlando
Ribeiro e, mais recentemente, Maria Helena
Dias, todos eles recorreram à técnica dos pon-
tos para mapear distribuições populacionais.
«A prática cartográfica consagrou os mapas de
pontos na representação das populações, quais-
quer que estas sejam» (Dias 1991: 34).

Foi durante os anos 20 a 50 do século XX
que se vulgarizaram as representações da distri-
buição da população portuguesa através de sim-
bologia pontual com valores absolutos. Em
1932, H. Lautensach publicou o primeiro mapa
deste tipo reportado a todo o país, representando
a população residente nas freguesias em 1920, à
escala 1:1.500.000. No entanto, Amorim Girão
tinha sido o pioneiro da técnica no nosso país,
através do mapa da população da Bacia do
Vouga, à escala de 1:750.000, produzido no
âmbito da sua dissertação de doutoramento
(1922). Este mesmo geógrafo, na primeira edi-
ção do Atlas de Portugal(1941) publica a distri-
buição da população para o ano de 1930 à escala
1:1.500.000, com base nos censos desse ano.
Em 1951, Orlando Ribeiro publica o mapa da
distribuição da população portuguesa em 1940,
à escala 1:500.000. Posteriormente, os dados
fornecidos pelo censo de 1950 foram cartografa-
dos por Amorim Girão, na segunda edição do
Atlas de Portugal(1958), para o conjunto do
país e à mesma escala do seu primeiro mapa
nacional (Figura 2). Foram ainda publicados, no
âmbito de estudos regionais, mapas da distribui-
ção populacional da Serra de Montemuro (Amo-
rim Girão 1940), da Bacia do Mondego (Fer-
nandes Martins 1940), da Serra da Estrela
(Orlando Ribeiro 1941), da ilha da Madeira
(Orlando Ribeiro 1949), da ilha de São Miguel
(Soeiro de Brito 1955) e da ilha de São Tomé
(Francisco Tenreiro 1961).

Apesar da predominância da técnica dos
pontos no mapeamento da variável populacio-

i n f o r g e o

162



163

Planear o Local

Figura 1 – Carta da povoação concelhia de Portugal em 1976 (B. Barros Gomes (1878) 
– Cartas elementares de Portugal para uso das escolas. Lallement Fréres Typ. Lisboa)

Fonte: Extraído de Biblioteca Nacional Digital, http://purl.pt/760 [consulta: Fevereiro 2009]



nal, mapas coropletos de densidade populacio-
nal para os anos de 1940 e 1950 foram elabo-
rados e publicados por Amorim Girão (1948 e
1958, respectivamente), partindo da determi-
nação grosseira dos limites dos concelhos, não
obstante a inexistência, nessa altura, de uma
carta administrativa do oficial país, que só
décadas mais tarde veio a ser publicada no
âmbito do Atlas do Ambiente.

Os mapas de implantação pontual previa-
mente referidos possuíam certamente muitas
diferenças, quer de escala, quer de metodologia
e de representação, mas tinham em comum a
utilização de símbolos pontuais, de valor fixo
(ex.: 1 ponto equivalente a 100 habitantes) ou
de tamanho proporcional ao valor. Em alguns
casos eram combinados os dois tipos de repre-
sentação num mesmo mapa: pontos de valor
fixo para lugares/freguesias/cidades de
pequena ou média dimensão populacional, e
círculos de tamanho proporcional ao valor para
localidades ou cidades de grande dimensão
populacional. Nestes casos, o somatório do
valor dos pontos/círculos permite reconstruir o
volume populacional, parcial e total.

O mapa incluído na primeira edição do
Atlas de Portugal(Amorim Girão 1941) dis-
tingue-se daquela tipologia mais comum, pois
nele combinaram-se dez tamanhos de círculos
sem relação de proporcionalidade com os
dados representados e com uma variação da
proporção preto/branco no interior dos mes-
mos, combinada com a opção de atribuir a
cada símbolo uma classe de valores de ampli-
tude variável. A opção por esta simbolização
resultou talvez no mapa com a imagem final
mais complexa e de difícil leitura (Dias 1991).

As principais dificuldades de elaboração
destes mapas podem ser agrupadas em duas
tipologias: problemas de simbolização e pro-
blemas de referenciação da informação.

No que respeita ao problema da simboliza-
ção, foi desde sempre relatada uma certa dificul-
dade em conciliar a escala dos mapas com o
tamanho dos símbolos e seu respectivo valor.

Escolhas adequadas devem ter em conta as situa-
ções mais extremas, desde as áreas mais densa-
mente povoadas às menos densamente povoa-
das, de forma a ajustar as variáveis gráficas a
uma leitura adequada e à obtenção de uma ima-
gem globalmente eficaz na representação da dis-
tribuição. Assim, se por um lado se deve evitar a
excessiva compactação e sobreposição de sím-
bolos nas áreas densamente povoadas, por outro,
deve igualmente acautelar-se a quase inexistên-
cia de símbolos em áreas parcamente povoadas:
«Poucos pontos (correspondentes à atribuição de
um valor demasiado elevado) diluem a reparti-
ção da população, enquanto se eles forem muito
numerosos se fornece uma impressão de grande
densidade de ocupação. Para que o mapa sugira
a realidade o melhor possível, são necessárias
várias tentativas em áreas bem escolhidas, sobre-
tudo nas de população mais densa», podendo
recorrer-se ao ábaco de Mackay «que estabelece
a relação entre o tamanho e a densidade dos pon-
tos». No entanto, «o valor unitário a atribuir ao
ponto deve ser o menor possível para que
sobressaiam as variações espaciais significati-
vas» (Dias 1991: 36-37).

As duas principais fontes de informação
para a elaboração destes mapas são os recen-
seamentos e a cartografia de base, que fornece
a localização dos povoamentos e respectiva
toponímia. Só desde 1864 existem, no nosso
país, censos com regularidade temporal. Toda-
via, a informação ao lugar4 só existe nos censos
de 1911, 1940, 1960, e o censo de 1981 fornece
informação apenas para os lugares com mais de
500 habitantes, «o que é manifestamente insufi-
ciente para este tipo de representação» (Dias
1991: 32). Por outro lado, a inexistência, até
finais dos anos 1970, de uma carta administra-
tiva com os limites das freguesias, impõe que a
referenciação das cifras populacionais seja feita
na localização das sedes de freguesia, devendo
recorrer-se à cartografia de base disponível.
Mas nem sempre esta possuía o rigor e/ou a
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4 Nível de desagregação inferior à freguesia.
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Figura 2 – Distribuição da população em 1950 
(Amorim Girão (1958) – Atlas de Portugal. 2ª ed. Instituto de Estudos Geográficos)

Fonte: Extraído de GeoZone, http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/geozone/atlas1.htm [consulta: Outubro 2008].
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actualização desejáveis, pelo que a contempora-
neidade entre a cartografia e os dados a repre-
sentar era difícil de alcançar.

Importa, portanto, referir, sem ambiguida-
des, que a opção pela técnica dos pontos – que
predominou desde as décadas de 20 a 50 do
século XX – tem muito que ver com a grande

deficiência e lacuna de informação relativa aos
limites administrativos. As excepções a esta
regra verificaram-se na cartografia produzida
e publicada no âmbito dos manuais escolares
de geografia5. Vários exemplos revelam o pre-
domínio dos mapas de distribuição das densi-
dades populacionais, por distrito (Figura 3).

2.3. O período 1960-1991: a transição
para os mapas coropletos 
e as primeiras experiências 
de cartografia automática

Assim que se começam a conhecer com
algum rigor os limites aproximados das fre-
guesias e suas respectivas dimensões – para o

que a divulgação (1979 e 1982) de cartas
administrativas do país surgidas no âmbito do
Atlas do Ambiente, pela extinta Comissão
Nacional do Ambiente, muito veio a contribuir

Figura 3 – Mapas da distribuição da densidade populacional presentes em manuais escolares 
de geografia. À esquerda, mapa do manual de Mário de Vasconcelos e Sá, de 1921. Ao centro, 

mapa do manual de Eduardo Alves de Moura, de 1951. À direita, um interessante mapa de isopletas,
do manual de Amílcar Patrício, de 1966. 

Imagens gentilmente cedidas pelo professor Doutor Mário Gonçalves Fernandes.

5 Para uma análise sobre a evolução dos manuais
escolares e da sua ilustração e cartografia, dos sécu-
los XIX e XX, ver Fernandes (2008b).



– começam também a vulgarizar-se os mapas
coropletos de densidade populacional. Uma
transição que, segundo M. H. Dias, teria já ini-
ciado em finais da década de 1950:

«Em suma, (…) após um período que pode-
remos situar entre os anos 20 e 40 [do século
XX], os mapas de pontos da população portu-
guesa começaram a ganhar a sua expressão
mais perfeita, sobretudo com as tentativas de
Orlando Ribeiro que conduziram, já na década
de 50, à publicação de um mapa de conjunto do
País. Mas, neste período de apogeu, a técnica
dos pontos deixa de ser utilizada, passando-se a
representar as densidades da população, em
mancha, e os maiores aglomerados urbanos, por
círculos proporcionais ou figuras volumétricas»
(Dias 1991: 25).

Apesar da mudança de rumo na prática
cartográfica, Maria Helena Dias retoma a téc-
nica dos pontos, elaborando e publicando, em
1991, o Mapa da distribuição da população
portuguesa em 1981, adoptando igual escala
(1:500.000) e seguindo princípios metodológi-
cos idênticos aos utilizados por Orlando
Ribeiro no seu mapa da população em 1940,
tornando possível a comparação entre os dois
momentos temporais.

Dias (1991) salienta, como principais van-
tagens destes mapas, a clareza e a expressivi-
dade da representação, a percepção dos traços
gerais da distribuição e a sugestão das densi-
dades relativas, a representação das principais
povoações, assim como a facilidade de leitura,
mesmo por pessoas com pouca preparação
cartográfica. Em contrapartida, reconhece
como principais limitações o facto de não
poderem ser usados senão para apreciações
qualitativas, bem como a morosidade e difi-
culdade de elaboração, sobretudo quando não
era ainda comum, entre geógrafos portugue-
ses, a utilização de meios informáticos e de
cartografia automática para a sua execução.

Contudo, em países como os EUA, a «car-

tografia analítica», auxiliada por tecnologias
informáticas, começava a dar os primeiros
passos já nas décadas de 60 e 70 do século
XX, com Waldo Tobler como um dos seus
principais precursores.

«Analytical cartography includes the topics
of cartographic data models, digital cartogra-
phic data-collection methods and standards,
coordinate transformations and map projec-
tions, geographic data interpolation, analytical
generalization, and numerical map analysis and
interpretation» (Slocum et al. 2009: 31).

Neste período é ainda conhecida uma
experiência cartográfica muito distinta das
acima referidas: a produção de mapas da
população residente por quadrícula quilomé-
trica regular (1 x 1 Km) para Portugal conti-
nental. Esta abordagem foi feita, pela primeira
vez, para representar a população residente em
1970, com base no censo do mesmo ano, cons-
tituindo, assim, a primeira aplicação de meios
informáticos e dos primórdios tecnológicos
dos SIG (cartografia automática6) ao mapea-
mento da distribuição populacional. O pro-
duto, concebido em cooperação entre o INE e
o CNIG (Machado 1998), foi impresso em
forma de mapa à escala 1:500.000 (Grancho
2003). Os trabalhos conduzidos na década de
1970 foram continuados, tendo sido criada
uma base geográfica com a georreferenciação
a uma quadrícula quilométrica de 57 variáveis
referentes ao censo de 1981 e de 80 variáveis
para o censo de 1991, compilando informação
socioeconómica sobre indivíduos, alojamentos
e edifícios (Machado 1998).

A metodologia consistia em associar a cada
lugar7 dos censos um ponto no espaço, de coor-
denadas x,y, referente ao canto inferior esquerdo
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6 Que permitia já a associação automática entre
bases gráficas e bases alfanuméricas.

7 A unidade geográfica utilizada como base a
todo o trabalho.



da respectiva quadrícula, e estabelecendo uma
ligação entre a base gráfica e a base alfanumé-
rica, permitindo que cada atributo do lugar fosse
associado a uma quadrícula. «A inexistência de
uma delimitação geográfica digital das zonas
censitárias determinou que a informação alfanu-
mérica do INE (que contém 4 identificadores
geográficos: Distrito, Concelho, Freguesia e
Lugar) fosse georreferenciada a ‘um ponto
representativo’» (Néry et al. 2007). Foi ainda
efectuado um trabalho de identificação e delimi-
tação de zonas com povoamento disperso ou nas
quais os aglomerados populacionais não tinham
dimensão suficiente para justificar a delimitação
de um lugar (Néry et al.2007), o que, segundo
Machado (1998), exigiu um trabalho de campo,
levado a cabo de norte a sul do país, que permi-
tisse a actualização das listas de lugares existen-
tes, identificando novos lugares e topónimos.
Outra dificuldade esteve relacionada com o pró-
prio conceito de lugar do INE. Este abrangia (e
ainda abrange na actualidade) desde pequenos
povoados a grandes cidades, tornando pouco
correcta a referenciação de um lugar de grande
dimensão (ex.: cidade do Porto) a uma só qua-
drícula quilométrica da base gráfica, o que terá
exigido operações de correcção8.

Os mapas que resultam desta metodologia
baseada em SIG são muito distintos dos mapas
de pontos. O mapa da distribuição da popula-
ção residente em 1981 por quadrícula de 1
Km2, a que se teve acesso, tem como unidade
geográfica de base a referida célula, sendo uti-
lizada uma gradação colorida para representar
uma classificação dos dados: a cada quadrí-
cula corresponde um intervalo de população
residente, ao qual se associa uma determinada
coloração. A sua classificação, no conjunto de
técnicas convencionais da cartografia temá-
tica, é um pouco ambígua, tratando-se, talvez,
de um tipo de mapa situado entre o coropleto

e o de pontos, mas mais próximo deste. A uni-
dade geográfica de base é um polígono e a
representação faz-se em mancha (por colora-
ção da quadrícula). No entanto, a sua repre-
sentação no espaço não é contínua, referindo-
se, antes, a uma localização/ponto no espaço
(representativo do lugar), ao qual é atribuído
um valor populacional absoluto.

2.4. O período pós 1991: o predomínio
dos mapas coropletos

Não obstante o grande desenvolvimento e
difusão das TIG, as técnicas cartográficas de
representação da distribuição populacional
não sofreram desenvolvimentos relevantes
quando comparadas com os períodos anterio-
res. Houve, isso sim, uma maior automatiza-
ção dos processos de elaboração de cartogra-
fia, extremamente facilitados, quer pelas ferra-
mentas disponíveis nos pacotes de softwarede
cartografia automática e de SIG, quer pela
crescente produção e disponibilização de
bases de informação geográfica e alfanumé-
rica digitais. Caiu em relativo desuso a produ-
ção de mapas de pontos de valores absolutos,
para passar a ser mais comum a produção de
mapas coropletos representativos da densidade
populacional.

Com a crescente digitalização de bases
geográficas e a disponibilização de cartas
administrativas de Portugal – sucessivamente
melhoradas –, passaram a ser mais comuns os
mapas de densidade populacional usando
como unidade de base geográfica a freguesia.
Passou a ser frequente encontrar mapas temá-
ticos do tipo coropleto representando todo o
tipo de variáveis relacionadas com a popula-
ção, habitação, emprego e actividade econó-
mica, demografia, afinal, toda uma miríade de
variáveis socioeconómicas.

A maioria das variáveis socioeconómicas é
observada ou reportada sob a forma de inte-
grais ou médias espaciais sobre uma dada
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8 Lamentavelmente, a forma como este problema
foi ultrapassado tecnicamente não é abordado na
bibliografia consultada.



extensão finita no espaço, isto é, sobre unida-
des espaciais poligonais constituintes de uma
tesselação9 do espaço (Néry et al.2007), o que
configura um dos princípios metodológicos
dos mapas coropletos. Estes mapas são utiliza-
dos para representar variáveis agregadas a
áreas, como concelhos, freguesias ou outro
tipo de circunscrição administrativa, ou tam-
bém limites fisiográficos (ex.: bacias hidrográ-
ficas). Os mapas coropletos são adequados
para ilustrar a distribuição de dados relativos,
tais como densidades em função da área (ex.:
número de habitantes por km2), percentagens
(ex.: taxa de analfabetismo) ou índices (ex.:
número de polícias por mil habitantes).

Os mapas coropletos são criados através da
coloração de unidades de área (as unidades de
agregação dos dados) consoante o valor a elas
associado, representando assim a respectiva
magnitude ou intensidade do fenómeno. Este
tipo de representação apresenta algumas van-
tagens evidentes e imediatas que, no seu con-
junto, explicam a popularidade e a rapidez da
sua difusão:

• A facilidade da leitura para o consumi-
dor, quer pelas gradações de cores/tonali-
dades utilizadas (que permitem percep-
cionar facilmente o comportamento da
variável no espaço), quer pela agregação
dos dados a unidades político-administra-
tivas amplamente conhecidas e com
importante relevância para a decisão;

• A sua adequação a um vastíssimo con-
junto de variáveis e indicadores, das
mais diversas temáticas humanas (demo-
gráficas, socioeconómicas), mas também
físicas;

• A rapidez de elaboração. Mesmo quando
não se dispunha de meios de cartografia
automática, quando comparados com os
mapas de símbolos proporcionais, de flu-
xos, pontos ou isolinhas, os mapas coro-
pletos eram tecnicamente mais simples
de construir. Com a introdução e ampla
difusão de softwarede cartografia auto-
mática e SIG, a produção de alguns tipos
de cartografia temática, em particular os
mapas coropletos, tem sido cada vez
mais numerosa. Com efeito, num Sistema
Gestor de Informação Geográfica
(SGIG), dispondo apenas de uma base
gráfica/geográfica correspondente aos
limites das áreas de agregação e de dados
alfanuméricos, o software, oferecendo
um vasto conjunto de preferências, clas-
sifica e agrupa os dados, associando a
cada classe uma simbologia (cor ou
trama). Dispondo das bases previamente
preparadas, em escassos minutos é possí-
vel produzir um simples mapa coropleto
recorrendo a softwareapropriado10.

Dir-se-ia que, em quase todos os instrumen-
tos de ordenamento territorial, em particular nos
capítulos dedicados ao diagnóstico, é possível
encontrar mapas de densidades populacionais.

Mesmo em edições tão recentes como o
Atlas de Portugal, do Instituto Geográfico
Português (2005), foram publicados mapas
que quase só se diferenciam dos de meados do
século XX por terem sido elaborados com
recurso aos modernos SGIG, o que evidencia
uma certa estagnação no desenvolvimento de
novas formas de representação das distribui-
ções e densidades populacionais (Figura 4).
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9 Partição de um espaço num conjunto de subes-
paços contíguos tendo a mesma dimensão do espaço
particionado. Definição extraída do Glossário de Ter-
mos Geográficos disponível em http://snig.igeo.pt/
Portal/docs/glossario_ v07w/ GloTerGeo.htm [con-
sulta: Julho 2008].

10 Se, por um lado, esta relativa facilidade – tam-
bém progressivamente alargada a outras técnicas car-
tográficas – permitiu a democratização da cartogra-
fia, por outro, como bem assinalou Slocum (2009: 8),
não oferece a garantia de que os mapas resultantes
sejam correctamente concebidos.
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No entanto, não se pode desprezar nem o
aumento da qualidade gráfica dos novos pro-
dutos cartográficos, nem o maior nível de
desagregação das unidades espaciais, introdu-
zido sobretudo com o Censo de 2001, com
informação gráfica e alfanumérica disponível
a dois níveis de desagregação inferiores à fre-

guesia, a secção e a subsecção (unidade de
colecta de dados mais elementar). Em 2001,
existiam em Portugal continental 4037 fregue-
sias, 15.536 secções e 170.145 subsecções,
com áreas médias respectivas de 22 km2, 5,73
km2 e 0,52 km2.

Evidentemente, a dimensão média destas

Figura 4 – Densidade populacional por freguesia em Portugal, 2001 

Fonte: Extraído de IGP (2005)



unidades sofre mudanças significativas de
região para região. Por exemplo, no Alentejo as
unidades de área são em média bastante supe-
riores às de qualquer outra região no país (sub-
secções com área média de quase 2 km2).
Igualmente se verifica uma diferenciação
urbano/rural, pelo que as secções e subsecções
de áreas rurais, em geral parcamente povoadas,
são de maior dimensão do que as unidades em
espaço intra-urbano, densamente povoado,
geralmente correspondentes a quarteirões. Esta
diferenciação deve-se ao facto das unidades
terem sido concebidas sobretudo para efeitos
de planificação da colecta de dados no terreno.

Estes novos níveis de tesselação do espaço
permitem, no que respeita aos mapas corople-
tos, uma representação mais detalhada e pró-
xima da realidade. Contudo, o uso de limites
administrativos e/ou censitários (zonamentos
normativos) como base para a representação
de distribuições (populacionais ou outras)
imporá, sempre, um conjunto de limitações
que se listam de seguida:

• As fronteiras administrativas têm origens
históricas, políticas e administrativas e
podem não reflectir uma homogeneidade
interna de variáveis;

• As unidades censitárias são definidas por
motivos de conveniência de recolha de
informação, não estando directamente
relacionadas com a distribuição espacial
das variáveis (criando polígonos de gran-
des dimensões para áreas com menos
população e de menores dimensões para
áreas com mais população);

• Assumem-se a homogeneidade interna da
variável – média espacial – isto é, a assun-
ção de que a variável se distribui unifor-
memente dentro da unidade espacial;

• A média espacial que é criada no interior
das unidades espaciais discretas genera-
liza os valores internos altos e baixos,
mascarando a real distribuição do fenó-
meno;

• As fronteiras alteram com o passar do
tempo, dificultando a comparação tem-
poral de variáveis;

• Dados provenientes de diferentes fontes
podem encontrar-se referenciados a
zonamentos espaciais incompatíveis;

• Cruzamento de informação proveniente
de diferentes zonamentos não é directo;

• Não permite a diferenciação de entidades
fisiográficas, tais como superfícies de
água, reservas naturais, praias e outras
áreas não povoadas onde geralmente cer-
tos fenómenos socioeconómicos não ocor-
rem. Com efeito, os mapas coropletos de
dados demográficos e socioeconómicos
por unidades administrativas, amplamente
vulgarizados, causam a impressão de que
os indicadores se distribuem homogenea-
mente por cada unidade de área, mesmo
quando porções significativas dessas uni-
dades são totalmente desabitadas;

• A construção de indicadores normaliza-
dos (ex.: densidade populacional) com
base na área das unidades é demasiado
dependente da sua dimensão, levando a
criar falsas percepções da realidade
devido à grande heterogeneidade areal11;

• Existência de efeitos do Modified Areal
Unit Problem (MAUP), em português,
Problema das Unidades de Área Modifi-
cáveis (Openshaw 1984)12.
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11 Sobre este tópico, ver a experiência levada a
cabo por Gallego, F. J. (s. d.) – Mapping rural/urban
areas from population density grids. Disponível em
http://www.ec-gis.org/docs/F11116/RURAL%20UR
BAN%20%20POP DENS.PDF

12 Os efeitos do MAUP são inerentes aos dados
colectados, armazenados ou representados em unida-
des de área poligonais, em particular os zonamentos
normativos, onde não se cumpre a homogeneidade da
variável no interior das unidades. O MAUP considera
a existência de problemas de transformação dos dados
originais e individuais, quando as unidades de área são
agregadas ou agrupadas em diferentes combinações.
Isto é, a modificação das fronteiras e a agregação de
zonas afecta a informação resultante (Mennis 2003).



Não se referindo a ele directamente, M. H.
Dias (1991: 32) acabava por se referir a uma
das características do MAUP e tomava inequi-
vocamente partido pela opção técnica de car-
tografar a distribuição da população através de
símbolos pontuais (de valor uniforme) e de
círculos de tamanho proporcional ao valor
representado, em detrimento dos mapas coro-
pletos, sobre os quais lançava a dúvida de
poderem ser considerados verdadeiros mapas
de distribuição populacional:

«Representar as densidades não constitui
uma alternativa equivalente [aos mapas de pon-
tos], visto que os mapas assentam numa certa
base espacial [administrativa] e as manchas grá-
ficas correspondentes, no geral de dimensão
muito desigual, mascaram forçosamente a ver-
dadeira distribuição espacial dos habitantes.

Exprimindo um valor médio por unidade de
superfície13, e na maior parte dos casos diluídos
num certo intervalo de variação (ou classe), os
mapas da densidade não se podem considerar
verdadeiros mapas de distribuição da popula-
ção, mesmo com recurso a uma base espacial de
malha suficientemente fina que permita mostrar
as cambiantes dessa distribuição».

3. Novos rumos para a 
representação das 
distribuições populacionais:
A cartografia dasimétrica

Já foi referido que os métodos de cartogra-
fia temática convencional, por usarem fre-
quentemente como suporte espacial um zona-
mento normativo, estão sujeitos a um largo
espectro de limitações. Viu-se ainda que os
mapas coropletos de densidade populacional
não podem ser considerados verdadeiros

mapas de distribuição da população. Isto por-
que a ocupação humana do território se faz
independentemente dos limites administrati-
vos e censitários e a realidade geográfica não
pode ser cartografada com rigor se forem usa-
dos limites artificiais pouco correlacionados
com a distribuição dos residentes.

Neste contexto, é pertinente enunciar a
cartografia dasimétrica como uma técnica que
permite superar as limitações já discutidas.

Embora já tenham sido encontradas breves
referências, como por exemplo em Fernandes
(2008a: 89-90), o termo e o conceito de «car-
tografia dasimétrica»14 têm muito pouca tradi-
ção teórica e prática na Geografia e na carto-
grafia portuguesas. No entanto, qualquer bom
manual anglo-saxónico de cartografia temática
permite um esclarecimento. Segundo Slocum
(1999: 168), o mapa dasimétrico é uma evolu-
ção do mapa coropleto e distingue-se funda-
mentalmente por utilizar informação auxiliar
para aperfeiçoar a representação de uma distri-
buição ou de uma densidade espacial, qualquer
que ela seja.

No caso de um mapa da distribuição
populacional, o recurso a informação geográ-
fica auxiliar que indique a localização de
áreas não habitadas, como grandes superfí-
cies de água, extensas áreas florestais e agrí-
colas, permite aprimorar razoavelmente a
cartografia final, impedindo que estas áreas
sejam utilizadas para representar a mancha
habitada e que o seu valor de área seja utili-
zado para o cálculo da densidade. A utiliza-
ção desta informação auxiliar na produção do
mapa de distribuição populacional permite
duas melhorias óbvias relativamente ao tradi-
cional mapa coropleto:

• Representar com maior rigor geográfico
a localização do fenómeno (número de
residentes);
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13 Média espacial.

14 Por vezes também referida como cartografia
densimétrica (a discussão está em aberto!).



173

Planear o Local

• Adequar o índice de densidade popula-
cional em função da área potencialmente
ocupada.

• Em síntese, no processo produtivo de um
mapa dasimétrico recorre-se a informação

geográfica auxiliar, fortemente correlacio-
nada com a variável a representar, de
forma a melhorar a sua representação car-
tográfica, limitando a distribuição às áreas
em que de facto ela ocorre (Figura 5).

A cartografia dasimétrica tem uma história
que remonta, tanto quanto se sabe, ao início
do século XX. As primeiras referências a este
tipo de cartografia são originárias da Rússia.
O seu alegado criador, Semenov-Tian-
Shansky publicou, na década de 1920, um
mapa da população da Rússia europeia (Bie-
lecka 2005; Mennis e Hultgren 2006). No
entanto, J. K. Wright foi quem popularizou,
nos Estados Unidos da América, a cartografia
dasimétrica, com a publicação, em 1936, de A
method of mapping densities of population
with Cape Cod as an example, na Geographi-
cal Review.

Com base em informação sobre áreas habi-
tadas e desabitadas, derivada de cartografia
topográfica da United States Geological Sur-
vey (USGS), Wright redistribuiu as contagens
populacionais originais pelas áreas habitadas.
Posteriormente, dividiu as áreas habitadas em
parcelas mais pequenas e, usando padrões de

ocupação também deduzidos da cartografia de
base, Wright recalculou das densidades popu-
lacionais (Mennis 2003: 32).

Apesar das vantagens da técnica dasimé-
trica já há muito terem sido demonstradas, a
sua produção, sem o auxílio dos meios com-
putacionais actuais, é uma tarefa muitíssimo
morosa e complexa, o que terá desmotivado a
sua maior difusão durante décadas.

Mais recentemente, a cartografia dasimé-
trica ganhou novo fôlego. A publicação de um
crescente número de trabalhos em revistas
internacionais de cartografia nos últimos anos
é uma evidência disso mesmo. Outro facto
interessante é a publicação, na terceira edição
do manual Cartography and Geovisualization
(Slocum et al. 2009), de um capítulo exclusi-
vamente dedicado à cartografia dasimétrica.
Em edições anteriores do mesmo manual
(1999 e 2005), a cartografia dasimétrica parti-
lhava um capítulo com os mapas de pontos.

Figura 5 – Modelo dasimétrico

(a) População igualmente distribuída pela unidade de enumeração (zona de origem); 
(b) Informação auxiliar, com áreas povoadas a cinzento (zonas de destino) e despovoadas a branco; 
(c) População redistribuída nas zonas de destino.

Fonte: Extraído de Langford (2007: 21)



Vários motivos poderão explicar o cres-
cente interesse na cartografia dasimétrica:

• O aumento do poder de processamento
dos sistemas computacionais, capazes de
processar grande volume de informação
mais rapidamente;

• A disponibilização de ferramentas cada
vez mais avançadas de análise espacial
integradas em pacotes de software
comerciais;

• O aumento da oferta de informação geo-
gráfica digital proveniente de diferentes
fontes, passível de ser usada como infor-
mação auxiliar para a interpolação dasi-
métrica;

• No contexto da produção de superfícies
populacionais, a cartografia dasimétrica é
um método comprovadamente mais rigo-
roso do que qualquer outro que não
recorra a informação auxiliar para infor-
mar o processo de interpolação (Wu et al.
2005).

A cartografia dasimétrica é um tipo especí-
fico de interpolação zonal. Interpolação zonal
refere-se ao processo de transformação de
dados agregados a um zonamento de origem
num zonamento de destino, de diferente geo-
metria. Numa abordagem a dados populacio-
nais, a interpolação zonal recorre a dados cen-
sitários, agregados a um zonamento original
(zonas de origem), e aplica uma desagregação
para estimar a população num zonamento de
diferente geometria (zonas de destino)15. No
contexto da interpolação zonal, a especifici-
dade da cartografia dasimétrica reside na utili-
zação de informação auxiliar que informa a
interpolação sobre a forma como as variáveis
originais devem ser redistribuídas nas zonas
de destino. Requisito também indispensável

da interpolação zonal dasimétrica é a preser-
vação do volume original dos dados por zona
de origem (propriedade picnofilática).

Diferentes tipos de informação auxiliar
podem ser utilizados nos métodos dasimétri-
cos aplicados à distribuição populacional. Os
mais referenciados na literatura são as áreas
urbanas obtidas por meio de detecção remota
ou cartografia da ocupação/uso do solo
(Eicher e Brewer 2001; Mennis 2003; Wu et al
2005; Slocum 2009). Têm sido também
encontradas referências à utilização de parce-
las usadas por serviços fiscais (Sleeter e Wood
2006), estradas ou vias públicas (Voss et al.
1999; Reibel e Bufalino 2005; Freire 2007b),
edifícios (Langford 2007) ou mesmo a intensi-
dade da luz emitida à noite, obtida por meios
de detecção remota (Dobson et al.2000).

A utilização de informação auxiliar é um
aspecto tão marcante na cartografia dasimé-
trica que Martin et al. (2000) não hesitaram
em afirmar que a qualidade da informação
auxiliar é mais importante do que a escolha do
algoritmo de desagregação.

A cartografia dasimétrica pode ser classifi-
cada como binária ou «inteligente»16 con-
soante o tipo de desagregação que é feita a par-
tir dos dados originais. A desagregação binária
é a mais simples forma de cartografia dasimé-
trica e distribui a população pelas zonas de
destino de forma proporcional à área. Este
método assume a distribuição homogénea no
zonamento de destino, pois não considera a
diferenciação da informação auxiliar em clas-
ses de diferente densidade populacional. Con-
sidera apenas a diferenciação simples entre
áreas povoadas e não povoadas, distribuindo a
população de forma proporcional à área
povoada.

O método «inteligente», por sua vez,
incorpora informação relativa a classes de
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15 Para uma revisão mais completa das diferentes
técnicas de interpolação zonal, ver Rase (2001), Wu
et al. (2005) e Silva (2009).

16 Outros autores (Rase 2001; Gallego 2001; Bie-
lecka 2005) utilizam o termo «Modified Areal
Weighting Method».
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diferente densidade populacional. Por exem-
plo, se for usada informação relativa à ocupa-
ção do solo, é presumível que as classes agrí-
colas tenham uma densidade de ocupação
humana inferior a classes urbanas. A pondera-
ção das áreas ocupadas pelas densidades rela-
tivas da informação auxiliar torna o processo
dasimétrico mais robusto e realista. A forma
como a densidade de cada classe é determi-
nada tem sido um tema de investigação da car-
tografia dasimétrica.

Eicher e Brewer (2001) usaram três classes
de ocupação do solo: urbano, agrícola e flores-
tal. A cada classe atribuíram uma percentagem
de ocupação humana arbitrária, 70%, 20% e
10%. No entanto, além da subjectividade do cri-
tério, o método não considerava o valor de área
das três classes dentro de cada zona de origem.

Mennis (2003) e Mennis e Hultgren (2006)
propõem um método bastante mais robusto
que usa a área das classes de ocupação do solo
ponderada por uma densidade populacional
diferenciada entre elas. A densidade de uma
determinada classe é calculada com base num
processo de amostragem, que selecciona uni-
dades do zonamento de origem representativas
da classe em causa (ex.: unidades total ou par-
cialmente contidas numa classe de ocupação
do solo). Outros autores (Gallego e Peedell
2001; Néry et al. 2007) utilizam algoritmos
iterativos para estimar as densidades relativas
entre classes de ocupação do solo.

A Figura 6 mostra como uma unidade de
enumeração é desagregada num modelo matri-
cial mais refinado com base em informação
sobre a ocupação do solo.

Enquanto os métodos «inteligentes» reco-
nhecem a existência de diferenças de densi-
dade entre classes da informação auxiliar, não
prevêem, contudo, a existência de diferenças
de densidade dentro de cada uma dessas clas-

ses (Wu et al 2005). Por isso, Harvey (2002)
adoptou uma abordagem completamente dife-
rente. As densidades não são estimadas ao
nível de classes de informação auxiliar mas ao
nível dos próprios pixéis de destino. O pro-

Figura 6 – Modelo dasimétrico inteligente implementado em suporte matricial

(a) Unidade de enumeração, com população homogeneamente distribuída no espaço (zona de origem). 
(b) Informação auxiliar em categorias de uso do solo (vermelho: urbano denso; rosa: urbano disperso; ama-
relo: agrícola; azul: água) (zonas de destino); 
(c) População redistribuída em pixéis, assumindo densidades de povoamento diferentes por classe de uso
do solo.

Fonte: Adaptado de Sleeter e Wood (2006).



cesso é feito por um algoritmo iterativo que
vai modificando o valor da população atri-
buída a cada pixel através do seu ajustamento
em relação a regressões globais para a área
modelada. A primeira regressão é obtida entre
os valores iniciais da população, distribuída
por pixéis através de um modelo dasimétrico

binário, e informação espectral de cada pixel
obtida em imagens de satélite.

Os modelos de distribuição da população
em formato matricial, produzidos com base
nos métodos e técnicas acima revistos, podem
ser definidos como uma matriz regular de
células (ou pixéis) georreferenciada, que con-
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Figura 7 – Representações coropleta (A) e dasimétrica (B) da densidade populacional na área de
Peniche, 2001

Fonte: Extraído de Silva (2009).
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tém informação relativa à quantidade de pes-
soas que reside em cada pixel (Figura 5, c). O
pixel funciona como uma unidade de partição
do espaço geográfico.

A criação de superfícies matriciais popula-
cionais é um caso especial da interpolação
zonal, porque o destino da informação é o con-
junto de células que constituem a imagem matri-
cial, procurando aproximar-se de uma superfí-
cie contínua (Mennis 2003). Na realidade, as
superfícies matriciais resultantes da modelação
dasimétrica devem ser consideradas superfícies
semicontínuas, dado existirem espaços onde a
variável não ocorre e, por conseguinte, o valor
dos respectivos pixéis é zero ou nulo.

3.1. Trabalhos recentes de cartografia
dasimétrica em Portugal

Ao contrário do que já acontece noutros
países, a cartografia dasimétrica não encon-
trou ainda, em Portugal, terreno de grande
desenvolvimento e difusão. Até à data, são
conhecidos apenas três trabalhos recentes, de
autores portugueses, que utilizam a cartografia
dasimétrica para produzir mapas de distribui-
ção populacional.

Néry et al. (2007) produziram, para o terri-
tório de Portugal Continental, um modelo da
distribuição espacial da população residente em
1991, utilizando um zonamento regular quadri-
culado de 1 x 1 km2, baseando-se num método
de interpolação dasimétrico inteligente que
redistribuiu a população com base em diferentes
densidades de ocupação por tipologia de ocupa-
ção do solo (COS 90). Freire (2007b) desagre-
gou, para os concelhos de Cascais e Oeiras, a
população diurna e nocturna, utilizando uma
interpolação dasimétrica binária e tendo como
suporte espacial uma malha com resolução de
25 m correspondente aos eixos de via17.

Por último, no trabalho de Silva (2009), a
população residente da região Oeste e Vale do
Tejo, para um total de 33 concelhos, foi desa-
gregada e estimada ao nível de pixéis de 30
metros de resolução (ver extracto na Figura
7). No ensaio metodológico foram testadas
duas técnicas de mapeamento dasimétrico
(binária e inteligente) assim como diferentes
fontes de informação auxiliar, dando origem a
seis diferentes modelos de distribuição popu-
lacional, cada qual com diferente grau de qua-
lidade. A avaliação e comparação dos mode-
los produzidos, feita através do recurso a
conhecidos instrumentos estatísticos, permitiu
provar que, para as escalas em análise (muni-
cipal e regional), o método dasimétrico inteli-
gente, conjugado com informação auxiliar do
edificado residencial, extraído de cartografia
topográfica, permite obter as melhores esti-
mações.

O modelo populacional final foi utilizado
em três exercícios aplicados ao ordenamento do
território (população em risco, população ser-
vida por equipamentos e urbanismo), demons-
trando a utilidade e aplicabilidade do produto
em diferentes contextos temáticos. Foram des-
tacadas as seguintes vantagens do modelo
populacional produzido:

• A grande desagregação e resolução espa-
cial da variável, modelada em superfície
semi-contínua matricial, com a resolução
de 30 metros, totalmente independente de
limites administrativos e/ou censitários;

• A localização do fenómeno cartografado
às áreas em que ele realmente ocorre, per-
mitindo uma leitura consideravelmente
mais realista da distribuição (Figura 7);

• A sua fácil integração com outras bases
digitais de informação geográfica, recor-
rendo a técnicas simples disponíveis em
SGIG comerciais, que possibilitam quer
a reagregação dos dados para os mais
diversos zonamentos, quer as operações
de álgebra de mapas.

17 Para uma revisão mais detalhada destes traba-
lhos, ver Silva (2009).



4. Conclusão

Os desenvolvimentos ocorridos na última
década em cartografia dasimétrica foram
impulsionados pelos novos meios computacio-
nais (hardwaree software) e pela disponibili-
zação crescente, em quantidade e qualidade,
de informação geográfica digital. O aumento
do número de trabalhos deste ramo da carto-
grafia, desenvolvidos tanto por cartógrafos
estrangeiros como nacionais, permite já
demonstrar, sem qualquer dúvida, as vanta-
gens da abordagem dasimétrica à produção de
mapas, ou produtos cartográficos em sentido
lato, da distribuição populacional.

Pode dizer-se que os desenvolvimentos
actuais e futuros passarão por três eixos fun-
damentais: 1) o refinamento e a automatização
das já conhecidas técnicas de mapeamento
dasimétrico; 2) a produção melhorada de esti-
mações populacionais diurnas e sazonais, de
reconhecida utilidade para domínios como o
geomarketing, a análise de vulnerabilidades e
a gestão de situações de emergência; 3) a inte-
gração de dados provenientes de detecção
remota no mapeamento dasimétrico da distri-
buição populacional, o que inclui a estimação
(projecção) de população em anos intercensi-
tários, de particular pertinência para áreas
urbanas de franco crescimento18.

Duas notas finais que escolhemos para
rematar esta discussão: Em primeiro lugar,
será de esperar que, nos próximos anos, se
venha a popularizar entre nós a produção,
difusão e utilização, quer para efeitos da sim-
ples visualização, quer para efeitos de análise
mais avançada, de cartografia dasimétrica
aplicada às distribuições demográficas. Em
segundo lugar, é de estimular que outros geó-
grafos e cartógrafos portugueses contribuam

para o desenvolvimento teórico e/ou aplicado
desta técnica cartográfica.
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