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Redes Urbanas Policêntricas: Operacionalização no subsistema Sines/ Vila Nova de 

Santo André/ Santiago do Cacém 

 

Eugénia Santa Bárbara 

 

Resumo: A dissertação de mestrado tem como objetivo avaliar as características e 

potencialidades dos sistemas urbanos policêntricos e o seu funcionamento em rede. A 

abordagem empírica está centrada no caso de estudo do Centro Urbano Regional 

definido no Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, constituído 

pelas cidades de Sines, Vila Nova de Santo André e de Santiago do Cacém, analisando o 

seu grau de operacionalização e avaliando as relações de cooperação e 

interdependência existentes. Na abordagem são utilizados os conceitos associados ao 

modelo de desenvolvimento Policêntrico como os mais adequados para superar as 

limitações existentes ao nível do desenvolvimento económico e social, de forma a criar 

massa crítica (demográfica, funcional, cultural e económica), capaz de fomentar o 

desenvolvimento deste território.  

Palavras chave: Redes Urbanas; Policentrismo; Identidade, Mobilidade; Acessibilidade; 

Governança. 

 

Polycentric Urban networks:  Setting up the polycentric subsystem of Sines/Vila 

Nova de Santo André/Santiago do Cacém 

Abstrat: The present dissertation aims to evaluate the characteristics and potentialities 

of polycentric urban systems. The empirical approach is centered on the case study of 

the Regional Urban Centre set in Alentejo Regional Land Use Plan, encompassing the 

cities of Sines, Vila Nova de Santo André and Santiago do Cacém. The research intends 

to analyze its implementation degree and to evaluate cooperation and 

interdependence relations. In this framework we made use of the concepts associated 
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to the model of polycentric development as the best suited to overcome existing 

limitations at the level of the economic and social development, capable to create 

critical mass (demographic, functional, cultural and economic) and to promote the 

development of this territory. 

Keywords:  Urban Networks; Polycentrism; Identity, Mobility; Accessibility; 

Governance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Apesar dos elevados recursos financeiros investidos no Complexo Industrial e 

Portuário de Sines, este território (subsistema) apresenta variadas disfunções, que se 

refletem quer na qualidade de vida da população residente e trabalhadora, quer na 

sua competitividade económica. Ao não se alcançarem as metas delineadas ao longo 

do tempo, foi-se cimentando um sentimento generalizado de frustração, devido à 

expectativa de desenvolvimento que até hoje não foi concretizado. A presente 

dissertação encontra justificação no fato de se acreditar que algumas destas limitações 

podem ser superadas pelo fortalecimento das relações entre as cidades de Sines, Vila 

Nova de Santo André e Santiago do Cacém, operacionalizando com determinação a 

conceção urbana definida pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Alentejo (PROTA). O reforço das complementaridades existentes e da criação de uma 

identidade partilhada que evidencie e valorize a escala demográfica e a massa crítica 

nas três cidades, revela-se uma condição para atingir mais e melhores resultados. 

Mesmo considerando o contexto de crise económica e financeira que atualmente vive 

Portugal e a Europa, defende-se que este modelo, independentemente dos caminhos 

que se assumam na construção (ou desconstrução) do projeto europeu, continua a ser 

o mais apropriado para enquadrar e fomentar a coesão social e económica nas suas 

diferentes escalas territoriais, resultando em espaços de desenvolvimento social e 

económico mais harmonioso e equitativo. 

A dissertação tem como objetivos gerais: i) demonstrar os benefícios dos sistemas 

urbanos policêntricos para a competitividade e coesão territorial; ii) compreender os 

mecanismos mobilizadores dos atores na estruturação dos sistemas urbanos 

policêntricos; e iii) conhecer as dinâmicas contemporâneas de afirmação e de 

competitividade das cidades. Por outro lado, e tendo presente o caso de estudo, a 

dissertação tem como objetivos específicos: i) analisar o funcionamento do subsistema 

Sines/ Santo André / Santiago enquanto um sistema urbano policêntrico; ii) identificar 

pontos fortes e pontos fracos de cada cidade; iii) avaliar as suas redes de sinergias e 

concorrências; iv) identificar os atores chave (públicos e privados) e as suas estratégias 

individuais; v) identificar as complementaridades e fatores de funcionamento em rede 
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a reforçar; e vi) fornecer contributos para uma estratégia que fortaleça o seu 

funcionamento em rede. 

Para a concretização dos objetivos enunciados, a metodologia utilizada baseou-se: i) 

na leitura, análise e comparação de obras de referência relativamente aos sistemas 

urbanos, ao fenómeno urbano, e ao planeamento estratégico, de forma a enquadrar o 

teoricamente o tema e fornecer ferramentas de análise da realidade observada; ii) na 

análise dos documentos produzidos pela União Europeia para a promoção da coesão 

territorial; iii) na pesquisa e leitura de documentos relativos à instalação do complexo 

portuário e industrial de Sines; iv) na compilação e análise de dados estatísticos; v) na 

análise dos Instrumentos de Gestão Territorial e dos programas e planos estratégicos 

com incidência neste território; vi) e na realização de entrevistas semi-estruturadas 

aos principais agentes do território. 

Assim, a primeira parte da pesquisa faz uma breve contextualização teórica dos 

sistemas urbanos policêntricos e das dinâmicas contemporâneas de afirmação e de 

competitividade das cidades, de forma a demonstrar os benefícios desta abordagem. 

Por outro lado é realizada uma síntese de como o modelo de desenvolvimento 

policêntrico foi absorvido pelas entidades e instituições políticas europeias e 

portuguesas, enquanto agentes responsáveis pela administração do território, nas suas 

diferentes escalas, com o objetivo de compreender quais os mecanismos 

mobilizadores dos atores na estruturação dos sistemas urbanos. Tal apoiou-se na 

análise aos instrumentos estratégicos produzidos no âmbito do projeto europeu, 

nomeadamente o EDEC (1999), a Agenda Territorial para a União Europeia (2007), o 

Livro Verde para a Coesão Territorial (2006), e a Agenda Territorial 2020 (2008), e os 

seus reflexos nos instrumentos estratégicos portugueses entretanto publicados, 

designadamente no Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território 

(PNPOT) e no Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT) que 

contextualiza o subsistema urbano em estudo através da definição de um Centro 

Urbano Regional constituído pelas cidades de Sines, Vila Nova de Santo André e 

Santiago do Cacém. 
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Após esse breve enquadramento, são caraterizadas as cidades em estudo, avaliando os 

seus pontos fortes e fracos e ainda as complementaridades e sinergias existentes, 

através da descrição das funções urbanas presentes em cada uma das cidades, e pela 

análise da atração que exercem entre si e com exterior, com base nos dados relativos 

aos movimentos pendulares dos Censos de 2011. Posteriormente, posiciona-se o 

sistema urbano em estudo no contexto europeu, nacional e regional, refletindo-se 

sobre a visão que os diversos planos estratégicos reservaram a este território, 

nomeadamente através da avaliação da operacionalização do sistema urbano 

policêntrico Sines/Vila Nova de Santo André/Santiago do Cacém consubstanciado no 

trabalho desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) 

pela Associação de Municípios para a Gestão Regional do Ambiente (AMAGRA), e 

ainda, mais recentemente pela participação das três cidades em duas RUCI (Redes 

Urbanas para a Competitividade e inovação).  

Para apurar a efetiva operacionalização deste sistema urbano policêntrico, e tendo 

como intuito identificar as estratégias individuais e coletivas de alguns dos atores 

deste subsistema, foram realizadas entrevistas para aferir as suas percepções sobre 

questões como a identidade do território, funções urbanas, sinergias, concorrências e 

modelos de governação, e que se pretendem fazer convergir procurando as 

complementaridades latentes no território.  

Por último, tendo em conta todo o trabalho de pesquisa e análise, e ainda as 

entrevistas realizadas, e para potenciar a competitividade e inovação do subsistema 

em causa, são formulados contributos para o início de um processo de construção 

participada de uma identidade comum, de uma maior cooperação entre as cidades, e 

de fomento de trabalho em rede entre os atores, que faça emergir todas as 

potencialidades deste território, no sentido de o reposicionar e de o afirmar no 

sistema urbano contemporâneo nas suas diferentes escalas e, simultaneamente, capaz 

de melhorar a qualidade de vida da população residente.   
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2. DA CIDADES AOS SISTEMAS URBANOS POLICÊNTRICOS 

 

Para Mcevedy (citado por Abiko et al, 1995:6), a “transição do modo de vida do 

Mesolítico para o Neolítico é um momento de viragem, no desenvolvimento social e 

económico do homem, comparável, em importância, às revoluções industrial e 

cientifica dos séculos XIX e XX. O contraste entre um acampamento mesolítico e uma 

aldeia de camponeses do Neolítico é tão frisante que justifica perfeitamente o termo 

Revolução neolítica”.  

A transição do nomadismo para o sedentarismo dá origem ao aparecimento das 

primeiras aldeias e, ao longo do tempo, estas vão dando lugar às cidades. Apesar das 

diferenças culturais das sociedades que lhe deram origem, todas as cidades tinham em 

comum serem o sítio onde se concentravam as habitações, as oficinas, e o local central 

onde se processavam as trocas comerciais, e onde ocorria a vida social, religiosa e 

política. Em torno da cidade estavam os campos agrícolas e as pastagens para o gado. 

Ao mesmo tempo que a cidade ia crescendo demograficamente, e a perceção de 

quanto mais se produzia mais rico se era e, mais poder se tinha no seio de cada 

comunidade, aumentou a produção e, por isso, tornava-se necessário aumentar o 

território periférico sob domínio daquela cidade.  

Mas Goitia e Spengler (citado por Abiko et al; 1995:6), referem que “o que distingue a 

cidade da aldeia não é a extensão, nem o tamanho, mas a presença de uma alma da 

cidade, (…) a coleção de casas aldeã, cada uma com a sua própria história, converte-se 

num todo conjugado. E este conjunto vive, respira, cresce, adquire um rosto particular, 

uma forma e uma história internas.”. 

A necessidade de dominar territórios cada vez mais vastos, e que poderiam 

corresponder a áreas sob domínio de outras cidades, são o principal motivo das 

guerras, aprofundando-se as rivalidades entre diferentes comunidades, formando-se 

em cada grupo uma maior identidade política, religiosa e cultural. Porém, em tempo 

de paz, houve lugar ao desenvolvimento de diversas relações comerciais de 

proximidade entre os povos, que privilegiavam os rios, os mares interiores e a 

navegação litoral como meios de comunicação.  
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O domínio económico, político e religioso de determinadas civilizações ao longo do 

tempo sobre outros povos e outros territórios e os seus recursos, foi tornando mais 

complexas e competitivas as relações entre estas, ilustradas na figura 1. 

 

Figura 1 – Domínio Territorial das Religiões até 600 d.c. 

Fonte: Cowen, N. (2004:120) 

Apesar das convulsões políticas e económicas entretanto ocorridas, chegamos ao 

século XV com 4 grandes civilizações que dominam o mundo até então conhecido. 

Neste período, segundo Cowen (2004:155), “Novos centros civilizacionais ganharam 

forma na Europa Ocidental, no sul da China, no Médio Oriente e na Rússia, estimulando 

uma renovação da actividade económica no seio dessas zonas, e até certo ponto, de 

umas com as outras. (…) os impérios islâmicos no oriente e ocidente, as expedições 

chinesas até aos mares meridionais e através das fronteiras setentrionais, explorações 

russas na Sibéria e empreendimentos oceânicos na europa ocidental. Deixados 

incólumes no período da expansão mongol, e tendo desenvolvido tecnologias 

superiores, os europeus responderam durante mais tempo e com maior sucesso ao 

impulso global, correspondendo aos aperfeiçoamentos nos navios e na navegação 

marítima com progressos no armamento. “. 
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A época dos Descobrimentos marca a transição da época Medieval para o 

Renascimento, período que dá início às relações globais, com a descoberta das 

américas e do caminho marítimo para a Índia. Inicialmente protagonizada pelos 

portugueses e espanhóis, rapidamente foi liderada e controlada pelos ingleses e 

holandeses, cujo poderio marítimo e militar era superior. Este evento revolucionou a 

ordem política e económica estabelecida, interferindo irreversivelmente na 

organização mundial, sobretudo no domínio comercial (figura 2). 

 

Figura 2 – Impérios comerciais mundiais (1770) 

Fonte: Cowen (2004:168) 

O domínio marítimo e comercial proporcionado pelos Descobrimentos, combinado 

com a Revolução Industrial que ocorreu em Inglaterra na 2ª metade do séc. XVIII (a 

máquina a vapor em 1769, e o tear mecânico em 1771), marca o início de um dos 

períodos mais importantes da história mundial, da história das cidades e da Europa. A 

introdução das novas tecnologias nos processos produtivos, que conduziu a uma 

produção excedentária, aumentou a necessidade de comercialização dos produtos e 
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do alargamento dos mercados de consumo. As fábricas multiplicaram-se nas grandes 

cidades, e a população urbana aumentou exponencialmente.  

Neste período as cidades adquirem uma dimensão e um papel determinante na 

organização do sistema económico e social mundial. Nos países industrializados, as 

transformações ocorridas conduzem à intensificação do êxodo rural, devido não só às 

grandes necessidades de mão-de-obra nas cidades, mas também aos excedentes desta 

no campo, derivado do incremento de melhores técnicas agrícolas. A par e passo com 

esta nova realidade desenvolvem-se os transportes e as vias de comunicação, que 

facilitam o transporte das matérias-primas e produtos até às cidades industriais e 

portuárias e até aos grandes centros de consumo. 

Ao longo do séc. XVIII e XIX os cientistas e industriais foram aperfeiçoando o 

desempenho das máquinas, aumentando a diversidade de bens e da produção 

industrial, o que provocou o acréscimo da população operária nas cidades, e a um 

crescimento urbano sem precedentes.  

Esse rápido crescimento colocou novas questões urbanas. A cidade industrial é 

caracterizada pelo défice habitacional, pela insalubridade (ausência de abastecimento 

de água e de saneamento) e pelo congestionamento. O aparecimento de epidemias 

suscitou o aparecimento de preocupações de ordem pública relacionadas com a saúde 

e o ordenamento das cidades. O urbanismo moderno surge para responder aos 

problemas da então denominada “cidade monstruosa”. 

O processo de industrialização ocorre nas grandes cidades, quer da Inglaterra, Bélgica, 

França e Alemanha, quer dos Estados Unidos. Esta indústria em ascensão necessita, 

além de mão-de-obra em grande escala, de matérias-primas para laborar, pelo que se 

intensifica o domínio dos países europeus nas respetivas colónias e reforçam-se as 

comunicações mundiais, em especial o transporte marítimo e ferroviário.  

Citando novamente Cowen (2004:178), “A construção do caminho-de-ferro 

desempenhou um papel crucial na América e na Rússia, contribuindo para o 

aparecimento de padrões globais. Uma aceleração na velocidade de mudança após 
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1865 transformou os Estados Unidos na primeira superpotência industrial, e em 1900 

tanto a América como o Japão se entregavam a políticas expansionistas.”. 

As aspirações pelo poder e domínio económico foram quase sempre a causa das 

guerras regionais, mas entre 1850 e 1950, pelos mesmos motivos e tendo como palco 

a europa, estas assumiram a dimensão de guerras mundiais. Após 1945, a europa 

estava devastada pela 2ª Grande Guerra, e os Estados Unidos confirmavam a sua 

posição como a grande potência económica e política no mundo. O crescimento 

exponencial das cidades e da população urbana ao longo do século XX, e ainda a 

concentração das atividades económicas, sobretudo nas zonas litorais, conduziu a um 

crescimento mais difuso das cidades, que se transformaram em entidades cada vez 

mais complexas. 

A cidade contemporânea não é uma entidade político-administrativa, existem zonas 

difusas em que a cidade se confunde com o espaço rural e que resultam do seu 

crescimento contínuo, são as periferias e as zonas periurbanas, sendo por isso difícil de 

determinar os seus limites. O critério mais consensual para definir uma cidade é a 

densidade populacional e a distribuição da população pelos diferentes setores de 

atividades, considerando-se que a uma alta densidade corresponde uma área urbana 

e, que nessa área urbana a população está maioritariamente empregada nos setores 

secundário e terciário. O espaço rural, por oposição, é definido pela baixa densidade e 

pela população empregue maioritariamente no setor primário. Mas as especificidades 

de cada cidade são resultado da sua história, do seu desenvolvimento económico, 

demográfico, social e político, e por isso os critérios de classificação diferem de país 

para país (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Critérios para definição de cidade 

Fonte: Nunes, M. (2010) – Adaptado 

 

A cidade distingue-se também pela sua morfologia, pela forma de concentração do 

povoamento, que determina as características do tecido e da paisagem urbana, e 

ainda pela quantidade e qualidade das funções que prestam à população residente e 

País Critérios de definição de cidade 

Dinamarca 
São necessários apenas 200 habitantes para uma comunidade urbana ser 
considerada uma cidade 

Espanha 
São necessários apenas 10 000 habitantes para uma comunidade urbana ser 
considerada uma cidade 

França 
O termo cidade (ville) é aplicado apenas às comunas (a menor entidade 
politico-administrativa) com mais de 2000 habitantes, na sua área 
urbanizada. 

Reino Unido 

Existem duas definições de cidade: city e town. Uma city (cidade) difere de 
uma town por ser assim reconhecida desde tempos imemoriáveis ou por ter 
recebido o estatuto de cidade da coroa britânica – normalmente devido à sua 
dimensão, importância ou conexões políticas com a realeza. As áreas urbanas 
não têm em consideração os limites administrativos e diferem entre 
entidades estatísticas 

Canadá e EUA 

Existem duas definições de cidade: city (cidade) e town (vila). O principal 
critério para uma área urbana receber o estatuto de city ou de town, no 
Canadá e em vários estados americanos é o número de habitantes. 
Geralmente uma localidade recebe o estatuto de town quando possui uma 
população entre 500 e 2500 habitantes, e o estatuto de city quando possui 
entre 3000 e 5000 habitantes ou mais. 

Austrália 

O termo cidade é utilizado para descrever tanto uma divisão político-
administrativa como uma área urbanizada. Por exemplo, a cidade de Sydney 
propriamente dita (divisão político-administrativa) possui apenas 72000, 
enquanto que a sua região metropolitana possui mais de 3,5 milhões de 
habitantes. Na Austrália o uso do termo “cidade” para descrever uma região 
metropolitana é considerado correto. 

Brasil 

O termo cidade é definido legalmente, do ponto de vista demográfico, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BGE). O BGE caracteriza a rede 
urbana da seguinte forma: cidade pequena (entre 500 e 100 000 habitantes); 
cidade média (entre 101 000 e 500 000 habitantes); cidade grande (+ de 500 

000 habitantes); Metrópole (+ de 1000 000 habitantes); Megacidade (+ de 10 

000 000 habitantes). 

Países da ONU 
A ONU considera cidade as áreas urbanizadas que possuam mais de 20 000 
habitantes. 

Portugal 

Para classificar um aglomerado urbano de cidade é necessário que este 
tenha mais de 8 000 eleitores, e que possua, pelo menos, metade dos 
seguintes equipamentos: Instalações hospitalares com serviço de 
permanência, farmácias, corporação de bombeiros, casa de espetáculos e 
centro cultural, museu e biblioteca, instalações de hotelaria, 
estabelecimentos de ensino pré-primário, infantários, ensino preparatório 
e secundário, transportes públicos urbanos e suburbanos e parques ou 
jardins públicos. Podem ainda ser classificadas de cidades aglomerados com 
importância histórica, cultural ou arquitetónica (lei nº11/82 de 2 de junho). 
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não residente (Educação, Saúde, Banca, Investigação, Lazer e Cultura, Património, 

Administração, Serviços Pessoais), devendo possuir um potencial económico capaz de 

gerar emprego, que garanta a todos os cidadãos um rendimento que lhes permita 

consumir os bens e serviços e ter qualidade de vida, diminuindo desta forma focos de 

pobreza e de exclusão social.  

Em função do desenvolvimento socioeconómico de cada região mundial ou país, os 

problemas das cidades são diferentes. As cidades europeias distinguem-se das cidades 

africanas, e das sul-americanas. Nos países em vias de desenvolvimento as cidades 

apresentam níveis de crescimento elevado, enquanto nas cidades europeias o seu 

desenvolvimento está mais estabilizado. Naqueles países os problemas refletem-se 

sobretudo nas carências habitacionais, o que gera a proliferação de bairros precários 

(por exemplo musseques e favelas), sem saneamento e recolha de lixo, abastecimento 

de água ou equipamentos e serviços básicos, e devido ao nível de pobreza, 

multiplicam-se problemas relacionados com a insegurança e a violência. Nas cidades 

europeias, os principais problemas são o congestionamento, a poluição, e o 

envelhecimento da população que gera outro tipo de necessidades, nomeadamente as 

relacionadas com a mobilidade e o acesso dos cidadãos aos equipamentos e serviços. 

Mas é a capacidade de uma cidade maximizar e rentabilizar as suas funções urbanas, 

de gerar emprego e atrair população, e de superar/minimizar os seus problemas, que 

lhe atribuí uma determinada importância em relação às outras, e por isso um lugar na 

hierarquia urbana, regional, nacional ou mundial, de acordo com o nível das funções 

que fornece.  

O rápido crescimento das cidades, pode conduzir à união de dois ou mais centros 

urbanos, uma conurbação, sendo que um conjunto de conurbações é denominada de 

região urbana, e se fizerem parte de conjuntos ainda mais vastos e complexos, são 

chamadas de megalópoles. No mundo atual, existem três grandes regiões urbanas ou 

megalópoles, situadas no topo da hierarquia urbana mundial, devido não só à sua 

evolução morfológica, mas por concentrarem grande parte dos recursos e funções de 

ordem mundial: a Americana (Boston a Whashigton), o Tokaido japonês (Tokio a 
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Fusuaka), e o Pentágono1 (Área compreendida entre Londres, Paris, Milão, Munique e 

Hamburgo) (figura 3).  

 

 

Figura 3 - Centros Regionais da Economia Mundo – Os grandes fluxos comerciais mundiais (2006) 

Fonte: Atlas das Relações Internacionais 

O papel das cidades na organização do território, pela sua capacidade de polarização e 

hierarquização do espaço, tem constituído objeto de estudo para as áreas das ciências 

sociais e económicas, nomeadamente para a Geografia. A partir do desenvolvimento 

exponencial das cidades, desde o séc. XIX, foram elaborados vários modelos que 

tentavam representar as dinâmicas urbanas. 

A teoria dos lugares centrais proposta por Christaller em 1933, apresentava um 

modelo em que a procura e oferta de bens e serviços se concentram em lugares 

centrais, as cidades, que dotadas de maior acessibilidade constituíam locais de 

                                                      
1
 Segundo Ferrão a região urbana europeia deu origem à criação de várias metáforas espaciais: foi 

denominada de “Banana Azul” por Roger Brunet em 1989, de “Estrela Azul” por Iaruf em 1991, Cacho de 
Uvas por Klunzmann e Wegener também em 1991, e de “Polvo Urbano Europeu” por Van der Meer em 
1998, entre outras. 
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polarização das atividades económicas, em relação a uma área de influência, a área de 

mercado, criando-se relações de dependência em relação ao seu centro no seio desse 

espaço mais amplo. A rede urbana tinha uma estrutura hierárquica rígida onde se 

posicionava uma cidade em função da sua dimensão e do número de funções urbanas 

que prestavam, mas onde não ocorria complementaridade entre as cidades do mesmo 

nível.  

No entanto este modelo apresenta bastantes limitações, porque já não explica em 

plenitude o fenómeno urbano contemporâneo. O crescente processo de urbanização 

conduziu à multiplicação de vários centros dentro da mesma área urbana, capazes de 

fornecer os mesmos bens e serviços que o centro original. A urbanização da sociedade, 

a industrialização, e o aumento das acessibilidades e da mobilidade de bens, pessoas e 

capitais, deu lugar às noções de rede urbana e de sistema urbano.  

Assim, dada a crescente complexificação dos sistemas urbanos, fruto essencialmente 

do aumento das comunicações e melhoria das acessibilidades mundiais, o modelo 

urbano hierarquizado e monocêntrico de Christaller (uma região com um centro) 

evoluiu para um modelo urbano policêntrico, (região com vários centros), que tem 

vindo a ganhar relevância crescente, pois constatou-se que a hierarquia proposta não 

explicava o funcionamento dos sistemas urbanos nas suas diferentes escalas. Hoje os 

sistemas urbanos de nível inferior, articulados em rede e num contexto económico e 

social mais globalizado, prestam funções de nível superior às que lhes estavam 

reservadas na hierarquia Christalliana, verificando-se ainda que estes centros podem 

prestar funções ausentes em centros urbanos hierarquicamente superiores. 

A rede urbana é, assim, constituída por todas as cidades e as respetivas áreas de 

influência, que se distinguem pela sua importância ao nível das funções urbanas que 

prestam à população, e que se relacionam em função das acessibilidades existentes. 

Cada cidade constitui um nó de ligação na rede, formando um sistema urbano mais ou 

menos dinâmico em função da intensidade das relações e fluxos que se estabelecem 

entre os nós (cada um dos centros urbanos). 

“A rede é um conjunto de nós interligados. Um nó é um ponto no qual uma curva se 

intercepta. O nó a que nos referimos depende do tipo de redes em causa. (…) As redes 
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são estruturas abertas, capazes de se expandir de forma ilimitada, integrando novos 

nós desde que consigam comunicar dentro da rede, nomeadamente, desde que 

partilhem os mesmos códigos de comunicação (por exemplo, valores ou objectivos de 

desempenho).” (Castells, 2000:606/607). 

 

2.1. Sistemas urbanos policêntricos: estado da arte 

 

A perceção de que a antiga cidade central deu lugar à noção de cidade em rede, tem 

conduzido à multiplicação dos estudos sobre o fenómeno urbano policêntrico, e ao 

longo das últimas décadas vários investigadores têm contribuído para a construção e 

consolidação de um novo modelo de desenvolvimento dos sistemas urbanos.  

As redes urbanas ou os sistemas urbanos, nas suas diferentes escalas, são, por 

natureza, policêntricas. O Policentrismo surge como o modelo capaz de explicar a 

estrutura urbana atual nos países mais competitivos e mais globalizados e, por outro 

lado, demonstra ser o mais capaz de promover um maior equilíbrio no 

desenvolvimento urbano, social e económico do território e das regiões. 

Policentrismo, como o nome indica, é algo com vários centros. Dado o grande 

crescimento verificado nas cidades e a sua dinâmica e complexidade, o conceito 

passou também a ser aplicado não às cidades como as compreendíamos no passado, 

com hierarquias bem definidas, mas aos sistemas urbanos, entidades mais complexas, 

conforme descritas no capítulo anterior. Porém, cada autor para explicar as múltiplas 

representações deste fenómeno utiliza diferentes designações: cidade pós industrial 

(Hall, 1997, et Lambregts 2006); regiões urbanas polinucleadas (Dieleman; Faludi 

1998), regiões urbanas policêntricas (Kloosterman e Musterd, 2001), cidade-região 

global (Scott, 2001; et Lambregts 2006) e mega-região-cidade (Hall, 2004; et 

Lambregts, 2006). Estas diferentes interpretações, completam-se, pois cada uma delas 

tende a realizar a sua análise centrada num determinado contexto e escala (Pessoa, 

2011:299). 
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Para entender um sistema policêntrico é necessário não só conhecer a sua génese e a 

história das partes que o compõem, mas também a sua morfologia, as suas relações 

internas e externas e, sobretudo, as interações entre os seus principais atores 

(governança). 

Para Green (2007:2081) “o policentrismo pode ser uma consequência de políticas 

(dimensão normativa), ou pode ser uma consequência de mudanças sociais (dimensão 

analítica), e ambas as situações tem aspetos positivos e negativos, não havendo 

atualmente um verdadeiro consenso sobre o que isso pode significar.”. Para este autor 

o policentrismo é entendido como analítico quando perante um sistema urbano ou um 

conjunto de cidades utilizamos este conceito e as características que o definem para 

analisá-lo, e fomentar ou reforçar as relações de cooperação existentes (Green, 

2007:2080). Por outro lado o policentrismo é normativo quando utilizamos este 

conceito e as características que o definem como modelo orientador a implementar 

numa estratégia para um determinado sistema urbano, ou seja, tenta avaliar quais as 

oportunidades para reforçar o desempenho de um conjunto de cidades, intensificando 

as relações entre as partes que o compõem. O EDEC utiliza esta perspetiva para 

estimular e orientar a política de ordenamento do território no espaço comunitário, 

assunto que abordaremos mais adiante.  

Green (citado por Pessoa, 2011:308) chamou de “policentricidade funcional” os fluxos 

e sinergias existentes (estrutura espacial) e a cooperação (institucional/governança) 

entre cidades ou zonas urbanas, para explicar parte das relações entre as cidades. Para 

este autor, independentemente da escala a que ocorram, o policentrismo implica a 

existência de mais do que um nó que devem estar funcionalmente ligados entre si 

(Green, 2007:2084). Desta forma, associado ao desenvolvimento do modelo urbano 

policêntrico emergem duas dimensões complementares de análise deste fenómeno: o 

policentrismo morfológico e o policentrismo funcional. O policentrismo morfológico 

surge como o resultado do crescimento das cidades mais dinâmicas que, ao evoluírem 

para sistemas urbanos, dão origem a uma rede urbana em que cada cidade se 

autonomiza em relação ao centro principal, que despoletou a criação do sistema, no 

que respeita à capacidade de gerar emprego e serviços, tornando-se deste menos 

dependente. A sua caracterização está focada no número de cidades, dimensão e na 



16 
 

sua hierarquia. O policentrismo funcional acrescenta complexidade ao modelo 

descrito, pois assume que cada centro vai criando uma especialização funcional, 

estimulando maiores dependências entre o conjunto das cidades, o que conduz à 

intensificação das relações, da conectividade e dos fluxos existentes.  

Champion (2001:664) explica os processos pelos quais se pode evoluir para um sistema 

policêntrico, as suas diferentes escalas (características morfológicas), e o seu 

grandiente ou intensidade. São três os modelos para explicar a origem dos sistemas 

urbanos: o modelo centrífugo, o de incorporação e o de fusão (figura 4). O modelo 

centrífugo assenta no crescimento contínuo de uma cidade monocêntrica, que absorve 

os centros suburbanos por ela própria criada. O modelo de incorporação refere-se a 

uma cidade que, pelo seu crescimento, incorpora e absorve outras cidades de menor 

dimensão mas preexistentes e/ou suas contemporâneas. O modelo de fusão significa 

que o crescimento urbano é equilibrado e que pelo crescimento de cidades vizinhas e 

de dimensão idêntica, estas acabam por se fundir e criar uma rede urbana policêntrica. 

 

Figura 4– Processos de evolução para sistemas urbanos policêntricos 

Fonte: Champion (2001) 
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Outra característica do policentrismo é a relevância da escala de análise em que este é 

abordado. Peter Hall (citado por Pessoa, 2011:303), afirma que “o policentrismo pode 

ocorrer em vários níveis ou escalas espaciais, pois o que é monocêntrico em um nível 

pode ser policêntrico em outro nível e vice-versa.” Quer isto dizer que se analisarmos o 

fenómeno do policentrismo a uma escala global, existirão menos sistemas urbanos 

policêntricos do que a uma escala nacional ou regional, ou ainda se estudarmos 

apenas uma determinada função urbana podemos não encontrar policentrismo numa 

determinada região, mas se estudarmos outra já o podemos encontrar. 

Champion, baseado no trabalho desenvolvido por Berry, Kim, Dieleman, Faludi e 

Musterd (Champion, 2001:663), definiu igualmente diferentes escalas de configuração 

policêntrica, cujo critério de classificação se prende com o lugar que cada rede assume 

no sistema urbano global: “área metropolitana individual”, “região metropolitana 

polinucleada” e “campo urbano polinucleado” (figura 5). Para o autor, a área 

metropolitana individual tem um centro urbano dominante em relação aos centros 

urbanos mais periféricos que competem com o centro principal em relação à sua 

dimensão, número de postos de trabalho e de funções, situando-a numa escala micro, 

sendo característico do sistema urbano da América do Norte. Numa região 

metropolitana polinucleada nenhum dos centros urbanos que a compõem apresenta 

distinção hierárquica entre si, situando-se numa escala meso, refere-se ao equilíbrio e 

complementaridades urbanas dentro da mesma região, e observa-se nos Países Baixos 

(Randstad). Por sua vez, um campo urbano polinucleado é constituído por regiões 

metropolitanas polinucleadas, que podem ter âmbito transfronteiriço, e que se 

reportam a uma escala macro ou inter-regional. 
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Figura 5– Escalas de configuração policêntrica 

Fonte: Pessoa (2011) 

 

O Gradiente é outra característica do policentrismo proposta por Champion 

(2001:664), e que se refere à intensidade das relações entre os centros urbanos. O 

Grandiente apresenta três níveis de interação e interdependências: baixo, intermédio 

e alto (figura 6). O nível mais baixo significa ausência de relações e de dependências 

entre os centros urbanos que fazem parte de um sistema urbano. O nível intermédio 

traduz uma interação entre os centros urbanos, e que justifica a sua pertença a um 

sistema policêntrico, e o nível alto significa a existência de uma forte relação entre os 

centros urbanos analisados, na medida em que cada um apresenta uma elevada 

especialização funcional cuja oferta supera a procura que a sua população justificaria, 

dependendo, por isso, uns dos outros. O gradiente pode ser medido através da análise 

dos fluxos observados e do grau de dependência entre os centros que compõem o 

sistema. São várias as metodologias utilizadas, mas a mais comum é a análise dos 

fluxos (deslocações) originados pelas variáveis relacionadas com as empresas, 

emprego e educação. No entanto, também são analisadas outras funções como a 

saúde, a justiça, a cooperação entre universidades e centros de investigação, cultura, 

gestão do património e dos centros históricos, turismo, integração de imigrantes, 

gestão de resíduos, transportes públicos, zonas industriais comuns, infraestruturas 

sociais, e a relação entre entidades institucionais e outras (Pessoa, 2011:303). 
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Figura 6- Nível de interdependência nos sistemas urbanos policêntricos 

Fonte: Pessoa (2011) 

Além dos critérios acima apontados, que descrevem o processo de evolução para um 

sistema urbano policêntrico, há outras premissas para explicar e fomentar a sua 

existência. Para um sistema urbano ser policêntrico, no seu seio deve observar-se uma 

identidade coletiva alargada, como uma característica fundamental para fortalecer as 

relações de cooperação e complementaridade referidas. Para Houtum e Lagendijk 

(citados por Pessoa, 2011:308), existem três tipos de identidade: identidade 

estratégica, identidade cultural e identidade funcional. Estes autores entendem a 

identidade estratégica como a intenção de criar uma região urbana policêntrica, a 

identidade cultural como o sentimento de pertença e identificação a uma região como 

uma entidade única, e a identidade funcional como o reconhecimento da força das 

funções que compõem esse sistema policêntrico. 

Num sistema urbano policêntrico as fronteiras são difusas, dada a complexidade das 

interações e interdependências, pois o que funciona em rede é sempre considerado 

um sistema aberto. Devido à existência ou ausência de fronteiras e à complexidade das 

relações que se vão estabelecendo, advêm-lhe igualmente um sistema de governança 

complexo. Um dos aspetos mais importantes a observar num sistema urbano 

policêntrico são as relações de governança, pois um sistema desta natureza envolve 

atores com diferentes níveis de motivação, poder, competências e estratégias. A este 

propósito, Meijers, Romein e Hoppenbrouwer (citado por Pessoa, 2011:309), afirmam 



20 
 

que uma região urbana policêntrica “tem de lidar com um grande número de actores 

públicos e privados, todos eles com os seus próprios objectivos e preferências e 

frequentemente tendo diferenças nos procedimentos, cultura e poder, percebido e 

real”. 

A abordagem policêntrica, além de explicar a origem e o funcionamento dos sistemas 

urbanos contemporâneos, explica também as vantagens que se podem obter através 

da sua operacionalização.  Meijers (2005:766), refere que “a noção de rede salienta as 

relações complexas e fortes entre as cidades e, assim, a coerência e a unidade da 

região.”, acrescentando que estas contribuem para a criação de economias de escala, 

massa crítica e sinergias. Para este autor o ganho de sinergias é um objetivo central em 

muitas políticas para regiões urbanas policêntricas, e estas são “alcançadas através de 

mecanismos de cooperação, complementaridades e externalidades” (2005:768), a 

cooperação significa o interesse comum dos atores, complementaridade corresponde 

às ações de cada um que completam a do outro, e as externalidades são o resultado da 

conjugação da cooperação e complementaridade entre os atores, logo de benefícios 

económicos e outros. 

2.3. A construção europeia: o policentrismo no contexto europeu e 

português 

O espaço europeu, e o espaço da UE em particular, tem uma elevada taxa de 

urbanização, fruto da sua longa história e do seu desenvolvimento socioeconómico. Os 

diferentes povos para ocuparem o seu espaço vital tinham de povoá-lo e defendê-lo, 

sobretudo nos espaços fronteiriços, locais das maiores e mais sangrentas batalhas, e 

que deram origem aos estados nação que conhecemos. As transformações políticas, 

económicas, sociais e tecnológicas que ocorreram na Europa ao longo dos tempos, 

influenciaram e formaram um sistema urbano sólido. 

Após a 2ª Grande Guerra Mundial, e com o objetivo de promover o crescimento e 

desenvolvimento numa europa devastada pela Guerra, o tratado de Paris assinado em 

1951 pela França, Itália, Alemanha Ocidental, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, dá 

início à construção europeia através da instituição da Comunidade Europeia do Carvão 
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e do Aço, que evoluiu, pela assinatura de inúmeros tratados e com a entrada de outros 

países europeus, até à União Europeia atual. 

Os diversos tratados assinados pelos países então constituintes debruçavam-se 

sobretudo sobre a forma de cooperação e organização da União Europeia enquanto 

entidade Governativa dos países que a constituíam, definindo as suas competências, 

preparando a adesão de novos países e estabelecendo as regras de como se 

processaria a integração, económica, política e social, para se posicionar num mercado 

global, cada vez mais competitivo.  

Para contrariar os grandes desequilíbrios de desenvolvimento entre os países da UE, 

promoveram-se, entre outras, politicas territoriais assentes no modelo do 

Policentrismo Urbano, como forma de ultrapassar as assimetrias de desenvolvimento e 

crescimento económico entre os países que compõem o “Pentágono” europeu e os 

países mais periféricos, desenvolvendo os conceitos de cooperação e 

complementaridades urbanas, dando maior consistência à UE.  

O Esquema de Desenvolvimento do Espaço Europeu (EDEC), foi aprovado pelo 

Conselho Informal de Ministros do Ordenamento do Território dos Estados-Membros 

da União Europeia, que se realizou em Potsdam em Maio de 1999. Este documento 

estratégico introduziu o conceito de Policentrismo como o modelo capaz de promover 

um equilíbrio no desenvolvimento territorial da UE.  

O Conselho de Ministros baseou-se no princípio de que as políticas europeias têm um 

impacte territorial, são capazes de modificar as estruturas e potencialidades 

económicas e sociais e, por conseguinte, as formas de utilização dos solos e da 

paisagem, alterando-as, transformando a competitividade de uma região ou cidade. 

Nesse sentido determinaram como objetivos fundamentais para o desenvolvimento 

equilibrado e sustentado da União Europeia a coesão territorial, a conservação e 

gestão dos recursos naturais e do património cultural, e a competitividade mais 

equilibrada do território europeu.  

O EDEC, ao avaliar as disparidades de desenvolvimento na UE, ambiciona um maior 

equilíbrio entre todos os estados membros (coesão social, económica e territorial). 
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Para que todo o território da UE se torne mais competitivo a nível global, reconhece 

que a integração europeia não pode ser materializada sem a cooperação dos 

diferentes níveis políticos e administrativos, e que as cidades e as regiões devem 

desempenhar um papel de liderança. A sua importância na gestão do território e na 

aplicação das políticas comunitárias é inquestionável por se encontrarem a um nível 

político mais próximo dos cidadãos e, por isso, mais capacitadas para alavancar as 

vantagens competitivas do território, pois “Sem um processo de harmonização 

reciproca, as políticas comunitárias agravam muitas vezes, involuntariamente, as 

assimetrias regionais de desenvolvimento, na medida em que se deixam conduzir 

exclusivamente por objectivos sectoriais desprovidos de dimensão territorial” 

(EDEC:20). 

Assim, com base nestes pressupostos o EDEC definiu três grandes objetivos para o 

espaço europeu: 

- desenvolvimento de um sistema urbano policêntrico e equilibrado e de uma nova 

relação cidade-campo; 

- garantia de uma igualdade de acesso às infraestruturas e ao conhecimento; 

- desenvolvimento sustentável, gestão “inteligente” e preservação da natureza e do 

património cultural. 

A política patente no EDEC propunha impulsionar uma visão mais policêntrica do 

espaço europeu, através da criação e fomento de áreas metropolitanas interligadas e 

de fácil acesso, criando espaços regionais mais dinâmicos e mais integrados na 

economia mundial, de forma a promover a coesão económica e social ou equilíbrio de 

desenvolvimento dentro do espaço europeu. 

“Por isso, é necessário avançar no sentido de uma estrutura urbana descentralizada 

baseada numa hierarquia de cidades em todo o território da UE. Esta é uma condição 

indispensável para o desenvolvimento equilibrado e sustentável dos municípios e 

regiões, que é preciso reforçar, assim como, para o desenvolvimento de uma 

verdadeira vantagem de localização de que a UE dispõe em relação a outras grandes 

regiões económicas.” (EDEC: 22). 



23 
 

O policentrismo defendido para a europa (figura 7) visava alavancar as vantagens 

competitivas do sistema urbano europeu nas suas diferentes escalas, de forma a 

multiplicar regiões capazes de competir nos mercados globais, criando redes urbanas 

policêntricas que reforçassem a cooperação no conjunto das funções urbanas como a 

educação, a cooperação entre universidades e centros de investigação, a cultura, a 

gestão do património e dos centros históricos, o turismo, a integração de imigrantes, a 

gestão de resíduos, os transportes públicos, zonas industriais comuns, e as 

infraestruturas sociais, e noutras áreas e funções que se considerassem serem os seus 

interesses comuns. De facto, se forem pensados em conjunto ganham em qualidade e 

nível de serviço, beneficiando todos os centros urbanos integrados na rede. Em regiões 

despovoadas ou economicamente desfavorecidas, uma rede urbana policêntrica de 

dimensão local, é o modelo de organização do territóriomais adequado para contrariar 

a tendência para a concentração de riqueza nas zonas com melhor performance 

económica. A complementaridade nas diversas áreas e funções urbanas, é proposta 

como potenciadora de aquisição de escala demográfica e eficiência económica, pois só 

dessa forma é economicamente viável assegurar determinados funções e níveis de 

serviço.  

 

Figura 7– Cenários de desenvolvimento policêntrico europeu com e sem EDEC 

Fonte: ESPON 1.1.1 (2004) 



24 
 

Por outro lado, o EDEC reforçava a ideia de que cada um dos centros urbanos mantém 

com o espaço rural envolvente relações funcionais e interdependências importantes. 

Afirmando igualmente que para fortalecer estas interdependências e usufruir ao 

máximo de um sistema urbano desta natureza, é fundamental que as infraestruturas 

de transportes e comunicações sejam desenvolvidas, pois é a facilidade de deslocação 

e conectividade entre os nós de uma rede que permite a cada um dos centros urbanos 

beneficiar do mercado e do potencial demográfico (consumidores) dos outros centros 

urbanos. 

No EDEC as cidades são apontadas como o motor do desenvolvimento económico e 

social preconizado para a europa, que se pretende mais coesa, procurando fomentar e 

criar cidades e regiões mais dinâmicas atrativas e competitivas. 

Após a difusão do EDEC, sem prejuízo dos trabalhos e relatórios elaborados no âmbito 

do ESPON, e da assimilação dos princípios patentes no EDEC nos Instrumentos de 

Gestão Territorial dos países da UE, a Coesão Territorial é retomada no âmbito de 

outra Reunião Informal dos Ministros do Desenvolvimento Urbano e Coesão 

Territorial, realizada em 2007, da qual resultou a publicação de outro documento 

estratégico: a Agenda Territorial da União Europeia (AT).  

A AT insiste na importância de um desenvolvimento urbano policêntrico na Europa, 

como forma de promover a coesão económica e social. A AT assumiu que o modelo 

definido no EDEC não foi plenamente concretizado pelos estados membros e pelas 

políticas setoriais da UE, tendo em conta, quer os diferentes níveis de 

desenvolvimento alcançados, quer as assimetrias económicas, regionais e locais de 

cada país. Assim, releva a construção de um modelo urbano policêntrico para 

promover um maior equilíbrio no desenvolvimento económico e social no território da 

UE. A Agenda Territorial da UE reforça ainda as vantagens das parcerias institucionais, 

nomeadamente entre os diferentes níveis de administração pública e o setor público e 

privado para fomentar de um desenvolvimento urbano integrado, assente na criação 

de redes, atribuindo um papel mais relevante à Governação. 

Contudo, não obstante a permanente competitividade entre as grandes regiões 

económicas mundiais, até 2007, existia a convicção de uma Europa em crescente 
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prosperidade. Essa expectativa alterou-se profundamente, na sequência da crise 

económica, e que penalizou a performance económica, social e política da UE, em 

especial, e de forma dramática, os países com índices de desenvolvimento económico 

mais baixos, entre os quais Portugal.  

“A Europa está a atravessar um período de transformação, enquanto União. A crise 

anulou anos de progresso económico e social e expôs as fragilidades estruturais da 

economia europeia. Entretanto, o mundo está a evoluir rapidamente e os desafios de 

longo prazo – globalização, pressão sobre os recursos, envelhecimento da população – 

tornaram-se mais prementes. Chegou o momento da UE tomar o futuro nas suas 

mãos.” (Europa 2020, 2010: 20). 

De forma a responder à crise instalada na UE, a Comissão Europeia elaborou em 2010 

um documento estratégico, denominado “Europa 2020”, que define as orientações 

para a política económica e social da UE nos próximos anos a implementar pelos 

estados membros: 

- crescimento Inteligente: visa desenvolver uma economia baseada no conhecimento e 

na inovação; 

- crescimento sustentável: visa promover uma economia mais eficiente em termos de 

utilização dos recursos, mais ecológica e mais competitiva; 

- crescimento inclusivo: visa fomentar uma economia com níveis elevados de emprego 

que assegura a coesão social e territorial. 

Pela primeira vez este documento introduz objetivos quantificados, e por isso de fácil 

aferição, mas que deverão ser adotados e adaptados em cada estado membro, em 

função da sua situação específica, sendo que globalmente a UE pretende atingir em 

2020 as seguintes metas: 

- 75% da população com idade entre os 20 e os 64 anos deve estar empregada, em 

contraponto com os 69% verificados em 2010; 

- 3% do PIB da UE deve ser investido em I&D (Investigação e Desenvolvimento); 
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- os objetivos em matéria de clima/energia “20/20/20” devem ser cumpridos 

(incluindo uma subida para 30% do objetivo para a redução das emissões, se as 

condições o permitirem); 

- a taxa de abandono escolar precoce deve ser inferior a 10% e pelo menos 40% da 

geração mais jovem deve dispor de um diploma de ensino superior; 

- 20 milhões de pessoas devem deixar de estar sujeitas ao risco de pobreza. 

Para a concretização destes objetivos estratégicos foram definidas sete áreas de 

intervenção prioritárias, e uma refere a importância da Coesão social e territorial no 

seio da UE, apesar de uma das orientações estratégicas corresponder ao crescimento 

inclusivo: “”Plataforma Europa contra a pobreza” para que a coesão social e territorial 

permita assegurar uma ampla distribuição dos benefícios do crescimento e do emprego 

e para que as pessoas em situação de pobreza e exclusão social possam viver 

condignamente e participar ativamente na sociedade.” (Europa 2020, 2010: 7). 

Apesar de não estar expresso que o modelo urbano policêntrico deva ser promovido 

no sentido de assegurar um desenvolvimento mais equilibrado no espaço comunitário, 

tal está implícito, dada a construção conceptual realizada em documentos estratégicos 

anteriores, nomeadamente quanto ao significado de coesão territorial, pois refere-se 

que “é igualmente essencial garantir que os benefícios do crescimento económico 

beneficiem todas as regiões da União, incluindo as regiões ultraperiféricas, reforçando 

desta forma a coesão territorial. (…) “A coesão económica, social e territorial 

permanecerá no cerne da estratégia Europa 2020, por forma a mobilizar todas as 

energias e capacidades ao serviço das prioridades da estratégia.” (Europa2020, 2010: 

22). 

O desenvolvimento de um modelo policêntrico para a Europa, a par com a distribuição 

dos fundos estruturais, é apontado mais uma vez como modelo capaz de contrariar as 

assimetrias de desenvolvimento entre os países; no entanto, a prioridade desta 

estratégia é dada ao rápido aumento do crescimento económico, o que pode muitas 

vezes contrariar os princípios de solidariedade e cooperação que deve existir no 

espaço europeu. “Para a Comissão, a prioridade imediata reside na identificação das 
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acções necessárias para definir uma estratégia credível de saída da crise, prosseguir a 

reforma do sistema financeiro, assegurar a consolidação orçamental necessária para 

um crescimento a longo prazo e reforçar a coordenação no âmbito da União 

Económica e Monetária.” (Europa2020, 2010: 3). 

Porém, e apesar desta estratégia secundarizar o desenvolvimento urbano policêntrico 

na europa, por omissão, os princípios de desenvolvimento estabelecidos no EDEC e na 

AT foram absorvidos pelos Instrumentos de Gestão Territorial de muitos dos países da 

UE, entretanto elaborados e publicados, inclusive em Portugal. 

 

2.4. As cidades e o policentrismo em Portugal 

Em Portugal, quer o Programa Nacional de Politicas de Ordenamento do Território 

(PNPOT), quer os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) entretanto 

desenvolvidos, absorveram o modelo de desenvolvimento urbano policêntrico 

desenhado para a Europa, como forma de promover o desenvolvimento sustentado do 

território nacional e regional. 

Porém, o fenómeno de urbanização em Portugal iniciou-se apenas na década de 50 do 

século passado, fruto de um processo de industrialização bastante tardio. À 

semelhança do ocorrido em outras cidades europeias aquando do início do seu 

processo de industrialização e consequente crescimento urbano, em Portugal a 

industrialização originou problemas semelhantes, sobretudo nas grandes cidades de 

Lisboa e Porto (crescimento desordenado, défice habitacional, aparecimento de 

bairros de barracas e de áreas urbanas de génese ilegal, ausência de saneamento, 

problemas ambientais, escassez de equipamentos e serviços de apoio à população, 

exclusão social, etc.).  

Em Portugal, as problemáticas do crescimento urbano desordenado têm sido 

estudadas e analisadas desde essa época, embora condicionadas pelo regime político 

vigente, e pelo conhecimento e experiência até então acumulados que eram ainda 

muito incipientes. Inicialmente as políticas urbanas visavam sobretudo resolver os 

problemas urbanos atrás enunciados, mas atualmente, e sobretudo desde os anos 90 
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que as políticas urbanas enquadradas pela adesão de Portugal à UE, têm substituído a 

política de infraestruturação dos espaços urbanos (necessária) por uma política de 

competitividade e requalificação desses espaços, com vista à sua melhor integração no 

contexto do espaço europeu, e contextualizada pelos princípios de coesão social e 

territorial de que falámos no capítulo anterior. 

 

2.4.1. Políticas públicas urbanas 

A Administração Central e Local têm, nas últimas décadas, coordenado um conjunto de 

programas e projetos com vista à qualificação e competitividade das cidades, a par 

com o aperfeiçoamento e desenvolvimento do sistema de Planeamento e 

Ordenamento do Território.  

Assim, com vista à requalificação e infraestruturação das cidades, foram lançados 

vários projetos e programas nacionais e comunitários que, apesar de terem tido um 

maior impacte em Lisboa e no Porto, incluíram nas políticas públicas portuguesas uma 

preocupação generalizada com as cidades, a qualidade urbana e a coesão social e 

territorial (SAAL, PER, PROSIURB, PRAUD, PRU, URBAN I, URBAN II, URBACT I, POLIS). A 

cidade e os problemas urbanos passaram então a constar na agenda e discurso político 

como entidades administrativas fundamentais para o crescimento, desenvolvimento e 

bem-estar da sociedade portuguesa.  

No âmbito do último quadro comunitário, QREN 2007-2013, e por via dos programas 

operacionais, foram criados 4 instrumentos de políticas de cidades: 1) Ações 

Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano, 2) Equipamentos Estruturantes para o 

Desenvolvimento Urbano, 3) As Parcerias para a Regeneração Urbana; e 4) Redes 

Urbanas para a Competitividade e Inovação. Os programas referidos, em fase final de 

conclusão, têm como objetivo implementar uma política orientada para a 

competitividade, desenvolvimento e novas formas de governação das cidades. Estes 

programas têm tido resultados interessantes na qualificação das cidades e no 

desenvolvimento de redes entre as cidades portuguesas. E, embora esteja já em fase 

de arranque o quadro comunitário 2014-2020, o quadro comunitário anterior 
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coexistirá durante 2014 com o atual enquanto os seus projetos não tiverem 

concluídos. 

As políticas e apoios comunitários, em conjunto com as políticas públicas urbanas para 

as cidades portuguesas, atualmente designadas de Politicas de Cidades – POLIS XXI, em 

articulação com a publicação do PNPOT e dos PROT, abordadas no capítulo seguinte, 

imprimiram um novo rumo e uma nova dinâmica à organização do país, ao 

possibilitarem a qualificação das cidades e a definição do sistema urbano, associado a 

uma estratégia de desenvolvimento para cada um dos subsistemas urbanos definidos, 

nomeadamente do subsistema urbano em análise. 

2.4.2. Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território 

A primeira Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo (Lei 

nº48/98 de 11 de agosto), foi alterada em 2007 (Lei nº54/2007 de 31 de agosto), tendo 

a nova lei introduzido alterações substanciais ao diploma original. Porém, aqui toma-se 

como referência o diploma inicial que constitui o referencial dos documentos em 

análise. O Regime jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território em vigor 

(Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de Setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei 

nº46/2009 de 20 de fevereiro), está em conformidade com a Lei de Bases de 1998, 

esclarecendo a articulação entre os IGT e definindo os seus conteúdos. O PNPOT surge 

como o instrumento de desenvolvimento nacional, de natureza estratégica, com 

precedência em relação a todos os outros IGT. Segundo o Regime Jurídico dos IGT, o 

PNPOT: “Estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território 

nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais 

instrumentos de gestão territorial (nomeadamente, os PROT e PDM) e constitui um 

instrumento de cooperação com os demais Estados-membros para a organização do 

território da União Europeia” (Decreto-lei nº380/99 de 22 de Setembro, art.26). E 

“estabelece as opções e as directrizes relativas à conformação do sistema urbano, das 

redes, das infra-estruturas e equipamentos de interesse nacional, bem como à 

salvaguarda e valorização das áreas de interesse nacional em termos ambientais, 

patrimoniais e de desenvolvimento rural” (idem; a) do nº 1 do art.28). 
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O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) foi publicado 

em 2007. Este instrumento assumiu como quadro de referência os pressupostos 

estratégicos europeus contidos no EDEC, as orientações da Estratégia de Lisboa, e 

ainda a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS), nomeadamente 

no que diz respeito à implantação de um modelo de desenvolvimento urbano 

policêntrico para Portugal. 

O PNPOT, enquanto instrumento estratégico nacional, propõe transformar Portugal 

num espaço sustentável e bem ordenado, numa economia competitiva, integrada e 

aberta, num território equitativo em termos de desenvolvimento e bem-estar e numa 

sociedade criativa e com sentido de cidadania (PNPOT – Relatório: 139). 

A estratégia apresentada pelo PNPOT relativa ao sistema urbano assentou num 

diagnóstico em que o contínuo despovoamento das áreas rurais e de urbanização da 

população, formou um sistema urbano marcado pela existência de duas áreas 

metropolitanas, Lisboa e Porto, polarizadoras de recursos e de população, mas com 

pouca projeção internacional, e por uma concentração de centros urbanos de menor 

dimensão ao longo da costa, apresentando alguns relações de complementaridade 

funcional. Para contrariar esse cenário, o PNPOT propôs um modelo de 

desenvolvimento assente na concretização dos seguintes eixos estratégicos, 

subdivididos em opções estratégicas das quais depende a concretização do respetivo 

eixo (quadro 2). 

Eixos Estratégicos Opções estratégicas 

Um espaço sustentável e 
bem ordenado 
 

 Preservar o quadro natural e paisagístico, em particular os 
recursos hídricos, a zona costeira, a floresta e os espaços de 
potencial agrícola 

 Gerir e valorizar as áreas classificadas integrantes da Rede 
Fundamental de Conservação da natureza 

 Articular o sistema de “espaços abertos” de natureza ambiental 
e paisagística com o sistema urbano e as redes de 
infraestruturas 

 Estruturar as nucleações que contrariem a tendência para a 
urbanização contínua ao longo da faixa litoral de Portugal 
Continental 

Uma economia competitiva, 
integrada e aberta 

 Reforçar a integração do território nacional através de uma 
organização mais policêntrica do sistema urbano 

 Valorizar o papel estratégico da Região Metropolitana de 
Lisboa, da aglomeração urbano-industrial do Noroeste, do 
polígono Leiria-Coimbra-Aveiro-Viseu e das regiões turísticas de 
valia internacional do Algarve, Madeira e de outros pólos 
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emergentes de desenvolvimento turístico, para a afirmação 
internacional de Portugal 

 Desenvolver redes de conectividade internacional que 
conjuguem as necessidades de integração Ibérica e europeia 
com a valorização da vertente atlântica e com a consolidação 
de novas centralidades urbanas 

 Estruturar sistemas urbanos sub-regionais de forma a constituir 
pólos regionais de competitividade, em particular no interior 

 

Um território equitativo em 
termos de desenvolvimento 
e bem-estar 
 

 Definir o sistema urbano como critério orientador do desenho 
das redes de infraestruturas e de equipamentos coletivos, 
cobrindo de forma adequada o conjunto do país e estruturando 
os sistemas de acessibilidades e mobilidades em função de um 
maior equilíbrio no acesso às funções urbanas de nível superior 

 Promover redes de cidades e subsistemas urbanos locais 
policêntricos que, numa perspetiva de complementaridade e 
especialização, permitam a qualificação dos serviços prestados 
à população e às atividades económicas 

 Valorizar a diversidade dos territórios e a articulação dos 
centros urbanos com as áreas rurais, garantindo em todo o país 
o acesso ao conhecimento e aos serviços coletivos e boas 
condições de mobilidade e comunicação, favorecendo a 
liberdade de opção por diferentes espaços e modos de vida 

 

Quadro 2 – Eixos e opções estratégicos do PNPOT 

Fonte: PNPOT 

Este instrumento assume o modelo de policentrismo como o mais adequado para 

contrariar as assimetrias regionais e impulsionar novos pólos regionais de 

competitividade e internacionalização da economia portuguesa: o “conceito de 

policentrismo, às diferentes escalas adequa-se ao sistema de povoamento do País – 

assimétrico, regionalmente diferenciado – podendo contribuir não só para o aumento 

da competitividade, da qualificação do emprego e da coesão social e económica, como 

ainda para a melhoria do desempenho das redes de equipamentos sociais.”, pois, “O 

que está em causa é, por um lado, o aproveitamento das economias de proximidade, 

para obter massa crítica, diversificação e dimensão funcional que aumentem as 

vantagens comparativas e o potencial de inovação e, por outro lado, estruturar 

sistemas sub-regionais densos em funções urbanas e em factores dinâmicos de 

desenvolvimento económico e de criação de emprego qualificado que possam evoluir 

para novos pólos regionais de competitividade.”. 

O sucesso do modelo policêntrico proposto pelo PNPOT assenta nos pressupostos da 

cooperação, exploração de complementaridades e sinergias entre cidades próximas e 
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com potencial demográfico e económico, para que estas ganhem escala e diversidade 

funcional. 

O modelo urbano para Portugal em 2025 proposto pelo PNPOT (figura 8), assenta no 

desenvolvimento de 4 áreas metropolitanas, duas existentes (Lisboa e Porto), 

reforçando a litoralização do sistema urbano nacional e constituindo-se como os 

principais motores de competitividade do país:  

 o Arco Metropolitano do Porto, em que o Porto assume o papel de cidade 

centro; 

 o Arco Metropolitano do Centro Litoral, em que as cidades de Aveiro, Viseu, 

Coimbra e Leiria apresentam o mesmo grau de importância;  

 o Arco Metropolitano de Lisboa, que se estende da Nazaré a Sines, onde Lisboa 

surge como cidade centro, mas onde despontam 4 sub-sistemas (Oeste, Médio 

Tejo, Lezíria e Alentejo Litoral); 

 o Arco Metropolitano do Algarve polinucleado e tendencialmente linear. 

 

Figura 8  - Sistemas Urbanos e de Acessibilidades de Portugal Continental 

Fonte: PNPOT 
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Para a concretização e sucesso do modelo apresentado é exigido que os sistemas 

urbanos devam ser compreendidos como os principais atores da internacionalização e 

competitividade do país, pois concentram a população mais qualificada e os recursos 

materiais e imateriais que proporcionam alavancas à inovação e ao conhecimento e, 

por isso, ao crescimento económico e à criação de emprego. Constituem espaços 

integrados e qualificados que se complementem, e que promovem a coesão territorial 

no seu seio e nos espaços envolventes, nomeadamente no espaço rural. 

Tendo em conta que o subsistema em análise está contido na conceção do Arco 

Metropolitano de Lisboa, interessa sublinhar, e conforme indica o PNPOT, a 

importância da realização de novas acessibilidades, nomeadamente de uma solução 

que satisfaça a necessidade de uma ligação aérea competitiva à AML, e da construção 

de uma rede ferroviária de alta velocidade que ligue o sistema portuário de 

Lisboa/Setúbal e Sines a Espanha e ao centro da Europa. As acessibilidades previstas, 

que articulam os diferentes modos de transporte numa perspetiva de 

complementaridade e eficiência, pretendem, além de reforçar a acessibilidade e 

mobilidade da rede urbana portuguesa, conferir maior centralidade aos sistemas 

urbanos propostos e uma maior conectividade ao centro da Europa. 

Além da identificação dos grandes arcos metropolitanos, o PNPOT promove ainda o 

desenvolvimento de sub-regiões do interior de Portugal, de modo a fomentar uma 

maior coesão social e territorial, pois além destas beneficiarem igualmente da 

construção de novas acessibilidades, estas sub-regiões devem fornecer serviços 

coletivos e funções urbanas necessários à população e à competitividade de setores e 

atividades rurais. 

O PNPOT fornece ainda um quadro de referência estratégico para cada uma das 

regiões portuguesas (NUTS II) no que diz respeito ao modelo urbano desejado, pelo 

que as orientações estratégicas foram absorvidas pelos respetivos PROT elaborados 

numa fase posterior à publicação deste Programa.  

Assim, conclui-se que o PNPOT assimila a conceptualização do policentrismo enquanto 

condição para o desenvolvimento do país e para a sua melhor integração europeia, 

através da definição de um modelo para a consolidação do sistema urbano policêntrico 
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português, prevendo ainda a concretização de um conjunto de acessibilidades para 

conectar a rede urbana definida. 

2.4.3. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 

À semelhança do PNPOT, os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) 

estão igualmente previsto pela Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e 

Urbanismo (Lei nº48/98 de 11 de agosto com as alterações introduzidas pela Lei 

nº48/2007 de 31 de agosto) e pelo Regime jurídico dos Instrumentos de Gestão do 

Território (Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de setembro, na redação dada pelo Decreto Lei 

nº 46/2009 de 20 de fevereiro), e concebem que “(…) os planos regionais de 

ordenamento do território definem a estratégia regional de desenvolvimento 

territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e considerando as 

estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência 

para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do território.”. Entre outros 

objetivos, o plano regional de ordenamento do território visa: “(…) b)Traduzir, em 

termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento económico e social 

sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional; c) Equacionar as 

medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento intrarregionais;”. 

Por isso, os PROT definem um modelo de organização do território regional, 

estabelecendo: “(…) a) A estrutura regional do sistema urbano, das redes, das infra-

estruturas e dos equipamentos de interesse regional, assegurando a salvaguarda e a 

valorização das áreas de interesse nacional em termos económicos, agrícolas, 

florestais, ambientais e patrimoniais.” (Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de setembro, art. 

51º, 52º e 53º). 

Considerando a publicação em 2007 do PNPOT, o PROT do Alentejo (PROTA) foi 

realizado quando a estratégia de desenvolvimento territorial para Portugal e para as 

regiões já tinha sido desenhada por esse instrumento, tendo este sido publicado em 

2010, através da Resolução do Conselho de Ministros nº 53/2010, de 2 de agosto. 

A visão estratégica definida pelo PROTA (p.2962) “afirma o Alentejo como território 

sustentável e de forte identidade regional, sustentada por um sistema urbano 

policêntrico, garantido elevados níveis de coesão territorial e integração reforçada com 
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outros aspetos nacionais e internacionais, valorizando o seu posicionamento 

geoestratégico.”. Esta visão vai ao encontro dos objetivos definidos no PNPOT no que 

diz respeito à necessidade de consolidar o sistema urbano português tendo em conta 

os princípios do policentrismo. 

À data de elaboração do PROTA, o território Alentejano, fruto de um fraco dinamismo 

económico, devido ao declínio das atividades agrícolas, é um território envelhecido e 

em contínuo despovoamento. Inversamente verifica-se o reforço de algumas 

pequenas cidades na estruturação do território. A concentração das atividades do 

setor secundário e terciário nos espaços urbanos, designadamente nas sedes de 

concelho, transforma-os em “espaço tampão” e bacias de emprego, em parte 

contrariando a tendência de despovoamento. Nesse sentido a estratégia territorial 

para o Alentejo apoia-se num conjunto de ativos específicos que deverão ser 

potenciados em prol do seu desenvolvimento, assumindo-se que as cidades são 

determinantes no fomento da competitividade e internacionalização do território, pelo 

que o PROTA propõe um modelo urbano policêntrico e o reforço das relações de 

complementaridade entre as cidades e as áreas rurais envolventes, definindo os 

seguintes eixos estratégicos: 

 Integração Territorial e Abertura ao Exterior; 

 Conservação e Valorização do Ambiente e do Património Natural; 

 Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional; 

 Afirmação do Policentrismo e do Desenvolvimento Rural. 

Apesar da abordagem estratégica ser integrada, em que todos os eixos estratégicos 

concorrem para a concretização da visão, importa analisar em detalhe o quarto eixo 

estratégico, que se debruça sobre o tema em análise, e especifica as acções a 

desenvolver para o concretizar (PROTA, 2010:2981-2).  

 Desenvolver um sistema policêntrico de âmbito regional, assente num conjunto 

de centros urbanos de nível superior, capazes de articular redes regionais, de 

promover a sua integração funcional e de gerar níveis acrescidos de 

cooperação estratégica; 
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 Estruturar redes de centros urbanos sub-regionais assentes na concertação 

intermunicipal de recursos e equipamentos, capazes de sustentar a coesão 

territorial e de garantir o acesso a serviços coletivos e funções urbanas de 

gama alargada; 

 Garantir a qualificação das concentrações urbanas estruturantes através da 

regeneração e da valorização urbanística e da potenciação dos valores 

patrimoniais existentes; 

 Articular as redes de acessibilidades e organizar os sistemas de transporte em 

torno de uma mobilidade sustentável, de forma a consolidar o sistema urbano 

policêntrico e promover a equidade territorial; 

 Promover o acesso às redes e ao uso das TIC, nomeadamente por parte das 

empresas e dos serviços públicos, contribuindo para um desenvolvimento mais 

integrado e uma maior coesão territorial. 

 

2.4.3.1. Modelo urbano do Alentejo e respetivos sistemas territoriais 

Para garantir a concretização do modelo territorial consubstanciado nas ações 

enunciadas no capítulo anterior, o PROTA, tendo uma escala analítica e prepositiva 

mais fina que o PNPOT, define ainda de que forma este se fará, determinando como 

prioridade o reforço de dois aspetos essenciais: i) o posicionamento geoestratégico do 

corredor transversal entre a AML e o território espanhol, e do corredor entre Sines e 

Badajoz beneficiando do corredor logístico criado pela ligação ferroviária e centros 

logísticos; ii) o papel dos centros urbanos regionais (CUR) existentes como forma de 

promover a coesão social e a competitividade desses territórios. Esta perspetiva 

pretende criar uma rede urbana sub-regional, reforçando as funções urbanas dos 

principais centros económicos de âmbito regional e a sua competitividade e 

internacionalização. Os centros urbanos regionais definidos pelo PROTA são Évora, 

Portalegre, Beja, Elvas-Campo Maior, e Sines-Santiago do Cacém-Santo André. 

Num segundo plano, e numa perspetiva integrada de desenvolvimento sustentável e 

numa nova relação cidade–campo, são ainda valorizados pequenos centros urbanos, 

nomeadamente as sede de concelho, assumindo-se como pólos essenciais na 
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estruturação do território, por concentrarem serviços e atividades económicas de 

âmbito local. 

Para consolidar o modelo urbano proposto, o PROTA absorve a conceptualização do 

modelo de desenvolvimento policêntrico e aplica-o no seu território nas diferentes 

escalas: regional, sub-regional e local, hierarquizando-os em centros urbanos regionais 

(CUR), centros urbanos estruturantes (CUE) e centros urbanos complementares (CUC) 

(Quadro 3), assumindo-se as infraestruturas do Porto de Sines e do Alqueva como as 

alavancas de crescimento económico e desenvolvimento da região. 

Tipologia Funções 

Centros Urbanos 
Regionais (CUR) 

 Afirmar-se enquanto polos nucleares de desenvolvimento da Região, 
onde os objectivos de competitividade e coesão regional são 
ancorados, o que significa que compete a estes aglomerados liderar e 
disseminar processos de inovação regional e de inclusão social; 

 Desenvolver redes de forte articulação com os níveis hierárquicos 
superiores e ou inferiores, contribuindo para uma forte coesão do 
conjunto urbano; 

 Desempenhar funções de articulação regional, liderar processos de 
inovação e desenvolvimento económico e dinamizar redes urbanas de 
afirmação externa 

 Impulsionar redes multifuncionais e ou temáticas (cidades 
patrimoniais, cidades inteligentes, cidades turísticas, cidades 
turísticas, entre outras) 

 Fomentar o inter-relacionamento institucional, com a participação dos 
diferentes agentes sociais e económicos, públicos e privados 

Centros Urbanos 
Estruturantes (CUE) 

 Afirmar-se enquanto nós estruturantes do sistema urbano regional 

 Desenvolver redes de forte articulação com os CUR e os Centros 
Urbanos Complementares, consolidando subsistemas urbanos 

 Desempenhar funções de articulação supramunicipal e construir e 
dinamizar redes urbanas potenciadoras de coesão e competitividade 
territorial 

 Cooperar na promoção conjunta de um espaço socio económico 
territorialmente articulado e que ofereça uma coesão produtiva e 
sócio cultural 

 Afirmar redes multifuncionais e redes temáticas, eventualmente em 
complementaridade com os centros urbanos regionais, em que a 
proximidade ou a contiguidade urbana não são requisitos necessários 

 Fomentar o inter-relacionamento institucional, com a participação dos 
diferentes agentes sociais e económicos, públicos e privados 

Centros Urbanos 
Complementares 
(CUC)  

 Afirmar-se enquanto nós de estruturação e amarração local de 
articulação com o sistema urbano regional 

 Assegurar que constituem nós fundamentais de sustentação socio 
rural para os territórios de baixa densidade 

 Afirmar-se enquanto espaços de cidadania, de valorização de recursos 
e de quadros de vida significativos para o desenvolvimento local 

Quadro 3 – Estrutura Urbana Regional 

Fonte: Adaptado do PROTA (2010:3001/3002) 
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Atribuindo um papel importante à conservação do ambiente e às áreas rurais, o 

crescimento urbano compacto, funcional e economicamente diversificado proposto, é 

uma forma de conservar a paisagem alentejana, considerada um atributo único da 

região, e, por isso, também um ativo para o setor turístico. 

 

A definição dos sistemas urbanos policêntricos, além de se basearem no potencial de 

cada sistema se projetar e estruturar de forma a promover o crescimento e 

desenvolvimento económico no seu seio e nas áreas envolventes, utilizou também o 

critério da proximidade entre centros urbanos, de modo a potenciar as 

complementaridade entre as cidades que compõem os sistemas urbanos 

considerados, partindo do principio de que quanto menor for a distância maior serão 

os níveis de conectividade e dependência. Para operacionalizar e reforçar as relações 

de conectividade e dependência dos sistemas urbanos propostas, o PROTA 

estabeleceu diretrizes pelas quais a Administração Central, Local, e as Associações de 

municípios devem orientar-se para consolidar o sistema urbano proposto (PROTA, 

2010:3002): 

 afirmar os subsistemas urbanos enquanto espaços de cidadania, de valorização 

de recursos, e de residência e de quadros de vida, e como referencial de 

desenvolvimento urbano -rural; 

 garantir que nos subsistemas urbanos há uma distribuição de serviços e uma 

oferta de equipamentos que promovem a polivalência e a complementaridade 

funcional bem como a equidade territorial; 

 fixar alguns serviços públicos de nível supramunicipal segundo uma lógica de 

concertação interurbana, sobretudo nos territórios de baixa densidade 

demográfica; 

 garantir que os centros urbanos sedes de concelho possuem um leque de 

serviços necessários e fundamentais para a qualidade de vida dos residentes e 

para a sustentabilidade territorial dos territórios de baixa densidade; 

 organizar, neste contexto de cooperação interurbana, os tipos de serviços em 

função da natureza da mobilidade a incrementar (deslocação do utente ao 

serviço ou serviços itinerantes) e das infra -estruturas a utilizar (mobilidade 
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física ou digital — tele -serviços), de forma a assegurar uma oferta de serviços 

com qualidade e satisfazer as necessidades da população. 

 

Porém, para transformar o modelo urbano existente num modelo urbano policêntrico, 

garantindo o desenvolvimento do seu potencial económico e a sua consequente multi-

escalar, é necessário: i) fomentar a mobilidade de pessoas e mercadorias pelo reforço 

das acessibilidades internas e externas; ii) criar novos corredores rodoviários e 

ferroviários que liguem e articulem as cidades entre si e destas com outros sistemas 

urbanos, nomeadamente com a AML e com a Extremadura espanhola, tal como 

referido no PNPOT. A linha de alta velocidade ferroviária entre Sines e Badajoz, o Porto 

de Sines, o aeroporto de Beja e os novos corredores de acessibilidades internas 

permitirão impulsionar uma maior ligação entre os centros urbanos, consolidando o 

policentrismo, reforçando o papel da região no país e inserindo a região nas redes 

ibéricas e europeias2 (figura 9). 

 

Figura 9 – Rede Transeuropeia de Transportes 

Fonte: Plano Estratégico de Transportes e Infra-Estruturas 

                                                      
2 Portugal está inserido no Corredor do Atlântico da RTE-T, que liga os portos de Sines, Lisboa e Porto a 

Espanha, França e Alemanha. 
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Como se referiu, é proposto o reforço da importância económica e social dos Centros 

Urbanos Regionais do Alentejo, que concentram a base económica regional, 

nomeadamente no que respeita à concentração empresarial e produtiva e por isso a 

um maior volume de emprego, e consequentemente às maiores densidades 

populacionais, e outras funções urbanas de nível elevado, como as instituições de 

conhecimento e investigação. O modelo propõe para cada sub-regiões (NUTS III), e 

com exceção da Lezíria do Tejo, um CUR3, assumindo este um papel determinante na 

sua área de influência, nomeadamente na promoção de um maior equilíbrio e coesão 

territorial, fornecendo funções urbanas de nível elevado à área envolvente. Os CUR 

correspondem às maiores concentrações populacionais do Alentejo, e têm associada 

associada alguma dinâmica económica que interessa potenciar. Segundo os Censos de 

2011, as maiores concentrações populacionais, e por ordem decrescente, ocorrem no 

CUR de Évora (41898 habitantes), Sines/Santiago do Cacém/Vila Nova de Santo André 

(27087 habitantes), Beja (23412 habitantes), Elvas/Campo Maior (24111 habitantes) e 

Portalegre (15462 habitantes) (figura 10). 

 

Figura 10 – Principais Aglomerados do Alentejo  

Fonte: Caracterização e Diagnóstico do PDM de Sines II Volume – Revisão (Cesur, 2009:178) 

                                                      
3
 Duas CUR no Alto Alentejo: Portalegre e Elvas/Campo Maior. 
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O PROTA enumera ainda os setores estratégicos que devem orientar os sistemas 

urbanos policêntricos definidos, nomeadamente os CUR. No entanto, sendo o objeto 

desta pesquisa o estudo da operacionalização do CUR Sines/Santiago do Cacém/Vila 

Nova de Santo André, dar-lhe-emos maior destaque no ponto seguinte. 

2.4.3.2. Subsistema urbano Sines/ Vila Nova de Santo André/ 

Santiago do Cacém no EDEC, no PNPOT e no PROTA 

O centro urbano regional proposto pelo PROTA, constituído pelas cidades de Sines, 

Vila Nova de Santo André e Santiago do Cacém (figura 11), pode ser classificado de 

sistema “cidade porta”, de acordo com o EDEC, dada a infraestrutura portuária 

localizada em Sines, cuja conectividade é de nível mundial (figura 12). Este sistema 

assume uma importância acrescida, pois, estando mais afastado dos centros de 

decisão e das áreas metropolitanas com maior poder à escala mundial, oferece 

vantagens económicas competitivas, como a disponibilidade e o baixo custo de 

espaços industriais e logísticos, o baixo custo da mão-de-obra, e ainda a capacidade de 

estabelecer relações privilegiadas com outros centros económicos fora da Europa. 

 

Figura 11 – Funções centrais e unidades funcionais 

Fonte: Caracterização e Diagnóstico do PDM de Sines II Volume – Revisão (Cesur, 2009:178) 
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Figura 12 – Localização do porto de Sines 

Fonte: Administração dos Portos de Sines e do Algarve 

 

O PNPOT integra este subsistema no Arco Metropolitano de Lisboa pois, dada a sua 

importância portuária, industrial e económica, mantém relações privilegiadas com a 

AML, sendo assumido pelo PROTA como um sistema urbano fundamental na 

estruturação da rede urbana do Alentejo (figura 13).  
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Figura 13 - Sistema Urbano de Suporte à Coesão Territorial 

Fonte: PROTA 

 

Segundo o PROTA, o Centro Urbano Regional Polinucleado Sines/Vila Nova de Santo 

André/Santiago do Cacém insere-se no subsistema urbano do Litoral Alentejano (NUTS 

III), mais vasto do que o CUR em análise. Este subsistema reparte-se por cinco 

concelhos, e está em parte integrado na AML, conforme já referido (o concelho de 

Odemira não integra o Arco Metropolitano de Lisboa, e os concelhos de Alcácer do Sal 

e Grândola foram incluídos apenas para assegurar continuidade geográfica desde a 

Grande Lisboa até ao concelho de Sines). Contudo, e apesar desta rede policêntrica 

estabelecer relações preferenciais com a AML, e secundariamente com Évora e Beja 
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(também classificados de CUR), a CUR em questão deve desenvolver também relações 

preferenciais com Espanha, atendendo ao seu potencial portuário e logístico e às 

acessibilidades previstas, nomeadamente a linha de alta velocidade ferroviária. 

Assume-se ainda que as cidades sedes de concelho e outros aglomerados do norte 

deste subsistema, em particular Alcácer do Sal e Grândola, tenderão a relacionar-se, 

dada a proximidade geográfica, sobretudo com Setúbal e Lisboa, e as sedes de 

concelho do sul e outros aglomerados, como Odemira, e pelo mesmo motivo, com o 

Algarve (Figura 13). 

Além das funções urbanas elencadas no quadro 3, relativas às funções assumidas para 

a tipologia CUR, as funções económicas e características fundamentais preconizadas 

pelo PROTA (PROTA, 2010:2994) para este CUR, são as seguintes: Centro urbano 

regional polinucleado; principal centro portuário e energético nacional; importante 

plataforma industrial e logística (integrado no sistema logístico nacional); principal 

plataforma petroquímica nacional; articulações com Poceirão, Elvas, Lisboa e Setúbal; 

articulações com o Aeroporto de Beja; ligação a Espanha via Elvas e via Ficalho; centro 

de realizações de encontros, reuniões, seminários e congressos. 
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Figura 14 - Sistema da Base Económica Regional 

Fonte: PROTA 

A observância no futuro deste CUR nos moldes propostos, ou seja, a funcionar em rede 

e com desempenho funcional sub-regional e regional, pressupõe que o sistema de 

acessibilidades terrestre também seja concretizado quer no subsistema Urbano do 

Litoral Alentejano, quer nos restantes, porque as aspirações para o funcionamento da 

rede regional e das relações externas desejadas assim o determinam. A conectividade 

interna e externa desta CUR depende, então, segundo o modelo definido, da 

concretização e/ou beneficiação física das seguintes ligações rodoviárias: a) Eixo 

transversal Sines/Beja/Vila Verde de Ficalho (IP8); b) Eixo longitudinal 

Sines/Évora/Elvas/Badajoz (IC33); c) Eixo longitudinal Alcácer do Sal/Santiago do 

Cacém/Sines/Odemira (ER 253/IC4); d) Eixo transversal Odemira/ nó de Ourique 
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(IP1/IP2). Contudo, nenhuma das ligações propostas foi concretizada até ao presente , 

nem serão nos moldes previstos pelo PROTA. As ligações rodoviárias que se irão 

concretizar são aquelas que estão previstas no Plano Estratégico de Transportes e 

Infraestruturas (PETI) aprovado pelo Governo em 2014, e contextualizado pelas 

restrições ao investimento público fruto da crise económica que o país atravessa. Das 

ligações previstas, apenas ocorrerá a beneficiação do IC33 até ao nó de Grândola, que 

ligará Sines à A2, pelo que, embora esta ligação assegure acessibilidade ao CUR em 

estudo, o modelo de desenvolvimento do Alentejo, designadamente do Alentejo 

Litoral, é adiado mais uma vez. 

Nas infraestruturas ferroviárias interessa analisar as ligações estruturantes de âmbito 

regional, nacional e internacional, que beneficiarão o CUR em análise. No modelo 

urbano proposto, e para o desenvolvimento da região, sobretudo a sua capacidade de 

competir economicamente com outras regiões de Portugal e da Europa, é assumido a 

sua dependência da construção da linha mista de alta velocidade Lisboa/Madrid 

(estações em Évora e Caia/Badajoz), a ligação de Lisboa também em alta velocidade a 

Huelva/Sevilha (estações em Beja e Faro), e ainda considerado determinante para o 

sistema urbano policêntrico em análise, a linha de mercadorias Sines/Évora/Elvas/Caia 

(figuras 14 e 15). Segundo o PETI os investimentos nas infraestruturas ferroviárias 

manter-se-ão, mas de forma mais modesta, com excepção da ligação de Lisboa a 

Huelva /Sevilha.  

A redução dos investimentos na região do Alentejo assumidos pelo PETI, não significa 

que o modelo proposto pelo PROTA esteja desadequado. A redução do investimento 

significa apenas falta de recursos financeiros públicos, no curto e no médio prazo, para 

as infraestruturas inicialmente previstas. 

Porém, e de acordo com o já exposto, o modelo policêntrico, apesar de integrado na 

conceção de desenvolvimento urbano para Portugal e para a região do Alentejo, e 

apresentar o quadro de referência estratégica a adoptar pelos municípios, a suas 

orientações não foram operacionalizadas pela Administração Central, entidade 

responsável pelas grandes infraestruturas de acessibilidade, quer pelas Autarquias 
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locais, pois não existe nenhuma plataforma formal ou não formal que se constitua 

como alavanca para a sua formação efetiva.  

  

Figura 15 - Sistema de Acessibilidades e de Conectividade Internacional 

Fonte: PROTA 
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3. HISTÓRIA MODERNA E CARACTERIZAÇÃO DOS CENTROS 

URBANOS DE SINES, VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ E 

SANTIAGO DO CACÉM 

Dadas as especificidades da história moderna dos centros urbanos em análise, em 

particular de Sines e Vila Nova de Santo André, e para melhor entender a formação do 

sistema urbano, constituído pelos centros urbanos de Sines, Vila Nova de Santo André 

e Santiago do Cacém, interessa fazer uma breve caracterização destas cidades, 

nomeadamente como adquiriram a importância e potencial enunciados no PNPOT e 

no PROTA. 

A história moderna destes três centros urbanos está marcada pelas opções de 

desenvolvimento industrial do Estado Novo na década de 1950 do século passado. A 

ideologia que então caracterizava o Estado português, justifica em parte o atraso no 

desenvolvimento socioeconómico do país até ao final dos anos 50. Apesar das tímidas 

iniciativas de industrialização, sobretudo nas cidades de Lisboa e do Porto, Portugal era 

um país agrário e pobre. O Estado, com o intuito de promover a industrialização e o 

desenvolvimento do País, elaborou vários Planos de Fomento Económico: I Plano de 

Fomento (1953-1958); II Plano de Fomento (1959-1964); Plano Intercalar de Fomento 

(1965-1967); III Plano de Fomento (1968-1973); IV Plano de Fomento (1974-79)4. 

O III Plano de Fomento inverte a lógica da política económica até então vigente, 

defendendo a produção industrial orientada para a exportação, dando prioridade à 

industrialização e à concentração industrial. Na época, o modelo de desenvolvimento 

assente na criação de pólos industriais (modelo dos pólos de crescimento de Perroux), 

apesar de já ter sido testado noutros países e não ter tido o sucesso esperado, em 

Portugal ainda era considerado como o modelo de referência, capaz de propagar 

crescimento e desenvolvimento à região envolvente.  

É neste contexto de política económica que o Governo de Marcelo Caetano, por 

iniciativa do Eng. Rogério Martins, e apoiado pelo Eng. António Martins, que viria a ser 

o primeiro Diretor do Gabinete da Área de Sines (GAS), decide construir o Pólo de 

Desenvolvimento de Sines. Este Pólo associava uma grande infraestrutura portuária a 

                                                      
4
 O IV Plano de Fomento foi elaborado e aprovado, mas nunca foi operacionalizado. 
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um complexo industrial ligado sobretudo ao setor energético, potenciando o reforço 

do setor industrial. 

Para a concretização do projeto, foi criado o Gabinete da Área de Sines (Decreto-lei 

270/71 de 19 de junho)5, diretamente dependente do Conselho de Ministros, que 

tinha como objetivo executar e gerir esse grande empreendimento nacional. Mesmo 

após a democratização do Estado português, manteve competências na gestão do 

complexo e ainda nas áreas do Planeamento e Ordenamento do Território no concelho 

de Sines e de Santiago do Cacém, nomeadamente nas áreas rurais expropriadas a 

serem ocupadas pelo complexo, e ainda na então vila de Sines, em Santiago do Cacém 

e em Vila Nova de Santo André. Esta situação deveu-se ao fato de se considerar que, 

dada a complexidade da concretização do projeto, e para garantir o seu sucesso, era 

necessário que a intervenção fosse controlada pela Administração Central, a única 

entidade administrativa dotada dos meios humanos e materiais exigidos, 

nomeadamente para a construção da infraestrutura portuária, mas também para 

elaboração dos planos urbanísticos e de reordenamento do território, construção das 

infraestruturas rodoviárias e de saneamento, planeamento e construção da logística 

de transportes e da implantação das atividades industriais então previstas6. 

 

A escolha de Sines para a localização do empreendimento, baseou-se: i) nas 

características geofísicas do local, que viabilizavam um Porto de águas profundas, dada 

a existência de batimétricas muito elevadas, o que permitiria receber navios de grande 

calado; ii) no baixo custo da expropriação dos terrenos para implantação do complexo; 

e iii) no fato de se tratar uma área de baixa densidade demográfica e económica, e 

portanto, numa região que era necessário desenvolver.  

 

O projeto inicial previa a construção de um porto de águas profundas em Sines, e a 

criação de zonas portuárias e industriais em torno do porto, e ainda a fundação de 

uma cidade nova a norte do complexo, Vila Nova de Santo André. Esta opção 

                                                      
5
 O Gabinete da Área de Sines foi extinto através do Decreto-Lei nº228/89 de 17 de Julho. 

6
 Esta situação desencadeou desde o início uma forte contestação por parte das Autarquias Locais de 

Sines e de Santiago do Cacém devido à apropriação por parte da administração central das suas 
atribuições e competências na gestão do território (1º Encontro Nacional sobre o Complexo de Sines, 
1986). 
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justificava-se pelo crescimento demográfico previsto, associado ao desenvolvimento 

industrial e portuário e ao número de postos de trabalho a criar. Face às perspetivas 

de aumento populacional, era necessário criar um aglomerado com capacidade para 

100 000 habitantes, que possibilitasse condições de expansão urbana, e que estivesse 

protegido da poluição industrial, uma vez que os ventos na região são 

predominantemente de noroeste e afetariam a vila de Sines. Por outro lado, a vila de 

Sines, uma vez construídas as infraestruturas portuárias e industriais em torno desse 

centro urbano, não disporia das condições de expansão urbana necessárias. Contudo, 

os atrasos na execução da cidade nova, provocaram o crescimento da vila de Sines que 

conheceu profundas transformações, e com mais dificuldade e mais tardiamente do 

que o previsto, surgiu a cidade nova de Vila Nova de Santo André. 

 

As modificações ocorridas refletiram-se aos níveis territorial e urbanistico, 

demográfico, social, económico e ambiental. Assim, um território com reduzidas 

marcas de intervenção humana evoluiu para um território reconfigurado por uma 

intensiva paisagem industrial, sobretudo na então vila e concelho de Sines. Foi 

construído o Porto de Sines, e instaladas as indústrias básicas, refinação de petróleo 

(Galp), Petroquímica (Repsol) e, mais tarde, uma central termoelétrica, a EDP. O 

projeto industrial e portuário previa ainda a implantação de outras indústrias7, que 

acabaram por não se fixar8, e um crescimento económico e demográfico nunca 

atingido. São várias as causas apontadas para o insucesso deste ambicioso projeto: 

abertura do canal do Suez, crise petrolífera de 1973, mudança de regime político em 

1974, e destruição do molho oeste do porto no inverno de 1978/79.  

Até à implantação do complexo, a importância de Sines, com localização privilegiada 

junto ao mar e ao abrigo natural formado pela baía a sul do cabo de Sines, esteve 

sempre relacionada com o mar, sendo o único porto comercial do Alentejo. No final 

dos anos 60, antes do início das obras do complexo, era uma pequena vila portuária e 

piscatória, onde a indústria conserveira e a atividade turística balnear no verão, tinham 

alguma expressão. Vila Nova de Santo André não existia (mas apenas a aldeia de Santo 

                                                      
7
 Fábrica de transformação das Pirites Alentejanas, indústria automóvel e celulose. 

8
 Por falta de mão-de-obra qualificada em quantidade suficiente. 
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André, de dimensão exígua, em localização diferente da escolhida para a implantação 

do centro urbano). Santiago do Cacém era um pequeno centro urbano de carácter 

agrário, cuja economia assentava nas atividades agroflorestais, apesar das funções 

urbanas que assegurava na região em matéria de saúde e justiça. 

As obras do Complexo portuário e Industrial provocaram uma intensa imigração para 

Sines e para os centros urbanos circundantes, Santiago do Cacém, e, mais tarde, Vila 

Nova de Santo André. A população imigrada (maioritariamente jovens em idade ativa), 

veio de todo o país, mas sobretudo dos distritos de Setúbal e Lisboa, e das ex-colónias 

africanas. O intenso fluxo populacional gerou défices acentuados na habitação, 

serviços e equipamentos para responder às necessidades da população (em particular 

na Vila Nova de Santo André), suscitando um aumento generalizado do custo de vida, 

com maior incidência na habitação e alimentação. 

 

Apesar do projeto não ter corrido como esperado, a sua concretização parcial 

transformou profundamente a base económica e demográfica dos concelhos de Sines 

e de Santiago do Cacém, tendo hoje um papel destacado na economia nacional, 

regional e local (figuras 16 e 17; quadros 4 e 5). A instalação, em 2004, de 

infraestruturas portuárias e áreas logísticas para a recepção de mercadorias 

contentorizadas, desencadeou um novo ciclo de crescimento económico na cidade e 

na região, dotando Sines de um dos maiores portos de águas profundas da Europa e do 

mundo para o transporte de mercadorias contentorizadas. 

 

 

Figura 16 – Evolução da população residente por lugar 

Fonte: Recenseamento geral da população 1960-2011 
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Figura 17 – População residente por grupos etários – 2011 

Fonte: Recenseamento geral da população 2011 

 

Sector 
1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

I 2200 65 1400 51 1021 22 715 14 443 7 233 4 

II 500 16 600 20 1784 38 1565 31 1817 30 2059 34 

III 700 19 800 29 1895 40 2776 55 3818 63 3795 62 

Total 3400 100 2800 100 4700 100 5056 100 6078 100 6087 100 

Quadro 4 - População Empregada por setores de atividade no concelho de Sines 

Fonte: Estudos de Caracterização do PDM de Sines 

 

Sector 
1970 1981 1991 2001 2011 

% Nº % Nº % Nº % Nº % 

I 59 3171 28,5 2040 17,4 1280 9,7 812 6,3 

II 15 4284 38,5 4140 35,3 4146 31,3 3931 30,4 

III 26 3673 33,0 5541 47,3 7803 59,0 8171 63,3 

Total 100 11128 100,0 11721 100,0 13229 100,0 12914 100,0 

Quadro 5– População empregada por setores de atividade no concelho de Santiago do Cacém 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; Estudos de Caracterização do PDM de Sines 
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habitantes, o que representa 3,5% da população residente do Alentejo e 27% da 

população do Alentejo Litoral. A estrutura etária da população, dividida pelos grandes 

grupos etários, apresenta-se jovem, com exceção da cidade de Santiago do Cacém, 

quando comparada a do Alentejo, bastante envelhecida face à média nacional. Por 

outro lado, Vila Nova de Santo André tem um peso elevado do grupo etário dos 25 aos 
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64 anos, e o peso mais baixo da população com idade superior a 65 anos, quando 

comparada com a média nacional, motivo atribuído à fundação da cidade na década 

de 70, e por isso a sua população, constituída à época por jovens em idade ativa e 

reprodutiva, ainda não integrou o grupo etário com mais de 65 anos. A estrutura etária 

de Sines é semelhante à estrutura etária nacional, excluindo-se apenas o grupo etário 

com mais de 65 anos que regista um peso inferior à média nacional. Desta forma, os 

efeitos demográficos ocorridos nas década de 1970 e 1980, além de ter tido efeitos 

imediatos na estrutura demográfica dos dois concelhos, mantêm os seus efeitos ainda 

no presente (Figura 17).  

Os fluxos populacionais induzidos pela implantação do complexo e os consequentes, 

alteraram também a base económica deste território. Apesar da estrutura económica 

ter sofrido alterações ao longo do tempo, acompanhando a crescente terciarização da 

economia nacional, a mudança mais radical ocorreu nas décadas de 1970 e 1980. A 

população empregada no setor primário no concelho de Santiago do Cacém 

representava, em 1970, 59% da população empregada, e no concelho de Sines 51%, 

tendo estes valores baixado para 28,5% e 22% em 1981, e para 6,3%, e 4% em 2011, 

respetivamente (quadro 4 e 5).  

A população empregada no setor secundário tem um peso ligeiramente superior em 

Vila Nova de Santo André, pelo facto da sua origem estar relacionada com o complexo 

industrial, e os seus habitantes estarem maioritariamente aí empregados. Porém a 

cidade de Sines apresenta também uma percentagem elevada de população ativa no 

setor secundário, demonstrando a relevância do setor industrial para os residentes 

destas duas cidades, e cujo peso é superior à média nacional. Ao contrário, na cidade 

de Santiago do Cacém predomina a população empregue no setor terciário (Figura 18). 

Estes dados, não significam que as respetivas cidades ofereçam mais ou menos postos 

de trabalho em determinado setor pois, como veremos mais adiante, os movimentos 

pendulares de saída são intensos na freguesia de Vila Nova de Santo André e de 

Santiago do Cacém com destino à freguesia de Sines.  
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Figura 18 – População empregada por setor de atividade 

Fonte: INE – Censos 2011 

Contudo, tendo em conta a especialização económica desta região, que requer grande 

especialização socioprofissional, em particular nos setores energético e portuário, a 

população das três cidades apresenta níveis de escolarização mais elevados face à 

média nacional. Esta situação resulta essencialmente do facto do número de postos de 

trabalho disponíveis na década de 70 exigirem mão-de-obra qualificada e 

especializada, sobretudo após o início da laboração das industrias e atividade do porto, 

o que se refletiu sobretudo nas cidades de Sines e de Vila Nova de Santo André, que 

receberam a maioria da população emigrante da década de 70 e 80. Por outro lado a 

cidade de Santiago do Cacém, apresenta um maior peso da população analfabeta, por 

oposição a um maior peso da população com ensino superior completo (Figura 19).  

Independentemente do nível habilitações da população, no concelho de Sines o ganho 

mensal médio é superior ao concelho de Santiago do Cacém e de Portugal, com 

destaque para os trabalhadores que possuem Bacharelato (Figura 19 e 20). Esta 

situação deve-se à grande especialização socioprofissional, dada a natureza técnica do 

trabalho, e por existir trabalho rotativo (por turnos), uma vez que as grandes fábricas e 

o Porto têm laboração contínua, o que gera níveis de rendimentos mais elevados. 

Porém, tratando-se de dados para o concelho, considera-se que o resultado verificado 

no concelho de Sines poder-se-á generalizar às cidades de Santiago do Cacém e de Vila 
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Nova de Santo André, com maior fiabilidade em relação a esta última, tendo em conta 

que a população desta cidade está fundamentalmente empregada nas indústrias e 

porto de Sines. 

 

Figura 19 - Habilitações literárias da população residente 2011 

Fonte: INE – Recenseamento geral da população 2011 

 

Figura 20 - Ganho médio mensal por concelho de acordo com as habilitações literárias (2009) 

Fonte: Anuário Regional do Alentejo 2012 

 

Ao longo dos últimos 30 anos as duas Câmaras Municipais fizeram um grande 

investimento para planear e infraestruturar os respetivos territórios, em especial dos 

centros urbanos. Foram construídos inúmeros equipamentos nas áreas educação, 

saúde, cultura e desporto, as redes de saneamento, abastecimento de água e de 

comunicação e, mais recentemente, realizadas obras de requalificação e reabilitação 
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dos centros urbanos no contexto da política de cidades já referida, dos aglomerados 

rurais, e a criação de outras redes urbanas em parceria com outras cidades. 

No sentido de avaliar e operacionalizar o funcionamento em rede deste sistema 

importa analisar as funções urbanas em cada um dos centros urbanos, e avaliar o 

potencial das relações de complementaridade que se podem estabelecer tendo em 

conta o grau de especialização de cada cidade. De acordo com os censos de 2011, nos 

três centros urbanos residem 27 087 habitantes, constituindo o segundo maior centro 

urbano do Alentejo, apenas precedido pela CUR de Évora, como se referiu. 

3.1. Sines  

A presença do mar e da atividade portuária marca a identidade da cidade de Sines. O 

património construído classificado resume-se ao castelo de Sines e à Igreja da Nossa 

Senhora das Salas. O concelho de Sines apresenta uma densidade populacional de 70 

habitantes por km2, e a cidade de Sines (com uma área de cerca de 5,2 km2), de cerca 

de 2397 habitantes por Km2.  

A cidade de Sines tem 12463 habitantes, um índice de envelhecimento de 110%, e 

uma taxa de atividade de 48% (INE, 2011). 

De acordo com a mesma fonte, 89% da população ativa do concelho vivia na cidade de 

Sines, distribuindo-se de forma muito desigual pelos três setores de atividade: 3% no 

primário, 32% no secundário, e 65% no terciário.  

Sines apresenta um número elevado de equipamentos desportivos e culturais e ao 

longo dos últimos anos adquiriu reputação na área cultural, devido à frequência e 

qualidade da programação cultural municipal, destacando-se o Festival Músicas do 

Mundo. 

Na área da educação a cidade tem oferta até ao 12º ano no ensino oficial e 

profissional, tendo iniciado há 6 anos oferta na área do ensino artístico oficial até ao 5º 

grau. Os dois centros escolares da cidade foram renovados recentemente. 

Atualmente assiste-se à “transformação” da cidade pelos projetos e obras em curso, 

ou já concluídos, destacando-se as realizadas no âmbito das Parcerias para a 



57 
 

Regeneração Urbana, que alteraram a qualidade da imagem do centro histórico e da 

sua frente marítima: reclassificação da Avenida Vasco da Gama, desqualificação e 

posterior transformação de um troço do IP8, que contorna o cabo de Sines em Avenida 

Panorâmica, e construção de um Pavilhão Multiusos. 

Na área comercial a cidade destaca-se por ter uma elevada oferta de grandes e médias 

superfícies ligadas ao setor alimentar, bem como na área da restauração e hotelaria. 

Quanto aos serviços desconcentrados da Administração central, espera-se o 

encerramento do Tribunal do Trabalho da Família e de Menores durante no ano de 

2014 (conforme anunciado), mantendo-se em funcionamento os serviços relacionados 

com a segurança pública (Guarda Nacional Republicana, Guarda Fiscal e Polícia 

Marítima), e ainda o Centro de Saúde, o Serviço de Segurança Social, Serviço de 

Finanças, Registo Civil, Conservatória, Notário e Posto dos Correios. 

O Porto é contíguo à cidade, mas não está contido no seu perímetro urbano, ocupando 

com a Zona de Atividades Logísticas (ZAL) uma área de 20 km2. A Direção do Porto é 

assegurada pela Administração do Porto de Sines, entidade com jurisdição sob aquele 

território. 

A cidade de Sines está sujeita a grande pressão induzida pelo Complexo Industrial e 

Portuário. No entanto, o município dispõe de instrumentos de ordenamento do 

território, nomeadamente plano diretor municipal, planos de urbanização e planos de 

pormenor que permitem um crescimento populacional até mais de 30 000 habitantes. 
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Figura 21 – Sines (2011) 

Fonte: A Terceira Dimensão – Fotografia aérea 

 

3.2. Santiago do Cacém 

A identidade de Santiago do Cacém está relacionada com a presença Romana, da 

Ordem de Santiago e de importantes senhorios. É uma cidade de cariz agrário e 

aristocrata, dado o prestígio e os privilégios dos seus habitantes ao longo dos tempos. 

A influência económica e política dos seus habitantes, assim como a sua localização 

central em relação às áreas produtivas circundantes, conduziu, ao longo dos tempos, à 

centralização das funções desconcentradas da Administração do Reino e da República, 

mantendo até hoje o estatuto de centro administrativo sub-regional. O património 

construído classificado mais distintivo é o Castelo (utilizado como cemitério), e as 

ruínas romanas de Miróbriga. A cidade distingue-se também pela qualidade 

arquitectónica e conservação da traça do seu Centro Histórico. 

A área urbana da cidade ocupa cerca de 2,2 km2, e a sua densidade populacional é de 

2617 habitantes por Km2.  

A cidade de Santiago do Cacém tem 5914 habitantes, apresenta um índice de 

envelhecimento de 168%, e uma taxa de atividade de 47% (INE, 2011). 
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De acordo com a mesma fonte 21% da população ativa do concelho vivia na cidade de 

Santiago do Cacém, distribuindo-se da seguinte forma pelos três setores de atividade: 

2% no primário, 24% no secundário e 74% no terciário. 

Na área da educação a cidade tem oferta até ao 12º ano no ensino oficial e 

profissional, e ainda oferta no ensino especial. 

Predomina o comércio tradicional, embora exista médias superfícies ligadas ao setor 

alimentar e uma média superfície especializada em jardinagem e agricultura. 

Santiago do Cacém conheceu também algumas transformações recentes, destacando-

se o novo Parque Urbano na entrada sul da cidade. A cidade está bem equipada em 

equipamentos desportivos e culturais.  

Destaca-se a concentração dos serviços desconcentrados da administração central, de 

hierarquia superior aos existentes em Sines, designadamente o Tribunal Judicial de 

Santiago do Cacém, o Centro de Formação Profissional, o Destacamento da Guarda 

Nacional Republicana, o Centro de Coordenação da Proteção Civil, e ainda e a Sede da 

Direção Operacional da Rodoviária do Alentejo do Litoral Alentejano, sendo a única 

cidade com Gare de Autocarros. Tem também Centro de Saúde, Serviço de Finanças, 

Registo Civil, Conservatória, Notário e Posto dos Correios. 

 Em 2004 o novo Hospital sub-regional foi deslocalizado para uma zona rural isolada, 

mas de maior acessibilidade. Embora a qualidade da nova unidade (instalações e 

serviços) seja reconhecida, a anterior localização reforçava a centralidade da cidade. 
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Figura 22 – Santiago do Cacém (2013) 

Fonte: A Terceira Dimensão – Fotografia aérea 

 

3.3. Vila Nova de Santo André 

O projeto inicial para a cidade de Vila Nova Santo André apenas foi parcialmente 

concretizado. A sua identidade está ligada ao conceito de Cidade Nova e aos conceitos 

do urbanismo moderno, nomeadamente à ideia de cidade-jardim. Sendo uma cidade 

planeada, distingue-se dos outros centros urbanos em análise pela dimensão dos seus 

espaços verdes e pela qualidade e amplitude dos espaços públicos.  

Por ser uma cidade recente e construída de raiz, não possuí património histórico 

construído classificado. Com uma área de 3,06 km2, a sua densidade populacional é de 

2846 habitantes por Km2.  

Em 2011, a cidade de Vila Nova de Santo André tem 8710 habitantes, apresentando 

um índice de envelhecimento de 90% (INE, 2011). 

De acordo com a mesma fonte, a população ativa distribuía-se da seguinte forma pelos 

três setores de atividade: 1% trabalhava no primário, 38% no secundário e 61% no 

terciário. 
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Como já referido, Vila Nova de Santo André não dispunha, no início, de equipamentos 

e serviços de proximidade. Porém, ao longo dos anos, foi adquirindo infraestruturas e 

serviços, e no presente os equipamentos disponíveis respondem às necessidades dos 

residentes, embora a cidade de Santiago do Cacém, com menos habitantes, mas sede 

de concelho, tenha uma oferta superior de equipamentos e serviços de proximidade.  

A cidade está bem provida de equipamentos desportivos e culturais, mas é a única 

cidade sem piscinas públicas. À semelhança de Sines, Vila Nova de Santo André foi 

adquirindo alguma reputação na área cultural devido à frequência e qualidade da 

programação associativa, distinguindo-se a sua Mostra Internacional de Teatro anual. 

Na área da educação a cidade tem oferta até ao 12º ano no ensino oficial, e é a única 

cidade com ensino superior, apesar de privado (PIAGET). 

A imagem da cidade sofreu recentes transformações ligadas aos projetos de 

requalificação do espaço público, concretizados no âmbito das Parcerias para a 

Regeneração Urbana. Dos centros urbanos em análise é o único que dispõe de uma 

rede de ciclovias no interior da cidade, mas que extravasa o seu perímetro urbano, 

com 11km de extensão. 

O comércio instalado satisfaz as necessidades da população, destacando-se a oferta de 

médias superfícies comerciais ligadas ao setor alimentar, e de uma média superfície 

relacionada com jardinagem e bricolage. 

Quanto aos serviços desconcentrados da Administração Central existe um posto da 

GNR, Notário, e alguns serviços regionais que lhe confere alguma centralidade, 

nomeadamente a delegação da CCDRA do Litoral Alentejano9, o Departamento de 

Conservação da Natureza e das Florestas do Alentejo e o do Algarve, e o Centro 

Regional de Inserção Social – Delegação Regional do Alentejo e Algarve, e ainda o 

Serviço Local de Ação Social do Alentejo Litoral. Acresce a este conjunto de serviços 

um Gabinete Municipal onde são prestados alguns serviços pela Câmara Municipal de 

Santiago e um Posto dos Correios. 

                                                      
9
 Com competências na área do ambiente e gestão florestal. 
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Figura 23 – Vila Nova de Santo André (2013) 

Fonte: A Terceira Dimensão – Fotografia aérea 

3.4. Fluxos, conectividade e mobilidade 

Como já se referiu, um sistema urbano policêntrico é constituído por todas as cidades 

consideradas e as respetivas áreas de influência, que se distinguem pelo número e 

importância das funções urbanas que prestam à população, articuladas pelas redes de 

acessibilidades disponíveis. Cada cidade constitui um nó de ligação na rede, formando 

um sistema urbano mais ou menos dinâmico tendo em conta a intensidade dos fluxos 

que se estabelecem entre os nós (cada um dos centros urbanos). Para medir a 

interdependência entre os três centros urbanos, e o seu grau de atração, optou-se por 

analisar as deslocações pendulares relacionadas com o emprego e a educação que 

ocorrem neste e para este território, utilizando os dados dos Censos 2011, relativos 

aos movimentos da população. 

A distância entre Sines e Santiago do Cacém é 16,5 km, entre Sines e Vila Nova de 

Santo André é 14 Km, e entre Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo André 11 Km.  

A Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), com cerca de 2500 postos de trabalho 

diretos, localiza-se entre estes três centros urbanos (concelho de Sines), assim como o 

Hospital Regional (concelho de Santiago do Cacém). Os três centros urbanos estão 

ligados por vias rodoviárias, formando um triângulo no centro do qual está a Zona 
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Industrial e Logística de Sines sob gestão da AICEP Global Parques (figura 11). Na ZILS 

concentram-se as indústrias pesadas, nas áreas da produção de energia, combustíveis, 

polímeros, química e metalomecânica. Estas indústrias, além de ocuparem extensas 

áreas, absorvem grande parte da mão-de-obra especializada dos dois concelhos, 

nomeadamente dos residentes nos três centros urbanos. Porém, dada a maior 

concentração de atividades económicas no concelho de Sines, este apresenta um 

melhor desempenho económico (figura 24)10. Desta forma, os movimentos pendulares 

entre estes três centros urbanos são bastante importantes. A análise das figuras 25, 26 

e 27, evidencia que a freguesia de Sines exerce uma maior atração sobre os centros 

urbanos de Vila Nova de Santo André e Santiago do Cacém, devido à maior 

concentração de atividades económicas. Tendo em conta os movimentos pendulares e 

a população residente empregada em cada uma das freguesias, verificamos que 21% 

da população residente empregada na freguesia de Santiago do Cacém, e 36% da 

população residente empregada da freguesia de Santo André, realiza movimentos 

pendulares para o concelho de Sines. Inversamente, apenas 6% da população 

residente empregada na freguesia de Sines realiza movimentos pendulares para o 

concelho de Santiago do Cacém. 

Analisando os dados relativos aos movimentos pendulares da população com 

residência nas freguesias em análise, verificamos, como era de esperar, uma relação 

bastante forte e relacionada com o fator trabalho, das freguesias de Santiago do 

Cacém e de Santo André com a freguesia de Sines, ou seja, a percentagem de 

população ativa a trabalhar na freguesia de Sines, é bastante elevada. 

 

                                                      
10

 O volume de negócios das empresas não financeiras sedeadas no concelho de Sines representavam, 
em 2009, 41% do total verificado para o Alentejo Litoral subindo para 49% em 2012.  



64 
 

 

Figura 24 – Volume de negócios das empresas não financeiras 2009-2012 

Fonte: PORDATA 

Os movimentos pendulares internos no concelho de Santiago do Cacém são também 

significativos. De acordo com a mesma fonte, 14% da população residente empregada 

na freguesia de Santiago do Cacém realiza movimentos pendulares para outras 

freguesias do concelho, pensando-se que uma parte significativa se desloque para Vila 

Nova de Santo André, e que 19% da população residente empregada na freguesia do 

Santo André realiza movimentos pendulares para outras freguesias do concelho, 

admitindo-se que uma parte significativa se desloca para a cidade de Santiago do 

Cacém. Relativamente aos movimentos internos no concelho de Sines, com duas 

freguesias, a atracão é quase exclusivamente exercida pela de Sines. 

 

Figura 25 – Movimentos pendulares de saída da freguesia de Santiago do Cacém 

Fonte: Recenseamento geral da população 2011 
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Figura 26 - Movimentos pendulares de saída da freguesia de Vila Nova de Santo André 

Fonte: Recenseamento geral da população 2011 

 

Figura 27 - Movimentos pendulares de saída da freguesia de Sines 

Fonte: Recenseamento geral da população 2011 

Apesar da maioria dos trabalhadores destas indústrias residirem nos três centros 

urbanos, há outros movimentos pendulares de saída para outros concelhos da região e 

do país que interessa analisar.  

Na freguesia de Santiago do Cacém, 1376 indivíduos efectuam movimentos pendulares 

para fora da freguesia, 491 dos quais realizam movimentos pendulares para outras 

freguesias do concelho. Dos movimentos pendulares para outros concelhos, sobressai 

o destino de Sines, havendo outras saídas sem expressão (38, 37 e 10 indivíduos 

deslocam-se diariamente para os concelhos de Lisboa, Grândola e Odemira, 

respetivamente). 

Na freguesia de Santo André, 3121 indivíduos efectuam movimentos pendulares para 

fora da freguesia, sendo que destes 995, realizam movimentos pendulares para outras 

995

2 3 10 4 3 18 2 1 1 6 1 1 1 5 1 1 1 1 1 54 5 8 1 1 1 1 1 2 1 1 8 13 96 2 2 1 1 41

1820

3
0

200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

N
o

u
tr

a 
fr

eg
u

es
ia

 …

A
lju

st
re

l

A
lm

o
d

ô
va

r

B
ej

a

C
as

tr
o

 V
er

d
e

Fe
rr

ei
ra

 d
o

 …

O
d

em
ir

a

O
u

ri
q

u
e

C
as

te
lo

 B
ra

n
co

C
o

im
b

ra

Év
o

ra

P
o

rt
el

R
eg

u
en

go
s 

d
e 

…

A
lb

u
fe

ir
a

Fa
ro

P
o

rt
im

ão

C
el

o
ri

co
 d

a 
B

ei
ra

C
al

d
as

 d
a 

R
ai

n
h

a

Le
ir

ia

C
as

ca
is

Li
sb

o
a

O
ei

ra
s

Si
n

tr
a

So
b

ra
l d

e 
M

o
n

te
 …

V
ila

 F
ra

n
ca

 d
e 

X
ir

a

P
o

rt
al

eg
re

M
ai

a

P
o

rt
o

A
b

ra
n

te
s

C
ar

ta
xo

To
m

ar

A
lc

ác
er

 d
o

 S
al

A
lm

ad
a

G
râ

n
d

o
la

M
o

it
a

M
o

n
ti

jo

P
al

m
el

a

Se
ix

al

Se
tú

b
al

Si
n

es

To
n

d
el

a

Freguesia de Santo André  - Saídas 2011

375

1 9 1 32 1 1 1 1 1 1 3 1 1 7 1 1 1
62

3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 6 8 22 1 2

340

1 18 1 1
0

50
100
150
200
250
300
350
400

N
o

u
tr

a 
…

A
ve

ir
o

B
ej

a

C
as

tr
o

 V
er

d
e

O
d

em
ir

a

B
ra

ga

G
u

im
ar

ãe
s

C
as

te
lo

 B
ra

n
co

O
le

ir
o

s

C
o

im
b

ra

V
ila

 N
o

va
 d

e 
…

Év
o

ra

A
lb

u
fe

ir
a

A
lje

zu
r

Fa
ro

La
go

s

P
o

rt
im

ão

A
lv

ai
áz

e
re

Li
sb

o
a

Si
n

tr
a

V
ila

 F
ra

n
ca

 d
e 

…

A
m

ad
o

ra

El
va

s

M
o

n
fo

rt
e

P
o

rt
al

eg
re

P
o

rt
o

V
ila

 d
o

 C
o

n
d

e

V
ila

 N
o

va
 d

e 
G

ai
a

A
b

ra
n

te
s

Sa
lv

at
er

ra
 d

e 
…

Sa
n

ta
ré

m

A
lc

ác
er

 d
o

 S
al

A
lm

ad
a

G
râ

n
d

o
la

M
o

n
ti

jo

P
al

m
el

a

Sa
n

ti
ag

o
 d

o
 …

Se
si

m
b

ra

Se
tú

b
al

A
lij

ó

To
n

d
el

a

Freguesia de Sines - Saídas 2011



66 
 

freguesias do concelho. Dos movimentos pendulares para outros concelhos, como já 

foi referido, o destino mais importante é também a freguesia de Sines, verificando-se 

ainda que 96, 54 e 41 indivíduos fazem deslocações diárias para Grândola, Lisboa e 

Setúbal, respetivamente.   

Na freguesia de Sines, apenas 918 indivíduos efectuam movimentos pendulares para 

fora da freguesia, sendo que destes, 375 realizam movimentos pendulares para a 

freguesia de Porto Covo (concelho de Sines). Os movimentos pendulares para outros 

concelhos são pouco relevantes (62, 32, 22 e 18 indivíduos têm como destino os 

concelhos de Lisboa, Odemira, Grândola e Setúbal, respetivamente). 

Mais expressiva é a análise das entradas nos concelhos de Santiago do Cacém e de 

Sines, que reflete o seu potencial empregador. De acordo com a mesma fonte, e com 

os gráficos que representam os movimentos pendulares com destino aos concelhos de 

Sines e Santiago do Cacém (anexo 1) constata-se uma diferença considerável entre 

eles, destacando-se o destino para o concelho de Sines, justificado pelo seu caráter 

industrial, concentração de postos de trabalho e dinamismo económico que gera, 

nomeadamente através das relações que estabelece com outras atividades 

económicas e empresas de prestação de serviços. Além dos postos de trabalho da 

Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS) e portuária, há ainda a Zona Industrial Ligeira 

II localizada na cidade de Sines, constituída por pequenas e médias empresa, cuja 

atividade está sobretudo relacionada com o complexo instalado, e que no conjunto 

concentram um volume de emprego similar ao da ZILS (cerca de 2500 postos de 

trabalho diretos). 

A maioria dos movimentos pendulares são gerados por motivos de trabalho, 

nomeadamente a população que se desloca das freguesias de Santiago do Cacém e 

Vila Nova de Santo André para a freguesia de Sines, que representam 95 e 96% dos 

movimentos (Figura 28). Porém, o peso dos movimentos dos estudantes residentes na 

freguesia de Sines para o concelho de Santiago do Cacém é bastante superior ao 

ocorrido em sentido inverso, representando 21% do total movimentos pendulares, 

embora sem grande expressão em termos absolutos. 
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As deslocações pendulares que ocorrem neste território são realizadas sobretudo 

utilizando o automóvel particular. Contudo, interessa analisar a oferta e a procura dos 

transportes públicos na sub-região, uma vez que se pode, também, avaliar o grau de 

relação existente entre os três centros urbanos, o seu grau de atração e o acesso às 

diferentes funções urbanas que cada um deles oferece, pela maior ou menor 

capacidade de mobilidade dos seus cidadãos, nomeadamente aqueles que não 

possuem viatura particular.  

Quanto ao meio de transporte, o automóvel particular é o mais utilizado, seguido do 

transporte coletivo proporcionado pela empresa, no caso dos movimentos pendulares 

com destino à freguesia de Sines (Figura 29). A utilização do transporte público, neste 

caso o autocarro11 tem pouca adesão da população destas três cidades, embora seja 

mais utilizado pela população da freguesia de Sines. 

A utilização do transporte público está sobretudo relacionada a área servida, a sua 

frequência, flexibilidade e preço. A maior oferta existe entre os centros urbanos em 

análise, comparativamente a outros destinos. Contudo, a oferta é menor durante 

alguns períodos do dia e inexistente no período noturno. 

Só a cidade de Sines dispõe de transportes públicos urbanos, promovidos pela Câmara 

Municipal. Em Vila Nova de Santo André, as carreiras da Rodoviária Nacional fazem um 

circuito mais alargado para colmatar a ausência de um transporte urbano regular. 

Santiago do Cacém, apesar de ser a cidade onde se localiza a gare regional e 

apresentar uma morfologia mais acidentada, não dispõe de transporte público urbano. 

 

                                                      
11

 O autocarro é o único transporte público existente na região. 
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Figura 28 – Movimentos pendulares por motivo da viagem 

Fonte - Recenseamento geral da população 2011 

 

Figura 29 – Meio de transporte utilizado nas deslocações pendulares 

Fonte - Recenseamento geral da população 2011 

Da análise da frequência e percurso da oferta de transportes públicos verifica-se como 

principal problema a ausência de transportes coletivos públicos no meio rural, 

nomeadamente a inexistência de ligações regulares entre os aglomerados rurais e os 

centros urbanos de Santiago do Cacém, Vila Nova de Santo André e Sines, assim como 

o número limitado de carreiras a operar ao fim-de-semana. Acresce ainda o 

envelhecimento da frota e a sua desadequação a pessoas com mobilidade reduzida e 
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transporte de crianças, o que causa constrangimentos no transporte da população até 

ao Hospital Regional do Alentejo Litoral. 

4. OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO URBANO REGIONAL SINES, 

SANTIAGO DO CACÉM E VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ 

 

O trabalho em rede e a procura de complementaridades, principalmente aquelas que 

podem conduzir à diminuição de custos com os serviços prestados à população, como 

por exemplo a área dos resíduos, não é uma novidade entre os municípios de Sines e 

Santiago do Cacém. Porém, este tem sido bastante mais alargado do que aquele que 

se pretende estimular, e que é focado nos três centros urbanos em particular. O 

trabalho em rede realizado e em curso na área de estudo, é promovido por duas 

associações de municípios: a CIMAL, (Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral) e 

a AMAGRA (Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do 

Ambiente) e por duas RUCI (Redes Urbanas para a Competitividade e inovação), 

constituídas em 2008 (Corredor Azul) e 2010 (Alentejo Litoral). 

 

4.1. Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) 

Tendo como objetivo uma maior eficácia e eficiência na gestão do território, a Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, estabelece o regime jurídico das entidades 

intermunicipais e do associativismo municipal de fins específicos. 

Os municípios de Sines e Santiago do Cacém pertencem à Comunidade Intermunicipal 

(CIM) do Alentejo Litoral12 (CIMAL), que corresponde à NUTS III, e à qual pertencem 

também os municípios de Alcácer do Sal, Grândola e Odemira. A CIMAL, sendo uma 

associação de municípios de fins múltiplos, destina-se à semelhança de todas as CIM, à 

prossecução dos seguintes fins públicos (Lei 75/2013, de 12 de setembro): 

a) Promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento 

económico, social e ambiental do território abrangido; 

                                                      
12

 Constituída em 21 de Maio de 2009, (Anúncio nº3996/2009 - Diário da República, 2ª Série, de 21 de 
Maio que estabelece os seus estatutos). 
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b) Articulação dos investimentos municipais de interesse intermunicipal; 

c) Participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional, 

designadamente no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional — 

QREN; 

d) Planeamento das actuações de entidades públicas, de carácter supramunicipal.  

 

Articulando as atuações entre os Municípios e os serviços da administração central, 

nas áreas:  

a) Redes de abastecimento público, infraestruturas de saneamento básico, 
tratamento de águas residuais e resíduos urbanos;  

b) Redes de equipamentos de saúde;  

c) Rede educativa e de formação profissional;  

d) Ordenamento do território, conservação da natureza e recursos naturais;  

e) Segurança e proteção civil;  

f) Mobilidade e transportes;  

g) Redes de equipamentos públicos;  

h) Promoção do desenvolvimento económico, social e cultural;  

          i) Rede de equipamentos culturais, desportivos e de lazer; 

De acordo com os Estatutos desta Associação, às competências descritas, acrescem 

outras, delegadas ou partilhadas pelos e com os municípios nas áreas de13: 

i) Licenciamento e fiscalização de elevadores; 

ii) Licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento e 

abastecimento de combustíveis; 

iii) Gestão regional da rede viária intermunicipal; 

iv) Participar na gestão/modernização das Cartas Educativas; 

v) Apoio e coordenação de actividades culturais de interesse intermunicipal; 

interesse intermunicipal; 

vii) Protecção Civil e Segurança de Instalações; 

viii) Segurança, Higiene e Saúde no trabalho; 

                                                      
13

 Diário da República, 2ª Série, Anúncio nº3996/2009 de 21 de Maio. 



71 
 

ix) Abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais 

urbanas; 

x) Limpeza e manutenção das praias e das zonas balneares; 

xi) Fiscalização do cumprimento do Regulamento Geral sobre o Ruído; 

xii) Informação e defesa dos direitos dos consumidores e mediação de litígios de 

consumo; 

xiii) Serviços de Metrologia; 

xiv) Sistema de Informação Geográfica, Cartografia Digital e promoção da 

Sociedade da informação; 

xv) Modernização administrativa e programas de formação de recursos 

humanos. 

 

De acordo com as suas atribuições e competências, a CIMAL tem um papel 

determinante na gestão dos fundos comunitários no Alentejo Litoral, de acordo com o 

Programa Operacional do Alentejo. Para atingir esse objetivo, a CIMAL desenvolveu 

um Plano Territorial de Desenvolvimento, para orientar e enquadrar os investimentos 

contidos nesse Programa, assim como as estratégias municipais com impacte na 

região, centrando-se em cinco eixos específicos: 

1- Território de Internacionalização; 

2- Território de Excelência Ambiental; 

3- Território de valorização Competitiva dos Recursos Endógenos; 

4- Território de Coesão Económica e Social; 

5- Território de “Bom Governo”. 

O Plano Territorial de Desenvolvimento absorve o modelo urbano policêntrico 

proposto pelo PNPOT e aprofundado pelo PROTA para o subsistema em análise ao 

afirmar que “Existe no entanto um conjunto de centros urbanos que possuem uma 

dimensão mínima com potencial para desenvolver alguma complementaridade e 

articulação em rede, em particular, pela sua proximidade geográfica, o triangulo Sines, 

Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo André e que deverão permitir algum 

desenvolvimento numa base policêntrica. A melhoria da mobilidade intra-regional (vias 

de comunicação internas e rede de transportes públicos) é necessária para incrementar 
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o raio de influência dos equipamentos e serviços de apoio já implantados e o alcance 

das diferentes funções urbanas, viabilizando o planeamento numa lógica de 

complementaridade/ especialização.” (PTD, 2008:16/17). 

 

Em sequência do Plano Territorial de Desenvolvimento e do Quadro Comunitário de 

Apoio 2007-2013, foi criada a Rede de Cidades do Alentejo Litoral ao abrigo do 

Regulamento Específico – Política de cidades – Redes Urbanas para a Competitividade 

e Inovação, cujo documento de suporte é o Programa Estratégico Mobilidade, 

Inovação e Memória. De acordo com esse documento, “A criação da RUCI do Alentejo 

Litoral traduz, neste contexto, uma vontade explícita de aprofundamento das práticas 

de cooperação entre os municípios e entre estes e os outros agentes relevantes para o 

desenvolvimento presente e futuro deste território, correspondendo a uma evidente 

oportunidade para fomentar o seu fortalecimento.” (CIMAL, 2009:4), pois no âmbito da 

Política de Cidades, as RUCI “(…) assumem-se como um instrumento que visa, de entre 

outros objetivos estimular a cooperação entre as cidades portuguesas para a 

valorização partilhada de recursos, potencialidades e fatores de diferenciação” 

(MAOTDR).  

 

Contudo, esta RUCI não integra Vila Nova de Santo André, tendo-se revelado difícil 

aferir quais as cidades ou aglomerados que a integram, pois nos documentos 

disponíveis apenas são referidos os municípios. Esta RUCI é constituída pelas cidades 

de Sines e Santiago do Cacém, contidas no sistema urbano em análise, e ainda pela 

cidade de Alcácer do Sal, e as vilas de Grândola e Odemira14.  

 

Para a concretização da estratégia, a RUCI delineou um programa de ação sintetizado 

no quadro 6, que descreve as operações a desenvolver em cada município. Apenas o 

terceiro objetivo assume um carácter transversal e de trabalho efetivo em rede, 

embora os outros objetivos e operações contribuam para a qualificação dos centros 

urbanos da rede. “com vista a explorar as potencialidades e a diversidade das vocações 

                                                      
14

 Informação adquirida através de contacto telefónico ao técnico responsável do Município que 
realizou a ação “Gestão da rede de cidades”.  
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temáticas de cada centro urbano numa forma policêntrica complementar e articulada 

em rede.” (CIMAL, 2009a:15). 

Prioridade 
Estratégica 

Operação Domínios de Intervenção 
Município 

Beneficiário 

Identidade 
da rede 
urbana 

Informação e 
divulgação do 
Património 

Levantamento e digitalização de informação 

Alcácer do Sal Divulgação em suportes digitais 

Edição de publicações 

Eventos de dimensão 
nacional e 
internacional 

Programação de grandes eventos culturais e 
desportivos 

Sines 

Produção e 
programação cultural 

Requalificação de edifícios 

Odemira Programação de eventos culturais regulares 

Atividades de aprendizagem e produção cultural 

Consolidação 
do Sistema 
Urbano 

Mobilidade na rede 
urbana 

Qualificação da rede viária 

Grândola Criação de vias pedonais e cicláveis 

Serviços de transporte 

Qualificação da rede 
urbana 

Qualificação de edifícios com interesse histórico 
Santiago do 

Cacém Requalificação urbanística 

Dinamização e animação de centros urbanos 

Gestão da 
rede de 
cidades  

Acompanhamento e 
gestão da rede 

Realização de estudos e projetos 

Santiago do 
Cacém 

Apoio à realização das operações 

Monitorização e execução do programa 

Avaliação de resultados 

Quadro 6 – Adaptado do Programa Estratégico da Rede de Cidades e Centros Urbanos para a 
Competitividade e a Inovação do Alentejo Litoral 

 

Esta rede urbana “pretende contribuir para que as cidades e pólos urbanos do Alentejo 

Litoral assumam um papel central no processo de desenvolvimento da região, 

fortemente ancorado no desenvolvimento das actividades associadas ao Porto de Sines 

e na implementação de um conjunto alargado de grandes equipamentos turísticos, que 

reforçarão a visibilidade internacional do território e a sua atractividade para visitar, 

investir, viver e trabalhar. O desenvolvimento de novas funções, valências e serviços 

urbanos, que acentuem o carácter específico da região, é fundamental para o sucesso 

da estratégia de desenvolvimento da região.” (CIMAL, 2009a:4). 

 

4.2. Associação de Municípios para a Gestão Regional do Ambiente 

(AMAGRA) 
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A Lei nº 45/2008, de 27 de agosto, enquadra igualmente a AMAGRA, Associação de 

Municípios de fins específicos, atribuindo-lhes o estatuto de “pessoas colectivas de 

direito privado criadas para a realização em comum de interesses específicos dos 

municípios que as integram, na defesa de interesses colectivos de natureza sectorial, 

regional ou local.”. A AMAGRA é constituída pelos municípios do Alentejo litoral e 

ainda por Aljustrel e Ferreira do Alentejo, e tem como fim específico o planeamento e 

gestão da recolha e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, gerindo ainda um 

conjunto de infraestruturas, nomeadamente aterros e outros equipamentos de 

recolha de resíduos.  Para a concretização dos seus objetivos, a AMAGRA criou uma 

empresa intermunicipal (AMBILITAL), minoritariamente comparticipada por uma 

empresa privada (SERURB). 

4.3. Rede Urbana para a Competitividade e Inovação Corredor Azul  

As três cidades do sistema urbano em análise estão integradas noutra RUCI 

denominada de “Corredor Azul”, constituída por 11 cidades e aglomerados urbanos15 

de 10 municípios. Esta RUCI visa reforçar as oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento de cada um dos centros urbanos, por via da promoção da localização 

estratégica que têm entre AML e Espanha, acompanhando territorialmente o traçado 

das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias previstas entre Lisboa, Sines, e Elvas, 

beneficiando simultaneamente dos parques logísticos previstos. “O que se pretende 

com esta Rede é estimular a cooperação, ou seja, cooperar em parceria com as cidades 

e aglomerados que integram a rede e com os restantes parceiros regionais e 

simultaneamente competindo através de uma melhoria colectiva desta Rede, 

transformando-a num pólo de atracção de investimento e pessoas, numa Região que 

se destaca pela Excelência. O caminho é inovar, desenvolver, mudar, aceitar desafios, 

criar novas competências, qualificar e integrar a mudança.”(Corredor Azul,2008:5). De 

acordo com o seu programa estratégico os eixos prioritários desta RUCI são: 

 Atratividade empresarial e logística - Localização facilitada no acolhimento 

empresarial. 

                                                      
15

 Arraiolos, Borba, Elvas, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Santiago do Cacém , Santo André , Sines, 

Vendas Novas e Vila Viçosa. 
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 Conhecimento, inovação e investigação - Acesso das empresas ao 

conhecimento e aos processos de inovação; 

 Atratividade urbana - Promoção da criatividade na atratividade urbana; 

 Governança - Viabilização da colaboração com racionalização de esforços e 

garantia de complementaridade; 

No entanto, importa destacar quatro operações transversais a todos os municípios 

integrantes da rede, coincidentes com os objetivos estratégicos que a fundamentam: a 

operação “Promoinvest”, cujo propósito é promover a atração de investimento e a 

internacionalização das empresas e do território do Corredor Azul através da 

valorização e potenciação dos ativos económicos mais competitivos da rede; a 

operação “Atratividade Urbana” que tem como objetivo promover a atração de novos 

residentes valorizando a diversidade, complementaridade e a qualidade nos centros 

urbanos, num contexto de envelhecimento e perda de população; a operação 

“Empreender nas Escolas”, cuja finalidade é promover e educar os jovens para o 

empreendedorismo; a operação “Governança”, cujo fim é fazer a gestão da rede e 

promover a concertação entre todos os parceiros, nomeadamente os municípios. 

Designação das Operações Município Beneficiário 

Promoinvest – Rede de Promoção empresarial Vendas Novas 

Atractividade Urbana Elvas 

Empreender nas Escolas Sines 

Governança Évora 

Rede de Parques Industriais e Empresariais – Criação de 1 pólo de 
Atractividade 

Vendas Novas 

Ampliação do Centro de Negócios Transfronteiriços– 1ª fase b) Elvas 

Centro de apoio às empresas de Santiago do Cacém Santiago do Cacém 

O tapete está na Rua Arraiolos 

Identidade Territorial e memória colectiva Arraiolos 

Acolhimento a Miróbriga Santiago do Cacém 

Requalificação do Largo dos Capuchos e envolvente à praça de 
touros de Vila Viçosa 

Vila Viçosa 

Museu do Mármore de Vila Viçosa – Ampliação e Requalificação Vila Viçosa 

Valorização do Centro Histórico da cidade de Borba Borba 

Tecnopolo da rede Évora 

Centro Interpretativo no Convento de Santo António Estremoz 

Fundo de Eficiência Energética Sines 

Programa de Fomento à Absorção de Tecnologia Sines 

Academia das Energias Sines 

Quadro 7 – Operações do Programa Estratégico da Rede de Cidades e Centros Urbanos para a 
Competitividade e a Inovação do Corredor Azul (Adaptado). 
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Contudo, apesar do conjunto de operações previstas no âmbito desta RUCI se terem 

concretizado (Quadro 7), o fundamento da sua criação não se materializou, 

designadamente a construção das infraestruturas ferroviárias de ligação de Sines a 

Elvas e Espanha, embora recentemente o Governo tenha anunciado mais uma vez a 

sua construção/beneficiação, agora no âmbito da PETI (Plano Estratégico dos 

Transportes e Infraestruturas 2014-2020). 

4.4. Avaliação da execução dos programas das RUCI e do trabalho 

de cooperação intermunicipal  

No ponto anterior foram enumerados e descritos os objetivos das diferentes 

estruturas institucionais (CIMAL e AMAGRA) e ainda os programas que 

consubstanciam o que se fez nos últimos anos para reforçar as complementaridades e 

obter externalidades para os territórios das duas RUCI (Alentejo Litoral e Corredor 

Azul). Tal poderia ter contribuído para a operacionalização do subsistema urbano em 

análise, pois estas redes, apesar da sua maior dimensão, contêm as três cidades que 

compõem o nosso objeto de estudo. Contudo, a constituição de tais redes não 

reforçou as relações de complementaridade entre as três cidades em particular e não 

foram obtidas as externalidades esperadas para os territórios em questão. 

Para avaliar as externalidades para o conjunto das cidades e das redes citadas, é 

pertinente citar Pereira e Gil (2010a:168), a propósito de uma análise preliminar das 

condições de operacionalização das Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação, 

integradas na política de cidades POLIS XXI e nos Programas Operacionais Regionais. 

Os autores avançaram com duas hipóteses alternativas, quanto aos processos de 

cooperação inter-municipal que se desenvolveriam, e que se apresentam como boas 

premissas para avaliar o sucesso da criação e execução dos programas estratégicos 

destas Redes. A primeira hipótese previa que “Os processos em curso são 

circunstanciais, para aproveitar os recursos financeiros dedicados, não trazendo 

alterações estruturais futuras ao modo de atuação dos atores e perderão o seu ímpeto 

com o fim do financiamento.”. A segunda hipótese previa que “os processos em curso 

alteram procedimentos e práticas, constroem um “saber-fazer” e potenciam mudanças 

nos comportamentos dos atores depois de ultrapassados os financiamentos no período 
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de referência.”. Tendo como referência estas duas hipóteses, comecemos por avaliar o 

trabalho de cooperação intermunicipal e de rede desenvolvido no âmbito da CIMAL.  

Como se referiu, a CIMAL tem competências próprias, que derivam sobretudo da 

aplicação da Lei nº75/2013 de 12 de Setembro. No que diz respeito às competências 

próprias, esta entidade político-administrativa de cooperação intermunicipal tem-se 

demonstrado capaz de fazer uma boa gestão do seu território, obtendo para a região 

benefícios económicos relacionados sobretudo com a eficácia e eficiência na 

administração dos recursos, nomeadamente através da obtenção de contratos com 

terceiros mais vantajosos financeiramente para a gestão municipal e intermunicipal. 

Nos seus estatutos são definidas outras competências no âmbito do desenvolvimento 

económico, social e ambiental do território abrangido, assim como na gestão dos 

fundos comunitários de apoio ao desenvolvimento regional. Contudo, estes domínios 

de intervenção pressupõem uma maior coordenação e consenso entre as diferentes 

visões políticas de cada município, tornando a gestão intermunicipal mais complexa. O 

Plano Territorial de Desenvolvimento, promovido pela CIMAL, pretendeu fazer confluir 

as diferentes visões para o território, e constituir-se como a referência estratégica para 

o desenvolvimento regional, que seria financeiramente apoiado pelo Quadro 

Comunitário 2007/2014. Assim, nesse contexto foi constituída, candidatada e 

aprovada a RUCI do Alentejo Litoral. No entanto, esta RUCI não integra a cidade de Vila 

Nova de Santo André16. Para além disso, se tivermos em conta o conjunto e natureza 

dos projetos executados em cada um dos objetivos definidos, estes não produziram as 

externalidades previstas para a rede e na Política de Cidades que justificaram e 

enquadraram a sua criação, já que visam “o reforço dos fatores de competitividade e 

inovação no âmbito nacional e internacional das Cidades, através da exploração das 

potencialidades de uma cooperação estratégica em rede.”17.  

Contudo, são lhes reconhecidos três aspetos positivos: i) tiveram a sua importância na 

escala municipal; ii) houve lugar a uma tentativa de trabalho em rede através da ação 

“Gestão da Rede”, liderado pelo município de Santiago do Cacém; iii) desenvolveram 

alguma cultura de trabalho e competências na área da Governança no seio de cada 

                                                      
16

 Vila Nova de Santo André é a segunda cidade mais populosa do Alentejo Litoral. 
17

 http://politicadecidades.dgotdu.pt/polis/instrumentos/ruci/Paginas/default.aspx  

http://politicadecidades.dgotdu.pt/polis/instrumentos/ruci/Paginas/default.aspx
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Câmara Municipal e no conjunto, nomeadamente habilitando os técnicos participantes 

das reuniões.   

Assim, parte das duas hipóteses avançadas encontram cabimento nos resultados 

finais, pois se considerarmos o carácter municipalista dos projetos desenvolvidos, 

concluí-se que: i) o processo de criação desta RUCI foi circunstancial, para aproveitar 

os recursos financeiros disponibilizados pelo anterior quadro comunitário; ii) mas, por 

outro lado, ao longo do processo construiu-se um “saber fazer”, dado pelo projeto 

transversal “Gestão da Rede”, que pode ter originado uma mudança nos 

procedimentos e práticas. Acresce ainda o facto de que a natureza e permanência no 

tempo das CIM, conduz a que o modo de atuação dos atores, nomeadamente das 

Câmaras Municipais, se mantenha, tendo em conta o início do quadro 2014/2020, 

cujas premissas para obtenção de financiamento obrigam a parcerias intermunicipais. 

Em relação à AMAGRA, esta associação de municípios, nomeadamente a empresa 

intermunicipal criada para a sua gestão, concretiza satisfatoriamente os seus 

objetivos18. 

Quanto à RUCI Corredor Azul, observando a listagem de projetos candidatados e 

aprovados, à semelhança da RUCI do Alentejo Litoral, também correspondeu à 

primeira hipótese avançada pelos autores referidos mas, diferencia-se pela existência 

de projetos transversais, considerados com potencial para produzirem externalidades 

para o sistema territorial, e que exigiram dos atores (representados pelos técnicos 

municipais) um esforço na procura de consensos e resolução de problemas.  

Assim, e à semelhança da RUCI do Alentejo Litoral, as duas hipóteses preliminares de 

avaliação mostram-se corretas. Quanto à primeira hipótese avançada pelos autores 

verifica-se que esta resultou do somatório de projetos municipais com incidência 

territorial nas cidades, embora exista um compromisso das Câmaras Municipais para 

dar continuidade à Rede criada, mas não de forma autónoma ou independente como 

sugerido pela segunda hipótese. De facto, a manutenção desta Rede encontra 

justificação na possibilidade de beneficiar do próximo quadro comunitário, conforme 

                                                      
18

 Informação prestada pelos técnicos superiores responsáveis pela área da gestão dos resíduos sólidos 
urbanos (RSU) das Câmaras Municipais de Sines e de Santiago do Cacém. 
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apresentação pública sobre a sua continuidade onde se lê: “(…) que os Parceiros 

assinaram em Julho último uma Adenda ao Acordo de Parceiros com vista a assegurar 

a continuidade da Rede no período pós financiamento. Conforme então estabelecido, 

foi eleito o Conselho Executivo da Rede para o ano de 2014 mantendo a liderança o 

Município de Évora (Presidente), coadjuvado pelos Municípios de Santiago do Cacém e 

de Vendas Novas (Vogais). O Conselho Executivo que agora entra em funções terá 

como principal missão o desenho da estratégia a prosseguir pela Parceria até 2020, 

tendo em conta os instrumentos de política pública e o quadro de financiamento 

previstos para a Região, mas sendo mais ambiciosa do que o mero enquadramento de 

projectos financiáveis.”19.  

Quanto à sua aspiração de extravasar o âmbito dos financiamentos comunitários, este 

é um objetivo ambicioso, embora desejável, pois assume a pertinência e construção 

desta rede como algo que não deverá estar dependente de fatores externos, neste 

caso dos financiamentos comunitários, mas da vontade dos municípios que a 

integram. Porém, tendo em conta a situação financeira débil da maioria dos 

municípios portugueses, é necessário esperar pela apresentação do seu programa 

estratégico, para aferir se a maioria das ações a desenvolver não se circunscrevem ao 

somatório e enquadramento financeiro de projetos de âmbito local ou municipal, uma 

vez que não é expectável que as Câmaras Municipais disponibilizem recursos 

financeiros para desenvolver projetos em rede que não sejam financiados pelo quadro 

comunitário 2014/2020. Tal situação é comprovada pelo facto de, uma vez terminado 

o financiamento, se terem concluído todos os projetos transversais, com excepção do 

projeto Governança, aquele que tem operacionalizado a continuidade desta rede, e o 

que exige menos mobilização de recursos financeiros. 

Por outro lado, nesta RUCI os projetos incluídos no programa de ação inicial não foram 

todos executados por indisponibilidade financeira de alguns municípios, e os projetos 

transversais, que deveriam reforçar as relações e a cooperação na rede urbana, 

passaram a ter um cunho municipal. Vila Nova de Santo André, enquanto centro 

urbano integrante da rede, deixou de estar incluída nos suportes de marketing 

territorial que derivaram do desenvolvimento de algumas ações que foram executadas 

                                                      
19

 WWW.corredorazul.pt - notícias 

http://www.corredorazul.pt/
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no âmbito dos projetos transversais, nomeadamente no projeto “Promoinvest” e 

“Atratividade Urbana”, referindo-se apenas o município e a cidade de Santiago do 

Cacém. 

Assim, o trabalho desenvolvido por esta RUCI comprova a veracidade das duas 

hipóteses de partida, designadamente: i) a sua constituição foi circunstancial, para 

aproveitar os financiamentos disponíveis, dada pela incidência local e municipal da 

maioria dos projetos; ii) o desenvolvimento de projetos transversais, assim como a 

intenção de dar continuidade à Rede, refletem alterações nos procedimentos e 

práticas anteriores, tendo sido construído algum “saber-fazer” sobretudo pela 

habilitação dos técnicos envolvidos. 

Conclui-se também que, apesar do trabalho de cooperação ou de rede desenvolvido 

pelas Comunidades Intermunicipais ou pelas RUCI, e da sua incidência em espaços 

mais alargados do que o subsistema em análise, este não reforçou as relações de 

complementaridade e cooperação deste subsistema em particular, uma vez que ainda 

não foi apreendido pela sua unicidade e natureza urbana, tendo sido abordado sempre 

através de uma visão municipalista do território, apesar da conceptualização 

enunciada no PNPOT e no PROTA, como comprova a exclusão de Vila Nova de Santo 

André no desenvolvimento ou criação das Redes. 

4.5. As oportunidades do Novo Quadro Comunitário 2014-2020 

Findo o Quadro Comunitário 2007-2013, o Quadro Comunitário 2014-2020 está 

enquadrado por orientações técnicas e politicas formuladas em 2012 (RCM n.º 

98/2012, de 26 de novembro), explicitadas em maio de 2013 pela RCM nº 33/2013, e 

posteriormente ratificado por via de um “acordo de parceria” entre o Governo 

português e a Comissão Europeia em 31 de janeiro de 2014. Está alinhado com a 

Estratégia “Europa 2020”, referida e sintetizada no ponto 2.3. O Programa Operacional 

Regional do Alentejo20, enquadrado igualmente pelos documentos acima referidos, 

ambiciona “Um Alentejo com capital simbólico e identidade distintiva, num território 

dotado de recursos materiais, de conhecimento e competências e de amenidades, 

aberto para o mundo e capaz de construir uma base económica renovada sobre a sua 

                                                      
20

 Proposta de Programa Operacional do Alentejo (31 de Março de 2014). 
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mais-valia ambiental, atraindo residentes, visitantes, investimentos e atividades 

geradoras de emprego e coesão social.” (Figura 30).  

 

Figura 30 – Linhas estruturantes do desenvolvimento regional 

Fonte: Programa Operacional Regional do Alentejo (CCDRA, 2014:22) 
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Quadro 8 – Prioridades de intervenção e objetivos temáticos 

Fonte: Programa Operacional Regional do Alentejo (CCDRA, 2014:30) 

Sobre as prioridades de intervenção regional no horizonte 2020 (Quadro 8) verifica-se 

que qualquer uma pode constituir uma oportunidade para a operacionalização do 

sistema urbano em análise, tendo em conta as funções urbanas presentes no território 

e o potencial para o seu desenvolvimento. Sobre este documento importa também 

evidenciar a importância que assumem os eixos urbanos para a promoção da 

competitividade e coesão regional, assumindo-os como determinantes para a 

consolidação e implementação da estratégia. De facto, “Nas últimas décadas, as áreas 

urbanas reforçaram o seu poder atractivo no que se refere às oportunidades de 

emprego, ao acesso a bens e serviços e ao crescimento baseado na produção de 

conhecimento, no potencial de inovação empresarial e no estabelecimento de redes 

empresariais e institucionais, com os centros de média dimensão a serem 

fundamentais para a sustentabilidade e o dinamismo económico. Na perspectiva do 

desenvolvimento territorial do Alentejo, esta tendência faz destacar o potencial dos 

centros urbanos, em termos sociais e económicos e das grandes infraestruturas âncora 
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e de conectividade internacional para a promoção de dinâmicas de crescimento de 

base territorial.” (CCDRA, 2013:27).  

Segundo este documento o reforço do Sistema Urbano Regional, conforme definido no 

PROTA, é o catalizador para concretizar e implementar as dinâmicas de 

desenvolvimento e crescimento inteligente, contribuindo para a competitividade e 

coesão da região, ao atribuir funções essenciais às cidades (quadro 9).  

Objetivo Oportunidade  

Cooperação 
Territorial 

Consolidar práticas de cooperação territorial orientadas para a promoção de 
políticas de desenvolvimento territorial, através da estruturação da rede de 
centros urbanos sub-regionais assente na concertação intermunicipal, com 
racionalização de recursos e equipamentos, capaz de sustentar a coesão social e 
territorial e de garantir o acesso a serviços coletivos e funções urbanas de gama 
alargada 

Qualificação das 
cidades 

Garantir a qualificação das concentrações urbanas estruturantes através da 
regeneração e valorização urbanística e da potenciação dos valores 
patrimoniais existentes, para garantir a sua qualificação permanente, 
nomeadamente dos aglomerados de valor patrimonial, a reabilitação e 
revitalização do edificado e a valorização dos espaços públicos; 

Mobilidade 
Sustentável 

Articular as redes de acessibilidade e organizar os sistemas de transporte em 
torno de uma mobilidade sustentável. Num contexto marcado pelo uso 
crescente do transporte automóvel individual e onde se evidencia uma falta de 
articulação dos sistemas de transportes, torna-se pertinente o estímulo a uma 
visão integrada da mobilidade, encontrando soluções inovadoras que vão ao 
encontro das necessidades dos utentes e promovam a eficiência energética e 
ambiental. Esta abordagem ganhará, obviamente, consistência no âmbito de 
planos de mobilidade de âmbito intermunicipal, os quais deverão constituir-se 
como referencial para todas as intervenções neste domínio 

Gestão de 
Equipamentos 

Promover a plena utilização dos equipamentos da coesão nas áreas da ação 
social e serviços de proximidade da cultura e das amenidades do território, para 
que preencham as suas funções num quadro de sustentabilidade e retorno dos 
investimentos realizados, por via de estratégias de gestão integrada, de 
produção conjunta de conteúdos e da programação em rede, de divulgação das 
potencialidades junto dos potenciais utilizadores e de resposta efetiva às 
necessidades sociais 

Relação cidade-
Campo 

Apostar no desenvolvimento de uma inter-relação sinérgica urbano-rural, 
numa perspetiva de coesão, integração e articulação territorial, de modo a 
permitir valorizar: (i) o papel da rede de pequenos centros urbanos na prestação 
de serviços de proximidade (assegurando a multifuncionalidade territorial e 
pluriactividades com expressão na sustentabilidade do emprego); e (ii) a 
importância do mundo rural como garante do bom funcionamento dos processos 
ecológicos essenciais (conservação da natureza, biodiversidade e 
sustentabilidade ambiental). 
 

Quadro 9 – Objetivos estratégicos do Quadro Comunitário 2014-2020 

Fonte: Alentejo 2020 – Plano de Ação Regional (CCDRA, 2013:21) 

Este documento descreve, assim, a estratégia para a região Alentejo e enquadra as 

prioridades de financiamentos futuros a que os atores públicos e privados se podem 
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candidatar. À semelhança do quadro anterior, serão ainda desenvolvidas estratégias 

sub-regionais lideradas pelas CIM, com financiamento próprio, e que são denominadas 

de Investimentos Territoriais Integrados (ITI), “envolvendo parceiros públicos, privados 

e associativos e assumindo-se como estratégias territoriais assentes no princípio da 

promoção de uma parceria alargada de coordenação, cooperação e concertação de 

iniciativas de âmbito supramunicipal.” (CCDRA, 2013:237), mas como veremos adiante, 

não aplicada ao Centro Urbano Regional em estudo. 

4.6. Plano Estratégico de Desenvolvimento do Alentejo Litoral 

(PEDAL) 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Alentejo Litoral (PEDAL), que constituirá o 

fundamento para o Investimento Territorial Integrado (ITI) da NUTS III do Alentejo 

Litoral, está a ser desenvolvido tendo presente as orientações estratégicas europeias, 

nacionais e regionais entretanto definidas para o período 2014-2020. 

Da versão preliminar deste plano, em discussão, sabe-se que os objetivos estratégicos 

a desenvolver no Alentejo Litoral serão os indicados e resumidos no quadro 10. 

Eixo estratégico Oportunidade 

Construção e 
afirmação do 
produto turístico 

Área fundamental de procura externa reporta-se à atividade turística 
(entendido no seu sentido alargado) e onde se destacam as lógicas associadas 
ao turismo sol/praia; turismo sénior; turismo de natureza; turismo cultural; 
turismo residencial; turismo de negócios/ náutico. Este conjunto alargado de 
segmentos encontram expressão na região sendo, no entanto, necessário 
definir um conjunto de ações que permitam construir e desenvolver produtos 
turísticos que afirmem o Litoral Alentejano como um polo turístico de 
referência à escala nacional  

Afirmação do Pólo 
Económico de Sines 

Área fundamental de exploração da procura externa corresponde ao pólo 
económico de Sines (estrutura que de forma direta integra o Porto de águas 
profundas de Sines e a Zona Industrial e Logística de Sines) e que se afirma 
como uma centralidade do sistema urbano regional e nacional do ponto de 
vista da atividade portuária, industrial, logística e energética Estamos perante 
um pólo com claro destaque no contexto do sistema urbano nacional e ibérico, 
considerando o seu relevo em termos comerciais, logísticos e a sua importância 
para o abastecimento energético. 

Valorização dos 
Recursos Endógenos 

Área fundamental de procura externa corresponde ao domínio dos recursos 
endógenos com elevado potencial de valorização produtiva e de mercado a 
que corresponde a agricultura, a hortofloricultura, a floresta e a pecuária, 
sendo, no entanto, necessário proceder ao desenvolvimento de um conjunto 
de ações ligadas com a estruturação das fileiras produtivas, certificação e 
planeamento dos canais de distribuição.  

Acessibilidade Física, 
Funcional e Virtual 

A melhoria das lógicas de acesso físico, funcional e virtual afirma-se como um 
dos principais desafios do Alentejo Litoral para o período 2014-2020. A 
configuração espacial do sistema urbano da região, nomeadamente atendendo 
à distância/tempo entre pólos urbanos, ao padrão de baixa densidade 
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populacional e à carência de funções de hierarquia superior, nomeadamente 
serviços e equipamentos, reforçam a necessidade de promover a densificação 
do território através da dotação de novas lógicas funcionais. 

Quadro 10 – Eixos Estratégicos do PEDAL (Adaptado) 

Fonte: CIMAL (2014:44-52) 

O eixo quatro, é muito valorizado, pelas deficiências diagnosticadas neste território 

relacionadas quer com a conectividade e afirmação do pólo industrial, portuário e 

logístico de Sines, quer com a mobilidade dos cidadãos no seu acesso a serviços e bens 

essenciais, como a saúde, a educação e o emprego. É um eixo fundamental para 

garantir o acesso dos cidadãos a bens e serviços, para o reforço das relações cidade-

campo e para a operacionalização do sistema urbano em análise (efeito indireto).  

Sobre o Centro Urbano Regional, ou sobre os sistemas urbanos policêntricos, pouco ou 

nada é dito, encontrando-se apenas no documento as seguintes referências:  

“(…) o objetivo afirmação do policentrismo e do desenvolvimento rural do PROT 

interliga-se com os eixos um e quatro do PEDAL 2020. Com efeito é realçado o aspeto 

de articulação e integração das funções urbanas, reforçando o potencial estruturante 

dos grandes eixos de comunicação, no sentido de estimular complementaridades e 

relações em rede.” (CIMAL:59). 

“Do ponto de vista do sistema urbano é dada relevância à função estratégica e 

estruturante do “trevo” urbano composto por Sines – Santiago do Cacém – Santo 

André, para a constituição de uma rede urbana de dimensão regional. Particularmente 

no que se reporta ao desenvolvimento turístico o Alentejo Litoral é classificado como 

pólo turístico nacional, em articulação com as potencialidades do extenso espelho de 

água do Alqueva”. (CIMAL:59). 

Assim, tendo em conta o descrito no ponto relativo ao Quadro Comunitário 2014-2020 

para o Alentejo, e as oportunidades geradas por este, nomeadamente no que diz 

respeito à necessidade de desenvolver uma estratégia supramunicipal para a 

concretização das ações a candidatar, considera-se que a operacionalização do Centro 

Urbano Regional integrando as cidades de Sines, Santiago do Cacém e Vila Nova de 

Santo André não foi assumido na estratégia da CIMAL, ou seja, não se valorizou e não 

se assumiu a consolidação e afirmação do Centro Urbano mais importante do Alentejo 
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Litoral, tratando todas as cidades e aglomerados desta NUTS III da mesma forma, não 

obstante os efeitos indiretos que o desenvolvimento de alguns eixos estratégicos 

podem ter para o sistema em análise. 

Contudo, tendo em conta que no Programa Operacional do Alentejo há 

enquadramento e financiamento para que os atores públicos e privados, 

nomeadamente a CIMAL, possam desenvolver projetos que reforcem as 

complementaridades funcionais entre os centros urbanos, considera-se que tal deve 

ser promovido e divulgado. 

5. O SUBSISTEMA URBANO SINES/VILA NOVA DE SANTO 

ANDRÉ/SANTIAGO DO CACÉM – PERSPETIVA DOS ATORES 

 

Ao modelo policêntrico proposto pelo PNPOT e pelo PROTA para o conjunto das três 

cidades, acresce a visão territorial abordada nos processos de revisão dos PDM de 

Sines e de Santiago do Cacém. Nos documentos produzidos e publicados até hoje no 

âmbito destes processos de revisão, ambos coordenados até ao início de 2013 pelo 

Prof. Manuel Costa Lobo, as três cidades são apontadas como um sistema policêntrico, 

denominado de “Trevo”. No entanto, apesar desse sistema urbano constar nos 

instrumentos em revisão, destacando a importância de uma abordagem integrada 

para o conjunto das cidades, nunca foi assumido pelos executivos então em funções 

nos dois municípios21 nem desencadeado um processo de concertação nesse sentido. 

De facto, só duas ações podem ter concorrido para aquele propósito: a reconversão da 

ligação rodoviária entre Sines e Vila Nova de Santo André em eixo urbano, e o reforço 

das ligações (rodoviária e ciclovia) entre Vila Nova de Santo André e Santiago do 

Cacém.  

 

Recapitulando o ponto 2.1, onde se descreveu o estado da arte dos sistemas urbanos 

policêntricos, e tendo presente as características do subsistema em análise, faremos 

                                                      
21

 Nas últimas eleições autárquicas houve mudança nos executivos autárquicos. Em Santiago do Cacém, 
ganhou novamente a CDU, mas houve alteração do seu Presidente e alguns vereadores. Em Sines, o PS 
ganhou pela primeira vez, tendo mudado de todo o executivo. 
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agora o seu enquadramento de acordo com as referências teóricas abordadas. Assim, 

consideramos o policentrismo existente neste sistema urbano de normativo, porque 

surge como modelo e estratégia a reforçar no conjunto dos três centros urbanos, em 

concordância com o PNPOT e PROTA, não emergindo de forma espontânea nem sendo 

evidente a necessidade da sua operacionalização. 

 

As características e as funções urbanas dos três centros urbanos resultam da 

implementação de várias políticas, nomeadamente aquelas que fundamentaram a 

construção do complexo industrial e portuário e criação de Vila Nova de Santo André. 

As especializações urbanas em cada centro urbano resultam de escolhas também 

determinadas pela Administração central: Sines enquanto centro económico, Vila Nova 

de Santo André enquanto centro habitacional, e Santiago do Cacém enquanto centro 

administrativo. O policentrismo no subsistema não foi espontâneo e a especialização 

funcional dos centros urbanos é mais clara em Sines e Santiago do Cacém, pois a 

função residencial não é exclusiva de Vila Nova de Santo André. As dependências entre 

os centros urbanos são desequilibradas, sendo mais intensas no sentido de Sines. Dado 

o caráter de dormitório de Vila Nova de Santo André, os seus habitantes geram os 

fluxos (movimentos pendulares) mais intensos, e as maiores interações com Sines. Os 

fluxos pendulares com origem na freguesia de Santiago do Cacém e destino no 

concelho de Sines também demonstram alguma intensidade, mas o inverso já não 

acontece, apesar das funções administrativas de nível superior localizadas em Santiago 

do Cacém e, mais residualmente, em Vila Nova de Santo André.  

 

Neste caso observa-se um nível intermédio no Gradiente, outra característica do 

policentrismo atribuída por Champion (2001:664), pois o nível intermédio significa 

interação e interdependência entre alguns dos centros urbanos, e o que observamos 

no subsistema é que os fluxos de saída de Sines para o concelho de Santiago do Cacém 

são, comparativamente, bastante inferiores aos verificados inversamente.  

 

Desta forma, e apesar de se almejar atingir outro estádio de desenvolvimento do 

policentrismo, e apesar da especialização funcional existente, estamos ainda perante 

um centro urbano predominante, Sines, porque gera maior atração em relação aos 
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centros urbanos periféricos, Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo André, e que 

competem com o centro urbano principal em população, postos de trabalho e funções 

urbanas. Estas situações são comuns em escalas urbanas intra regionais, o que é o 

caso, e ao qual acresce a existência de fronteiras administrativas por se tratar de três 

cidades localizadas em dois municípios, o que lhe atribuí um sistema de governança 

ainda mais complexo. 

 

A instituição de parcerias entre os diferentes atores públicos e privados surge da 

necessidade de dar resposta à escala local a problemas suscitados pelas novas 

dinâmicas económicas, sociais, e ambientais de escala mundial, num contexto de 

racionalização de recursos. Assumindo que as perspetivas de crescimento económico e 

de desenvolvimento social são limitadoras, dada a crise económica e financeira que se 

instalou na Europa e em Portugal desde 2008, e o atual contexto político, social e 

económico do país, com uma dívida pública que não pára de crescer, o fator 

governança evidencia-se como central na operacionalização de um sistema urbano 

policêntrico, quaisquer que sejam as suas características.  

 

A governança deve ser entendida enquanto um processo, cujo objetivo é promover a 

cooperação entre todos aqueles que atuam sobre os territórios (o interesse comum 

dos atores), mobilizando-os para a procura de complementaridades (as ações de cada 

um que completam a do outro), com vista à obtenção de determinados objetivos, as 

externalidades, que são o resultado da conjugação da cooperação e 

complementaridade existente entre os atores, logo de benefícios económicos e outros 

(Meijers, 2005:766). As diferentes formas de governança, “(…) correspondem a 

associações de entidades públicas, semipúblicas e/ou privadas que estabelecem 

voluntariamente entre si relações horizontais de cooperação e parceria. Estas relações 

podem basear-se em modalidades muito distintas, tanto em termos de natureza 

jurídica como de duração no tempo.” (Ferrão, 2013:259).  

 

Porém, para a operacionalização deste CUR, a viabilização de um processo de 

governança surge como o maior desafio a concretizar, devido os diferentes interesses 

e níveis de poder dos atores envolvidos, pois não é exequível considerar que este se 
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pode constituir ou por ação exclusiva da Administração ou apenas por iniciativa dos 

atores privados. Sobre este assunto, Ferrão (2013:264/65) chama a atenção para a 

necessidade de refocalizar o debate na relação governo-governança, afirmando que é 

necessário “(…) reconhecer a articulação estruturalmente assimétrica entre governo (o 

principal polo de referência) e governança, sob pena de assumirmos uma visão 

relativista em relação ao papel do estado e à importância do princípio de legitimidade 

democrática na definição de direitos e responsabilidades. A pertinência da sua 

abordagem prende-se com o facto de que estamos perante um território onde se 

sente fortemente a presença da Administração Central e de importantes atores 

privados, nacionais e internacionais, na determinação dos grandes objetivos 

estratégicos para o território, e, a um nível inferior mas não menos importante, da 

Administração e dos atores locais, transformando-se por isso, num palco de grande 

correlação de forças e interesses.  

 

Se a constituição deste CUR é essencial na estruturação da rede urbana da região, e 

sua conceção se deve à Administração Central (PNPOT e PROTA), baseando-se 

sobretudo na necessidade de dar cobertura urbana e potenciar o complexo industrial, 

portuário e logístico, sendo a sua grande mais-valia o aumento demográfico num 

território de baixa densidade, e logo de mão-de-obra disponível, a sua 

operacionalização cabe em primeira instância à Administração local. Porém, esta não é 

concebível sem a constituição de um processo de governança da qual participem todos 

os atores presentes no território, entre os quais a Administração central e as grandes 

empresas, cuja lógica de atuação assume outras escalas além da escala local.  

 

A observância deste sistema urbano nos moldes descritos, com as suas especializações 

e complementaridades que necessitam de ser reforçadas, verifica-se por ter havido 

decisões políticas da administração central que assim o determinaram. Assim, observa-

se um policentrismo normativo, como se referiu, mas sem condições no curto prazo 

para evoluir para um policentrismo analítico, que implica mudanças sociais nos atores. 

O desígnio escolhido para as três cidades não tem correspondência ao assumido e 

protagonizado pelos atores do sistema, considerando-se que o modelo definido pelo 
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PNPOT e pelo PROTA ainda não foi absorvido à escala municipal e urbana, pois não 

está ainda patente nas políticas e ações desenvolvidas pelos seus diferentes atores, 

nomeadamente pelas Autarquias Locais. 

Com o intuito de atestar o referido, e identificar os constrangimentos à sua 

operacionalização, foram realizadas dezoito entrevistas a diferentes atores deste 

sistema urbano, agrupados em três categorias: atores institucionais (representantes 

políticos, designadamente os Presidentes das Câmaras Municipais, das Juntas de 

Freguesia, da CIMAL, e da CCDRA), atores formais (associações e empresas de 

desenvolvimento regional e local), e atores informais (associações socioculturais, de 

comerciantes e de empresários). A lista dos atores entrevistados consta no anexo 2. 

O guião de entrevista (anexo 3) foi organizado em cinco grupos de questões. O 

primeiro grupo tinha como objetivo caracterizar cada centro urbano e o seu conjunto, 

no que diz respeito à sua identidade, hierarquia, características morfológicas e pontos 

fracos e fortes. O segundo grupo visava aferir as concorrências e as 

complementaridades entre as três cidades, assim como aquelas que poderiam ser 

estabelecidas, o grau de operacionalização do centro urbano regional, ou as ações em 

falta para concretizá-lo, e qual o impacte do encerramento de alguns serviços públicos 

na constituição deste sistema urbano. O terceiro grupo visava auscultar os atores 

sobre trabalho em rede, se integravam ou conheciam alguma rede da qual fizessem 

parte os centros urbanos, nomeadamente as RUCI do Alentejo Litoral e do Corredor 

Azul, pretendendo-se ainda que identificassem os principais atores presentes no 

sistema. O quarto grupo tinha como finalidade perceber se e como a formulação deste 

sistema urbano estava presente nas estratégias e políticas definidas para 

entidade/associação a que pertencia, e se havia disponibilidade financeira para 

investimento em projetos em rede. Por último questionou-se os atores sobre a 

acessibilidade e mobilidade, sobre como descreviam as relações entre os atores das 

três cidades e se reconheciam a existência de uma cultura de trabalho em rede. 

Identidade e características dos centros urbanos 

As questões relativas à identidade de cada um dos centros urbanos são analisadas de 

forma global, pois as respostas dos três grupos de atores são idênticas, o que reflete a 
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uma identidade bem marcada e reconhecida em cada uma das cidades. Assim, 

entendendo identidade como a “aptidão de uma colectividade para reconhecer-se 

como um grupo; qualificação do princípio da coesão assim interiorizado (identidade 

étnica, identidade local, identidade profissional); recurso que daí decorre para a vida 

em sociedade e a acção colectiva.”22 , os atores entrevistados apontam à cidade de 

Sines uma identidade marítima, no passado relacionada com as pescas e no presente 

com o Porto. Reconhecem-lhe ainda outros atributos: é uma cidade democrática, 

aberta, cosmopolita, tolerante, multicultural e com grande dinamismo económico. 

Santiago do Cacém é associada a uma cidade com história e com uma identidade rural 

e agrícola vincada, mas aristocrata, tradicional, moralista, preconceituosa e fechada ao 

exterior. Vila Nova de Santo André é referida como uma cidade cuja identidade ainda 

está em construção, por ser uma cidade nova, não tendo traços de personalidade 

comunitários bem definidos, embora tenha sido referida como uma cidade jovem e 

multicultural, mas também como cidade dormitório na dependência total do complexo 

industrial. 

Relativamente às características das cidades, e os seus pontos fortes e fracos, os atores 

institucionais destacam em Sines a presença do mar, a baía, o centro histórico, a 

qualidade gastronómica da sua restauração, e o dinamismo económico e cultural; mas 

com problemas ambientais, de insegurança e de toxicodependência, penalizadora da 

qualidade de vida da comunidade. Santiago destaca-se por ter crescido de forma 

“harmoniosa”, pela valia do seu património arquitectónico e qualidade do seu centro 

histórico, e ainda por ter uma forte ligação ao mundo rural, dado pelo elevado número 

de feiras que realiza, e ainda pela qualidade do ensino prestado pelas instituições 

educativas. Mas esta cidade tem uma topografia acidentada, ruas estreitas, 

acessibilidades muito deficientes e um fluxo intenso de tráfego rodoviário de 

atravessamento de matérias perigosas, e ainda poucos locais de convívio comunitário 

e não dispõe de transportes urbanos. Vila Nova de Santo André é apontada como uma 

cidade bem planeada, com ruas largas, espaços verdes abundantes, com habitação 

mais barata do que em Sines ou Santiago do Cacém, e com uma produção cultural 

                                                      
22

 Dicionário de Sociologia, p. 124. 
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interessante, mas é uma cidade sem história, e com uma ligação rodoviária a Santiago 

do Cacém muito deficiente. 

Para os atores formais, Sines dispõe das melhores acessibilidades, é o pólo 

empregador da região e tem a melhor performance económica. Apontam-lhe grande 

potencial de desenvolvimento, em particular nas áreas da economia do mar. Os 

principais pontos fracos são a sua reduzida dimensão demográfica e os 

constrangimentos físicos ao seu crescimento, mas também o elevado preço da 

habitação, a poluição e a insegurança. Para estes atores Santiago do Cacém é uma 

cidade com menos problemas sociais, mas penalizada nas últimas décadas pelo 

declínio da agricultura (a sua base económica é a agro-industria) apresentando um 

dinamismo económico débil, e uma mobilidade interna deficiente devido o seu relevo 

acidentado. Vila Nova de Santo André é vista como uma cidade com um crescimento 

moderado, bem infraestruturada e que oferece qualidade de vida, embora 

economicamente dependente da cidade de Sines e do pólo industrial, e com alguns 

problemas sociais.  

Os atores informais referem Sines uma cidade atraente e bonita por estar localizada à 

beira mar, uma cidade moderna onde há oferta comercial, gastronómica, lúdica, 

desportiva e sobretudo cultural, destacando o projeto recente da Escola das Artes do 

Alentejo Litoral, o que lhe confere maior qualidade de vida relativamente às outras. 

Como pontos fracos identificam a sua dimensão reduzida, espaços públicos 

degradados, poluição, marginalidade e exclusão social, custo de vida elevado, 

comércio tradicional em declínio, dependência excessiva das grandes indústrias ligadas 

ao setor energético e petrolífero. 

Para estes atores, Santiago é uma cidade bem preservada, pacata, com poucos 

problemas sociais, mas onde existe uma barreira à imigração, talvez por serem pessoas 

mais fechadas, e ainda que ficou parada no tempo. 

Vila Nova de Santo André é caracterizada como uma cidade nova, ampla, arejada, com 

espaços verdes e qualidade de vida, mas sem um centro, pouco atraente, fechada nos 

seus bairros residenciais, e que carece de vontade política para crescer de uma forma 

orgânica. 
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Hierarquia urbana e complementaridades 

A maioria dos atores não reconheceu uma hierarquia entre as três cidades, embora 

quatro atores tenham destacado Sines, pela sua importância económica (um ator 

institucional e três informais, todos de Sines). Só um apontou Santiago como a mais 

importante das três, pela sua história e património (ator formal de Santiago). Contudo, 

a maioria considerou a questão difícil, pois dependia da dimensão (funções) urbana de 

referência.  

Sobre as diferentes dimensões que atribuem centralidade e importância a cada uma 

das cidades, os atores foram questionados sobre as complementaridades, sinergias e 

concorrências entre as três cidades; o elemento que poderia criar uma identidade 

comum; a concordância com esta formulação urbana, e a sua correspondência com a 

realidade; as funções urbanas necessárias em cada um dos centros urbanos para 

reforçar a sua operacionalização; a opinião sobre o encerramento previsto de alguns 

serviços públicos como o tribunal em Sines e o serviço de finanças em Sines ou 

Santiago do Cacém.  

Os atores institucionais apontam complementaridades entre as três cidades: Sines tem 

a função económica, portuária e logística, a população trabalhadora reside nas três 

cidades; a Vila Nova de Santo André é atribuída a função residencial, e a Santiago do 

Cacém a função cultural ligada ao património e à sua história, sendo assim 

complementares. Nenhum destes atores valorizou a concentração de serviços públicos 

desconcentrados da administração central aí existente, e que por isso é considerada o 

“centro administrativo” no conjunto das três cidades, não obstante também existirem 

alguns serviços regionais em Vila Nova de Santo André, mas ignorados por todos os 

atores (excepto o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Santo André). 

Quanto às concorrências, apenas dois atores referiram as existires entre as médias e 

grandes superfícies comerciais localizadas em cada uma das cidades. 

Todos dizem concordar com a formulação deste Centro Urbano Regional no âmbito do 

PROTA, mas só dois o consideram operacionalizado, embora de forma incipiente, pelo 

fato da mão-de-obra do complexo portuário e industrial residir maioritariamente nas 

três cidades. Contudo, todos valorizam o reforço das complementaridades existentes e 
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na articulação entre as três cidades, nomeadamente na gestão de equipamentos e 

alguns serviços, sem especificar quais. 

Quanto às funções urbanas a promover em cada uma das cidades, de modo a 

consolidar a operacionalização deste sistema urbano, estes atores referem a 

necessidade de fomentar mais parcerias com as universidades e reforçar a oferta do 

pólo universitário instalado em Vila Nova de Santo André, e ainda concertar a oferta 

educativa existente noutros níveis de ensino, para diversificar e adequar a oferta à 

procura, nomeadamente nas áreas relacionadas com a indústria instalada e com as 

atividades portuárias. Foi referido ainda a necessidade de reforçar a oferta dos 

transportes públicos, dinamizar a economia em Santiago do Cacém, a atividade 

cultural em Vila Nova de Santo André, e construir um novo centro de saúde em Sines. 

Sobre o serviço de saúde, foi defendido o aumento das especialidades médicas e a 

criação de uma maternidade no Hospital Regional do Litoral Alentejano. Por outro 

lado, e com exceção da posição assumida pela CCDRA, todos os atores contestam o 

encerramento do tribunal em Sines, e do eventual encerramento de um dos serviços 

de finanças sedeados em Sines e em Santiago do Cacém, pois, sendo serviços de 

proximidade entre o cidadão e o Estado, o seu desaparecimento está em contradição 

com o desenvolvimento e crescimento económico que a administração central anuncia 

para Sines. Sobre esta questão, alguns referem ainda como um entrave ao acesso 

universal a estes serviços as deficiências na oferta de transportes públicos e na 

mobilidade dos cidadãos entre as três cidades e na região. 

Sobre a construção de uma identidade alargada, todos os atores institucionais 

referiram que as três cidades comportam a identidade do Alentejo Litoral, apontando 

o mar e o pólo industrial e portuário, a par da componente cultural, como os 

elementos em comum.  

Para os atores formais é fundamental encontrar as complementaridades para ganhar 

escala e massa crítica, assumindo que Sines concentra a função económica e Vila Nova 

de Santo André a função residencial A sua especialização de centro administrativo de 

Santiago do Cacém, foi mais uma vez omitida, tendo sido valorizado o seu património 

histórico. Concluíram que as diferentes especializações das cidades as complementam. 
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Para estes atores a identidade do sistema terá de estar relacionada com o complexo 

industrial e portuário, o elemento âncora para a sua projeção e a operacionalização do 

Centro Urbano Regional. Esta formulação urbana reúne a unanimidade destes atores, 

bem como o reconhecimento da sua não operacionalização, apesar dos fluxos 

populacionais existentes entre as três. Dizem que a sua viabilidade tem de ser 

assumida pelos atores políticos para que o conjunto ganhe escala, massa crítica e 

densidade urbana, através da coordenação de políticas, em particular na gestão 

integrada dos equipamentos. 

Para criar a estrutura urbana necessária à operacionalização deste Centro Urbano, 

entendem que o reforço da mobilidade dos cidadãos e da melhoria das acessibilidades 

são os fatores essenciais. Valorizam, ainda, o reforço das relações com as 

universidades nas áreas da investigação e tecnologia nas indústrias implantadas e na 

economia do mar. Sobre a necessidade de desenvolvimento de mais funções urbanas, 

consideram que deve ser privilegiada a área da saúde mental e uma rede de apoio aos 

cuidados continuados, dada a ausência de resposta institucional neste domínio na sub-

região. 

Os atores informais tiveram mais dificuldade em encontrar complementaridades, 

concorrências e sinergias, justificando-se por não dominarem a temática. Alguns 

reconheceram concorrência na atracão de novos residentes, em parte devido ao preço 

da habitação nas diferentes cidades. Sobre as complementaridades referiram Sines 

como o pólo económica da região devido à presença do porto e das indústrias, e 

destacaram Santiago do ponto de vista económico no setor agro-industrial, e também 

enquanto centro urbano estruturador das zonas rurais. Afirmaram que as áreas do 

turismo e da cultura poderiam ser complementares entre si.   

Afirmam que não há correspondência desta formulação com a realidade, mas 

concordam com essa conceção, pois a visão conjunta dos três centros urbanos permite 

traçar uma estratégia mais coesa para enfrentar os desafios futuros, e mais força para 

viabilizá-la. As respostas sobre a construção de uma identidade foram mais variadas 

que nos outros grupos: a criação de uma identidade comum poderá estar relacionada 
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com o turismo, com o mar e a terra, com o Alentejo Litoral, ou com as qualidades 

humanas da população.   

Quanto às funções urbanas a incrementar, estes atores apontam ainda o reforço da 

mobilidade como condição determinante para a operacionalização deste Centro 

Urbano, exemplificando com o notariado em Vila Nova de Santo André, lojas do 

cidadão em todos os centros urbanos, uma universidade pública e mais oferta de 

formação profissional adequada às necessidades e procuras locais, harmonização e 

diminuição do preço da habitação nos centros urbanos, promoção do turismo, 

dinamização do comércio tradicional e harmonização da linguagem comercial, 

concertação para a melhoria ambiental, realização mais frequente de atividades 

culturais mais populares, e de feiras. Contestam o encerramento do Tribunal em Sines 

e de uma das duas repartições das finanças (Sines ou Santiago do Cacém), 

argumentando que sem mobilidade e transportes públicos não há acesso aos serviços 

e isso promove a injustiça, constituindo uma contradição com o desenvolvimento e 

crescimento apontado para Sines. 

Redes existentes - vantagens e desvantagens 

O terceiro grupo de questões tinha como objetivo aferir a opinião dos atores sobre as 

vantagens e desvantagens de trabalhar em rede, e ainda se conheciam redes de 

cidades ou de natureza diferente, da qual fizesse parte alguma ou as três cidades. 

Questionou-se ainda sobre o conhecimento detido sobre as RUCI Corredor Azul e a do 

Alentejo Litoral, sobre a avaliação do trabalho desenvolvido no seu contexto, e sobre 

os principais atores com influência na operacionalização deste sistema urbano.  

As vantagens do trabalho em rede são reconhecidas pelos atores institucionais, na 

medida em que as soluções conjuntas e integradas são mais eficazes e têm custos mais 

reduzidos na resolução de problemas. Para além disso, através da procura das 

complementaridades e especializações poderiam ser preenchidas lacunas em cada 

uma das cidades, pela experiência e conhecimento individuais acumulados. Como 

desvantagem referiram a eventual perda de identidades individuais. A maioria dos 

atores respondeu conhecer o Corredor Azul. A RUCI do Alentejo Litoral é menos 

conhecida entre os atores institucionais, mesmo quando representavam a entidade 
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promotora. Além destas RUCI, os atores apenas apontam as Redes Sociais 

desenvolvidas nos seus municípios. Na avaliação do trabalho realizado no âmbito das 

duas RUCI, só o Corredor Azul mereceu apreciação: este constituiu o somatório de 

projetos individuais de cada município (CCDRA), as vantagens poderiam ter sido 

maiores para os municípios que integravam a rede. Quando questionados sobre se a 

população tinha conhecimento ou perceção destes projetos desenvolvidos em parceria 

com outras cidades, todos responderam que não, por desinteresse da população sobre 

estas matérias. Sobre os atores presentes no sistema urbano, e que deveriam ser 

integrados na operacionalização deste Centro Urbano foram referidas as Autarquias 

locais, a CCDRA, a Aicep Global Parques, o Turismo do Alentejo, a Segurança Social, o 

IEFP, a ADL, a ADRAL, a APS, e as grandes empresas, como a Galp e a Repsol. 

Para os atores formais o trabalho em rede permite ganhar massa crítica, o que facilita 

a criação ou permanência de alguns serviços, embora signifique também que nem 

sempre se faz o que se quer, mas o que complementa e é melhor para a rede, 

tornando o todo mais apelativo, pois cada um deve dar o melhor de si. Mas o trabalho 

em rede é moroso e trabalhoso, sem resultados imediatos, exigindo resiliência e 

estabelecimento de relações de confiança, que passa por processos informais de 

conhecimento entre os atores. Para estes atores a construção da rede obriga a fazer 

cedências e isso é muito difícil para alguns, sendo indispensável ultrapassar esses 

obstáculos. 

Todos conheciam a RUCI Corredor Azul, mas só um referiu a RUCI do Alentejo Litoral. 

Sobre a avaliação da primeira, só dois se pronunciaram, reconhecendo o interesse de 

algumas iniciativas, mas que não trouxeram verdadeiras externalidades para Rede. No 

entanto, admitem o seu contributo para que as pessoas e os atores envolvidos 

percebessem outra forma de trabalhar, e ainda que o trabalho desenvolvido é um 

avanço face ao modo de atuar no passado. Sobre a existência de outras redes, um dos 

atores afirma conhecer redes informais que se estabeleceram ao longo do tempo na 

área social entre as instituições de solidariedade social presentes no território, sendo 

que em Junho se institucionalizará a rede “Rede Integrada Contra a Violência 

Doméstica”, cuja abrangência é o Alentejo Litoral. Apontam as Autarquias Locais, o 

Sines Tecnopólo, a ADRAL, a ADL, as grandes, pequenas e médias empresas, e as 
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associações, os atores mais relevantes para a operacionalização deste sistema urbano. 

À semelhança dos atores institucionais, afirmam o desinteresse da população sobre 

este tipo de questões e, por esse motivo, não têm percepção dos projetos e do 

trabalho desenvolvido em rede.  

Para os atores informais, o trabalho de rede traz mais conhecimento sobre a realidade 

e a discussão que pode gerar ajuda a encontrar as melhores soluções para a resolução 

de problemas ou concretização de objetivos, com menores custos e maior 

aproveitamento de recursos. Mas, é mais difícil encontrar consensos e a tomada de 

decisões é mais morosa, embora esse problema possa ser ultrapassado com o tempo 

pela experiência que se vai adquirindo ao trabalhar desta forma. Relativamente às 

Redes conhecidas, alguns identificam a Rede Social, e apenas dois afirmam ter ouvido 

falar do Corredor Azul. Nenhum conhece a RUCI do Alentejo Litoral. Estes atores 

trabalham pontualmente em parceria com outras associações ou entidades da mesma 

natureza que a sua e sempre num projeto específico, e são apoiadas logística e 

financeiramente pelas Autarquias locais para o desenvolvimento das suas actividades. 

Sobre a percepção da população sobre estas Redes, referem ausência de projeção, 

informação e divulgação desses projetos.  

O Centro Urbano Regional e as estratégias dos atores 

Os atores foram questionados sobre a forma como o Centro Urbano Regional estava 

integrado nas suas estratégias, nomeadamente nos respetivos planos de atividades e 

programas. Para os atores institucionais esta conceção e operacionalização é 

fundamental para a região e, em particular, das três cidades, e do complexo industrial 

e portuário. No entanto, não há projetos plasmados em plano de atividades ou 

estratégico que reforcem as relações entre as três cidades e que contribuam para a 

sua concretização, nem tal está explícito em nenhuma estratégia conjunta. Sobre a 

disponibilidade financeira para desenvolver projetos que operacionalizem esta 

formulação, as Câmara Municipais e a CIMAL esperam haver enquadramento no 

Quadro Comunitário – 2014-2020, mas apenas as Juntas de Freguesias assumem que 

tal pode vir a ser integrado em orçamentos futuros. 



99 
 

Para os atores formais esta conceção está presente nas suas estratégias porque a 

natureza do seu trabalho é a área do desenvolvimento regional e, por isso, a conceção 

deste centro urbano está alinhada com os seus objetivos. Porém, a concretização de 

algum projeto nesse sentido depende da vontade dos seus sócio e/ou parceiros, as 

Câmaras Municipais, que são os seus principais clientes, assumindo-se como os 

melhores interlocutores para apoiar a sua concretização. 

Também os atores informais afirmam que esta conceção está presente nas suas 

estratégias e modos de agir, ou porque têm um âmbito intermunicipal (caso da 

associação Cabo-verdiana de Sines e de Santiago do Cacém), ou porque quando 

produzem um serviço, iniciativa ou produto pensam nos potenciais consumidores das 

três cidades, não obstante os meios de divulgação e comunicação serem limitados, e 

ficarem normalmente circunscritos à cidade onde está sedeada a respetiva associação. 

No entanto, apesar de disponíveis para colaborar e trabalhar em rede, não têm 

recursos financeiros para assumir um projeto desta natureza. Apontam as Câmaras 

Municipais como os agentes mais indicados para financiar iniciativas desta natureza, 

podendo ainda considerar alguns financiamentos comunitários. 

Acessibilidades e mobilidade 

Sobre as acessibilidades, todos os atores são unânimes em afirmar que a construção 

da linha ferroviária é prioritária em relação a todas as outras, embora a ligação em 

perfil de autoestrada (A26) à A2 seja fundamental: i) dado o intenso fluxo de tráfego 

pesado a circular no IP8; ii) pela importância e impacto que estas terão no aumento do 

movimento de mercadorias e dinamização das atividades económicas nas áreas da 

logística, designadamente a ferrovia. Por outro lado, e com impactes diretos na 

operacionalização do CUR, em particular nas condições de circulação entre as três 

cidades, criticam o abandono da obra de beneficiação da estrada que liga Vila Nova de 

Santo André a Sines, e reclamam uma nova ligação entre Vila Nova de Santo André e 

Santiago, pois a existente é muito deficiente e afeta igualmente o acesso ao Hospital 

Regional do Alentejo Litoral pelas populações do interior do concelho de Santiago.  

O reforço da acessibilidade revela-se determinante para a afirmação do complexo 

industrial, portuário e logístico, para desenvolvimento económico das três cidades e 
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para a operacionalização deste sistema. Por isso, as relações de complementaridade 

funcional e aumento de fluxos só podem ser fortalecidas com a alteração profunda das 

condições de mobilidade dos cidadãos, reduzindo o afastamento físico entre os três 

centros urbanos, o que implica promover uma rede eficiente de transportes públicos 

urbanos. 

Por último, todos os atores são também unânimes em afirmar que, apesar das boas 

relações institucionais entre as Autarquias e associações dos dois municípios, não há 

uma cultura de trabalho em rede, embora estejam disponíveis para apoiar a 

concretização e operacionalização do Centro Urbano Regional. Os atores informais 

acrescentam ainda que é necessário que quem tem essa experiência a partilhe com os 

outros, e que os inconvenientes e obstáculos podem ser ultrapassados se houver 

vontade política, objetivos bem definidos, e uma liderança forte. 

 

6. CONCLUSÕES  

 

A dissertação teve como objetivo apresentar os sistemas urbanos policêntricos como o 

novo paradigma na gestão das cidades, e aferir sobre a sua operacionalização no 

subsistema urbano Sines/Vila Nova de Santo André/Santiago do Cacém.  

Na primeira parte foi feita breve abordagem teórica sobre os sistemas urbanos 

policêntricos e as suas vantagens, analisando depois de que forma esse modelo foi 

absorvido pelos instrumentos de gestão territorial portugueses. Dessa análise conclui-

se que este modelo está patente nos programas e planos de âmbito nacional e 

regional, e ainda nas políticas de cidades desenvolvidas pelos XVII e XVIII governos 

constitucionais, de que são exemplo os programas Redes Urbanas para a 

Competitividade e Inovação e as Parcerias para a Regeneração Urbana, financiados 

pelo quadro comunitário 2007/2013, e que tinham como objetivo valorizar e tornar as 

cidades mais competitivas. No entanto, ao analisarmos a forma como tal modelo se 

aplica ao Centro Urbano Regional constituído por Sines/Vila Nova de Santo 
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André/Santiago do Cacém definido no PROTA, sobressaem contradições e 

constrangimentos quanto à sua operacionalização. 

Ao confrontarmos os objetivos estratégicos definidos nos diferentes programas e 

planos analisados (PNPOT, POLIS XXI, PROTA) com a realidade que estes pretendem 

influenciar e ordenar, verificamos um desajustamento entre o que foi definido como 

objetivo e o que realmente é executado para o atingir, o que conduz à sua não 

concretização. Esta situação reflete que as duas etapas são geridas separadamente e 

por diferentes atores, e por isso a gestão do plano ou programa não é eficaz. Esta 

situação ocorre porque: i) nos planos e programas de desenvolvimento territorial, 

muitas vezes, a hierarquização dos objetivos é vaga, e não explicita o caminho (ações 

de curto e médio prazo) a percorrer para alcançar uma determinada meta (objetivos 

estratégicos), saltando etapas imprescindíveis no processo de planeamento, pois, 

muitas vezes, quem executa o Plano não tem as “ferramentas” para interpretá-lo e 

executá-lo, por não ter participado ativamente na sua elaboração; ii) frequentemente 

que os objetivos definidos revelam-se ambiciosos face à realidade e às tendências 

evidentes num determinado território, pelo que a definição de objetivos e metas para 

atingir um determinado estádio de desenvolvimento ou crescimento deve assentar 

sempre num diagnóstico realista, mesmo que esse processo seja difícil. O processo de 

elaboração e aprovação do PROTA reflete a situação atrás descrita, pois o modelo 

territorial aí definido pressupôs um contexto de prosperidade e desenvolvimento 

económico na região e no país, ao prever um número elevado de infraestruturas de 

transportes e logísticas no território alentejano, indutores de crescimento económico 

e desenvolvimento social. Contudo, a sua pertinência e viabilidade não se coadunavam 

nem com o diagnóstico efetuado, nem com os sinais já patentes de início de crise 

económica no período em que foi aprovado e, por isso, devia ter considerado mais do 

que um modelo de desenvolvimento face a diferentes cenários de crescimento 

económico, com o prejuízo de se tornar rapidamente desajustado às necessidades da 

região, o que acabou por acontecer. Porém, a par do errado pressuposto de um 

contínuo (mas falso) crescimento económico em Portugal, o PROTA propôs para o 

Alentejo um modelo de desenvolvimento urbano policêntrico, o que, por outro lado, 

revela uma preocupação com o aproveitamento de recursos através da procura e 
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reforço de complementaridades entre centros urbanos, capazes de criar economias de 

escala, tornando a região mais competitiva e atrativa, mas também de proporcionar 

melhor qualidade de vida aos cidadãos.   

Sobre o CUR em estudo, concluímos, em primeiro lugar, que apesar de este ter sido 

definido no PROTA e constituir-se como um fator determinante e estruturante para o 

desenvolvimento económico e social das três cidades e da subregião Alentejo Litoral e 

da Região Alentejo, e do país, devido seu potencial económico, e à dimensão 

demográfica das três cidades, a sua conceção é, até agora, teórica. As relações de 

complementaridade existentes são fracas e insuficientes para gerar externalidades no 

sistema. A dependência económica em relação a Sines é forte e evidenciada pelos 

movimentos pendulares por motivos de trabalho. Nos últimos anos Santiago do Cacém 

perdeu centralidade e atração devido à deslocalização do Hospital Regional do 

Alentejo Litoral, e os fluxos gerados por outras funções desconcentradas de âmbito 

subregional da administração central, embora existam, não são evidentes. Vila Nova 

de Santo André é um dormitório, situação que é necessário inverter ou, pelo menos, 

atenuar. 

Contudo, e após a formulação deste CUR no PROTA, nos últimos anos foram 

promovidas várias iniciativas às quais os dois municípios aderiram, nomeadamente 

duas RUCI que integram as três cidades e que poderiam ter gerado externalidades para 

o sistema urbano, o que não sucedeu. As duas RUCI (Corredor Azul e Alentejo Litoral), 

embora contextualizadas por Planos Estratégicos que adoptaram os princípios do 

policentrismo e do trabalho em rede, porque gerador de maior coesão social e 

económica e de externalidades para a Rede, na prática resultaram da soma de projetos 

individuais dos municípios que as constituíam, e embora houvesse projetos 

transversais nas Redes, cuja intenção se valoriza, estes serviram apenas para justificá-

las, de forma a “aproveitar” os fundos comunitários disponíveis. Por outro lado, ao 

longo do trabalho de Rede e implementação das diferentes ações, nomeadamente as 

transversais à rede, deixou de se contemplar a cidade de Vila Nova de Santo André 

nalguns dos estudos, confundindo-se simultaneamente as cidades da Rede com os 

municípios. Porém, a sua existência contribuiu para habilitar os técnicos das autarquias 

que participaram nas reuniões de concertação no âmbito dos projetos transversais na 
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área da governança. Sobre esta questão interessa ainda referir que tal situação não se 

observou exclusivamente nestas RUCI, podendo generalizar-se ao território nacional.  

Ainda sobre o trabalho realizado nos últimos anos, importa referir que a CIMAL, que 

enquadrou a RUCI do Alentejo Litoral, não assume formalmente a operacionalização 

deste Centro Urbano Regional. De facto, não concretizou nenhum projeto que o 

valorizasse, embora nos seus Planos Estratégicos o considere importante para a 

estruturação do sistema urbano e desenvolvimento económico da região e sub-região, 

(à semelhança da posição assumida pela CCDRA), e considera que a iniciativa deve 

partir dos municípios. Mas, mesmo assumindo o distanciamento da CCDRA e da CIMAL 

sobre esta questão, o facto é que este também não foi assumido pelos autarcas dos 

dois municípios, e enquanto tal não acontecer, a sua concretização revela-se difícil, 

prevalecendo a lógica individual e municipalista. 

Contudo, este novo quadro comunitário, que continua a ser a fonte de financiamento 

esperada pelas instituições da Administração Central e Local para a realização de 

investimentos estratégicos capazes de reproduzir desenvolvimento, introduz a 

novidade de valorizar as estratégias supramunicipais. Este facto, além de estimular os 

atores a interagir, cooperar e a pensar o território e o seu desenvolvimento de forma 

mais integrada e criativa para obter financiamento, gerando maior eficácia e eficiência 

nos investimentos, pode incentivar os atores deste sistema a promover a 

operacionalização deste Centro Urbano Regional.  

A esta análise acresce os resultados obtidos nas entrevistas realizadas no âmbito desta 

investigação. Elas revelaram-se fundamentais para avaliar o pensamento dos atores 

sobre o sistema em análise, o grau de observância e a predisposição para sua 

operacionalização e ainda as relações de cooperação existentes. A não inclusão das 

grandes empresas instaladas nas entrevistas foi intencional, porque se assumiu que 

estas têm uma lógica mais utilitária do território na medida em que operam a escalas 

mundiais.  

As entrevistas permitem concluir que: 
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1- Dos 18 entrevistados, apenas sete conheciam a formulação urbana definida para 

este território. 

2- Embora se tenha aferido, quer através da análise funcional dos centros urbanos, 

quer através das entrevistas, que a especialização de Sines é a atividade económica 

e a de Santo André a função residencial, porque quase exclusiva, em relação a 

Santiago do Cacém e à sua especialização funcional de centro administrativo, por 

concentrar maior número de serviços desconcentrados da administração central 

de âmbito regional, esse não foi o fator distintivo e valorizado pela maioria dos 

atores, que referem o património e a sua história como sendo a sua especialização 

urbana.   

3- Os atores identificam uma identidade própria em cada uma das cidades, associada 

às especializações já referidas, e afirmam ser difícil encontrar uma identidade 

conjunta. Porém, admitem que o mar e o complexo industrial, logístico e portuário, 

são elementos capazes de dar corpo a uma identidade mais alargada onde se 

revejam.  

4- Todos concordam com a formulação deste Centro Urbano Regional e reconhecem 

só vantagens na sua operacionalização, nomeadamente pela criação de dimensão 

demográfica e melhor gestão dos recursos e oportunidades. As Câmaras 

Municipais são as entidades vistas como responsáveis por esse processo e 

respetivo financiamento, embora todos demonstrem disponibilidade para 

trabalhar em rede e cooperar para a concretização deste projeto, tido como 

adequado à realidade e às necessidades dos centros urbanos. A par deste discurso 

de “boa vontade”, nenhum dos atores tem projetos em rede entre as três cidades, 

sendo que os atores formais e informais fazem depender o desenvolvimento de 

ações e projetos conjuntos do financiamento das Autarquias Locais. Acrescente-se 

que nem todos os atores institucionais conhecem as duas RUCI desenvolvidas no 

âmbito do último quadro comunitário.  

5- Os atores consideram determinante para superar os constrangimentos já existentes 

a melhoria da mobilidade dos cidadãos, através da superação das deficiências na 

oferta e qualidade dos transportes públicos, quer entre as três cidades em estudo, 

quer entre estas e os outros aglomerados urbanos e rurais da região, de forma a 

assegurar o acesso a serviços e bens fundamentais, designadamente ao Hospital 
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Regional do Alentejo Litoral, assumindo que se houver vontade política para a 

operacionalização deste CUR a resolução desse problema é incontornável. Ainda a 

uma escala local, consideram ser necessário beneficiar a ligação rodoviária entre 

Vila Nova de Santo André e Santiago do Cacém, que serviria igualmente o Hospital. 

Por outro lado, referem que a ligação ferroviária do terminal de contentores à 

Europa é fundamental para desencadear o tão almejado desenvolvimento e 

projeção do complexo, assim como a ligação Sines/Grândola em auto-estrada (de 

acordo com o PETI a ligação rodoviária à A2 resumir-se-á à beneficiação do IC33 

entre a Relvas Verdes e o nó de Grândola). 

Da realização das entrevistas, e da breve abordagem realizada ao fator governança, 

concluiu-se que esta é muito deficiente, quer no sistema estudado, quer ao nível 

subregional, regional ou nacional, e que as questões levantadas e relacionadas com 

esta matéria poderiam, por si só, justificar outra dissertação, pois a maioria das 

conceções definidas pelas entidades públicas para o território não contemplam a 

consciencialização dos atores naquilo que é determinante, condicionando a qualidade 

da sua participação, e desmobilizando-os e afastando-os de processos que devem ser 

partilhados. Relacionando a análise dos diversos instrumentos de gestão territorial, a 

sua execução e as entrevistas realizadas, concluiu-se que a gestão do território é 

realizada individualmente pelos diferentes níveis administrativos, sem a devida 

articulação vertical e horizontal, uma vez que a CCDRA definiu o CUR, mas considera 

que cabe às Câmaras Municipais operacionalizá-lo, ao qual acresce o desconhecimento 

desta conceção pelos atores do sistema. 

Neste território observa-se dois níveis de administração com influência seu 

desenvolvimento: i) o poder exercido pela administração central, que reflete 

cooperação e entendimento com as grandes empresas instaladas, ao priorizar a 

construção das grandes infraestruturas ferroviárias e rodoviárias no curto prazo; ii) o 

exercício do poder pela administração local que actua em cooperação com as 

associações e entidades de âmbito local e regional. 

Ao facto de que em cada escala territorial se decidir individualmente a estratégia a 

seguir, acresce o modo como os planos estratégicos são apreendidos pelos decisores e 
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atores destes territórios, verificando-se que, nalguns casos, estes desconhecem-nos 

completamente, o que inviabiliza a concretização de qualquer estratégia. Em Portugal, 

esta situação encontra justificação no facto de só muito recentemente se ter 

começado a trabalhar em rede, por isso os resultados desse trabalho são incipientes, 

existindo ainda um grande caminho a percorrer e práticas e conceitos a serem 

assimilados, pois estes estão ainda circunscritos a uma elite, que são a administração 

pública, as empresas privadas que trabalham para a administração, e as universidades. 

Assim, e porque a participação e a “boa governança” não é uma prática instituída, as 

práticas de trabalho de cooperação e de trabalho em rede não são difundidas e, 

consequentemente, assimiladas e partilhadas com e pela sociedade, logo não existem 

projetos coletivos e sentimento de pertença a um projeto, neste caso de pertença ao 

sistema urbano em análise e às suas implicações, o que inviabiliza a sua 

operacionalização.  

No sentido de inverter esta lógica e de fomentar a operacionalização deste Centro 

Urbano Regional, é urgente criar uma plataforma que promova o encontro dos atores 

para discutir sobre a sua pertinência. Uma vez assumido o interesse público da 

operacionalização deste CUR, as Câmaras Municipais poderiam liderar um processo de 

governança com vista à sua concretização, criando uma estrutura horizontal de 

partilha de poder e de responsabilidades, salvaguardando a sua posição de garante do 

interesse coletivo. Uma possibilidade para a constituição dessa plataforma seria a 

recuperação da associação “Porta Atlântica”, constituída no passado para promover o 

desenvolvimento socioeconómico dos concelhos de Sines e de Santiago do Cacém, e 

da qual fazem parte as Câmaras Municipais dos dois concelhos e as maiores empresas 

relacionadas com o complexo portuário, industrial e logístico de Sines, que foram 

apontadas, a par com as Câmaras Municipais, como os principais atores do sistema 

urbano, prevendo-se nesse contexto, a entrada de novos associados. Esta associação 

encerra, em si, na sua denominação e no seu objeto social, o que se julga ser a 

identidade comum às três cidades mais referida pelos atores.  

Porém, através desta associação ou de outra forma, em primeiro lugar é necessário 

difundir esta conceção territorial (para a qual esta investigação procurou contribuir), 

pois nem todos os atores a conhecem, evidenciando-se o seu desconhecimento por 
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alguns atores institucionais, e pela totalidade dos atores informais. Das 18 entrevistas 

realizadas apenas sete atores conheciam a RUCI Corredor Azul, e apenas seis a RUCI do 

Alentejo Litoral. A difusão desta conceção (CUR) deve ser seguida de uma discussão 

alargada de âmbito regional sobre as vantagens e desvantagens da sua 

operacionalização para as cidades e a região, debatendo quais as complementaridades 

geradoras de sinergias, quais as concorrências assumidas, como iniciar a formação de 

uma identidade coletiva, e ainda, sobre governança e mobilidade, fatores 

fundamentais para fazer Rede. Sobre o tema governança, considera-se ainda 

necessário a concretização de várias ações pedagógicas adaptadas a cada conjunto de 

atores, sem exceção, importando refletir sobre o significado de cada conceito 

associado aos diferentes objetivos estratégicos definidos para o território. Pois, 

conforme se observou, a maioria dos objetivos estratégicos constantes nos diferentes 

planos e programas, apesar de coerentes entre si, não se concretizaram, existindo 

assim um grande desfasamento entre o planeado e o executado, pelos motivos já 

apontados. 

Mesmo considerando as fortes restrições nacionais ao investimento público, fator 

determinante para a afirmação internacional do pólo económico de Sines, as 

infraestruturas ferroviárias e rodoviárias previstas para este território irão ser 

concretizadas antes de 2020, porque foram priorizadas pelo PETI, e exigidas pela 

Comissão Europeia, garantido crescimento económico, pelo que é determinante 

compreender que esta circunstância é a oportunidade para a mobilização dos atores 

na concretização deste projeto: a operacionalização do subsistema urbano Sines/Vila 

Nova de Santo André/Santiago enquanto pilar do desenvolvimento e da coesão social 

na região.  
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ANEXO 2

 

 

Categoria 
Instituição/entidade/  
Associação 

Localização  Nome Cargo 
Data da 
Entrevista 

In
st

it
u

ci
o

n
ai

s 

Câmara Municipal de Sines Sines 
Nuno 
Mascarenhas 

Presidente de 
Câmara 

24/03/2014 

Câmara Municipal de 
Santiago  

Santiago do 
Cacém 

Álvaro Beijinha 
Presidente de 
Câmara 

13/03/2014 

Junta de Freguesia de Sines Sines 
Carlos 
Salvador 

Presidente da 
Junta 

13/03/2014 

União de Freguesias de 
Santiago do Cacém, Santa 
Cruz e são Bartolomeu da 
Serra 

Santiago do 
Cacém 

Vítor Barata 
Presidente União 
de Freguesias  

27/03/2014 

Junta de Freguesia de Vila 
Nova de Santo André 

Vila Nova de 
Santo André 

Jaime Cáceres 
Presidente da 
Junta 

28/03/2014 

CIMAL – Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo 
Litoral 

Grândola Vítor Proença Presidente 11/04/2014 

CCDRA – Comissão de 
Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
do Alentejo 

Évora 
Fátima 
Bacharel 

Diretora de 
Serviço de 
Ordenamento do 
Território 

01/04/2014 

Fo
rm

ai
s 

ADRAL – Agência de 
Desenvolvimento Regional 
do Alentejo 

Évora Luís Cavaco Diretor Geral 01/04/2014 

Sines Tecnopólo Sines Mónica Brito 
Diretora 
Executiva 

17/03/2014 

ADL – Associação de 
Desenvolvimento do Litoral 
Alentejano 

Santiago do 
Cacém 

Raquel Hilário Técnica Superior 15/04/2014 

In
fo

rm
ai

s 

Associação Ajagato  
Vila Nova de 
Santo André 

Mário Primo 
Presidente da 
Direção 

03/04/2014 

Associação Quadricultura 
Vila Nova de 
Santo André 

Isabel Alves 
Presidente da 
Direção 

26/03/2014 

Centro Cultural Emmérico 
Nunes 

Sines Luís Arroz 
Presidente da 
Direção 

10/04/2014 

Associação Contra Regra Sines Julieta Aurora 
Presidente da 
Direção 

31/03/2014 

Associação Cabo-verdiana 
de Sines e Santiago do 
Cacém 

Sines Gracinda Luz 
Vice-Presidente 
da Direção 

20/03/2014 

Associação de comércio, 
industria, serviços e 
turismo do distrito de 
Setúbal – Delegação de 
Sines 

Sines Otília da Costa Delegada 25/03/2014 

Associação de comércio, 
industria, serviços e 
turismo do distrito de 
Setúbal – Delegação de 
Santiago do Cacém 

Santiago do 
Cacém 

José Casimiro Delegado 19/03/2014 

Associação empresarial de 
Sines 

Sines João Custódio 
Presidente da 
Direção 

19/03/2014 
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ANEXO 3 

Entrevista realizada no âmbito da Dissertação de mestrado intitulada “Redes Urbanas 

Policêntricas: Operacionalização no subsistema Sines/Vila Nova de Santo 

André/Santiago do Cacém” ” no Mestrado em Gestão do Território da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

Entrevistado: ___________________________________________________________ 

Entidade/Instituição que representa_________________________________________ 

Funções na entidade que representa ________________________________________ 

Data da Entrevista________________________________ 

A cidade distingue-se pela sua morfologia, pela forma de concentração do 

povoamento, que determina as características do tecido e da paisagem urbana, e 

ainda pela quantidade e qualidade das funções que prestam à população residente e 

não residente (Educação, Saúde, Banca, Investigação, Lazer e Cultura, Património, 

Administração, Serviços Pessoais). Deve possuir potencial económico capaz de gerar 

emprego e criar riqueza, de forma a garantir a todos os cidadãos um rendimento que 

lhes permita consumir os bens e serviços urbanos e ter qualidade de vida, diminuindo 

desta forma focos de pobreza e de exclusão social.  

Além dos focos de pobreza e de exclusão social, as cidades têm hoje outros problemas 

como poluição, défice de saneamento e recolha de lixo, congestionamento rodoviário, 

carência de serviços e equipamentos de apoio à população, envelhecimento da 

população, entre outros. Porém, é a capacidade de uma cidade maximizar e 

rentabilizar as suas funções urbanas, de gerar emprego, atrair população e atividades 

económicas, e de minimizar os seus problemas, que lhe confere importância em 

relação às outras, e por isso um lugar na hierarquia urbana (nacional ou regional), de 

acordo com o nível das funções que fornece.  

A rede urbana é, assim, constituída por todas as cidades e as respetivas áreas de 

influência, que se distinguem pela sua importância ao nível das funções urbanas que 

prestam à população, e que se relacionam em função das acessibilidades existentes, 
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em que cada cidade constitui um nó de ligação na rede, formando um sistema urbano 

mais ou menos dinâmico em função da intensidade das relações e fluxos que se 

estabelecem entre os nós (cada um dos centros urbanos). 

Tendo em consideração o acima exposto e o centro urbano regional proposto pelo 

PROTA (Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo), constituído pelas 

cidades de Sines, Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo André, peço-lhe que 

responda às seguintes questões:  

1- Para si, qual é a identidade da cada uma das cidades que compõem o 

subsistema? 

 

2- Como caracteriza cada um dos centros urbanos? 

 

3- Na sua opinião quais são os pontos fortes e fracos de cada cidade? 

 

4- Considera existir uma hierarquia entre os três centros urbanos? Se sim, como 

os ordenaria por grau de importância (do mais importante para o menos 

importante)? 

 

5- Na sua opinião quais as sinergias e concorrências existentes entre os três 

centros urbanos? 

 

6- Para si, qual é a identidade dos três centros urbanos, considerados em 

conjunto?  

 

7- O PROTA propõe um Centro Urbano Regional (CUR) constituído pelas cidades 

de Sines, Vila Nova de Santo André e Santiago do Cacém. Considera que esta 

formulação tem correspondência com a realidade? Em caso afirmativo, 

porquê? Em caso negativo, o que entende faltar para essa formulação? 
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8- Na sua opinião, em que medida o encerramento de alguns serviços públicos 

desconcentrados da administração central pode por em causa a 

operacionalização do sistema urbano em análise? (Juízo Misto do Trabalho e da 

Família e Menores de Sines; serviço de finanças de Sines) 

 

9- Reconhece as vantagens do trabalho em rede? Quais? E desvantagens? Quais? 

 

10- Que outras áreas funcionais considera importantes desenvolver em cada 

centro urbano, e na rede, de forma a construir uma estratégia para reforçar o 

seu funcionamento em rede? 

 

11- Que redes existem com outros municípios? 

 

12- Como avalia o trabalho de rede no âmbito das Redes Urbanas para a 

Competitividade e Inovação (RUCI): do Litoral alentejano e do Corredor Azul? 

Quais pensa serem as externalidades para o subsistema em causa? 

 

13- Considera que a população e os principais atores presentes no subsistema têm 

perceção dos projetos em rede desenvolvidos pelas 

freguesias/municípios/região? Se não, porquê? 

 

14- Na sua opinião, quais são os atores chave (públicos e privados) no sistema 

urbano considerado? 

 

15- Conhece alguma parceria ou rede (de âmbito sub-regional) não institucional ou 

informal (associativismo) criada no subsistema/região? Se sim, quais os aspetos 

positivos (externalidades para o subsistema) que destaca? E os negativos? 

 

16- No âmbito do trabalho desenvolvido pela instituição que representa, considera 

que a conceção do Centro Urbano Regional (CUR) definido no PROTA, está 
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presente nas políticas e estratégias definidas para o município? E para a região? 

Em que medida? Exemplifique. 

 

17- Existe disponibilidade financeira para investir em projetos em rede? E 

especificamente na CUR considerada? 

 

18- Na sua opinião, qual é a importância das acessibilidades previstas no PROTA 

para o subsistema em análise? Qual é o papel da instituição que representa na 

execução dessas acessibilidades? Sendo expectável que as restrições de 

investimento público atuais e futuras inviabilizem a concretização de todas as 

propostas, quais os projetos que considera prioritários?  

 

19- Como caracteriza a mobilidade dos cidadãos entre os centros urbanos? 

 

20- No âmbito das competências da instituição que representa, como descreve as 

relações institucionais entre os municípios de Sines e Santiago do Cacém? 

Quais os maiores problemas identificados? 

 

21- Considera existir uma cultura de trabalho em rede profícua entre as 

associações/entidades/municípios/freguesias/região? Se não, porquê? Quais as 

dificuldades identificadas? De que forma podem ser ultrapassadas essas 

dificuldades? 

 

22- Sobre o tema em questão, teça outras considerações que na sua opinião são 

importantes e que não foram abordadas nesta entrevista: 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 

Eugénia Santa Bárbara 


