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SUMÁRIO 

Este estudo destaca a importância de adoptar políticas integradas de gestão de 

estacionamento que assegurem um uso mais racional dos espaços disponíveis, gerindo 

de modo equilibrado a oferta e a procura, de forma a evitar uma situação típica da 

Tragédia dos Comuns, de Hardin. As estratégias e instrumentos a utilizar devem 

igualmente ter por referência a importância de incorporar a totalidade dos custos 

(privados e sociais) associados à utilização do automóvel, bem como proporcionar 

condições para que modos alternativos de transporte se tornem mais atractivos. 

Duas metodologias são articuladas. Em primeiro lugar caracteriza-se a oferta e estimam-

se os fluxos de procura de estacionamento no Pólo I da Universidade de Coimbra (UC), 

cujos resultados quantificam a dimensão do problema: o estacionamento encontra-se 

sistematicamente sobrelotado, com um preço abaixo daquele que é o seu real custo. Em 

seguida, conduziu-se um inquérito cujos resultados permitem compreender as 

motivações e restrições que afectam as opções de mobilidade de estudantes e 

colaboradores da UC. Por fim, discutem-se algumas propostas de política, que sendo 

teoricamente sustentadas, exibem igualmente uma orientação pragmática.  

Palavras-chave: Política de Estacionamento; Universidade; Mobilidade Sustentável; 

Repartição Modal; Tragédia dos Comuns. 

1. Introdução 

Ao acto de estacionar um automóvel está associada uma dada afectação de recursos de 

que decorrem elevados custos socioeconómicos (Arnott e Rowse, 2009). Alguns destes 

custos podem ter uma tradução imediata (e.g., o impacto financeiro associado ao 

usufruto de um lugar de estacionamento pago), enquanto outros têm uma natureza 

diferente (e.g., o valor do tempo, o ruído e as emissões poluentes, a segurança, a 

equidade, etc.). Naturalmente, a generalidade destes custos tem tendência a agravar-se 
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se se verificarem níveis de saturação decorrentes de uma procura de lugares de 

estacionamento muito superior à oferta.  

O congestionamento de tráfego e, com menor frequência, os problemas de 

estacionamento livre/gratuito têm mesmo sido apontados como exemplos de Tragédia 

dos Comuns1 da actualidade (ver, e.g., Khisty e Ayvalik, 2003, e Shoup, 2004). De uma 

forma simplificada, a ideia é a de que as estradas e/ou os lugares de estacionamento são 

muitas vezes encarados como um recurso de livre acesso, podendo cada automobilista 

usufruir de um conjunto de benefícios associados ao uso destas infra-estruturas. No 

entanto, existindo um elevado número de utilizadores com o mesmo raciocínio surgem 

situações de congestionamento de tráfego e falta de estacionamento, numa situação 

análoga à do “pasto comum”. 

Deste modo, pretendemos com este trabalho começar por analisar se os problemas de 

tráfego e estacionamento no Pólo I da Universidade de Coimbra (UC) podem ou não ser 

tipificados no âmbito do que se convencionou designar por Tragédia dos Comuns, 

nomeadamente no sentido de, identificando/tipificando o problema, poder contribuir 

para um melhor suporte à decisão para evitar tal resultado “trágico”. 

Em caso afirmativo, importa notar que as soluções clássicas apontadas para resolver ou 

evitar a “tragédia” passam pela imposição de um pagamento aos utilizadores, ou pela 

privatização do recurso (aqui no sentido de regular o acesso), limitando assim o seu 

número e evitando a “sobre-exploração” do recurso considerado. Porém, também se 

assinala que as objecções mais frequentemente apontadas a estas soluções têm passado 

por argumentos como: o de que aqueles que têm (historicamente) acesso ao recurso 

podem considerar que têm “direitos adquiridos” sobre a utilização dos mesmos, não 

podendo ser “arbitrariamente” excluídos da sua utilização; bem como o de que 

dificilmente se poderão convencer os automobilistas de que se houver menos 

                                                 

1 O termo Tragédia dos Comuns, introduzido por Hardin (1968), tem as suas origens na partilha de um 
pasto por uma comunidade. A sua utilização acabou por se generalizar para descrever fenómenos de 
sobre-utilização de recursos detidos em comum (i.e., pelo “publico em geral” ou pelo governo), e que 
ocorrem devido a falhas na adequada definição de direitos de propriedade, significando que ninguém tem 
incentivo para conservar ou manter o recurso e todos têm incentivo a usar o recurso antes dos outros. De 
facto, como Shoup (2004) argumenta, a Tragédia dos Comuns serve como um paradigma para situações 
em que as pessoas impõem “danos” sobre outras na perseguição dos seus próprios interesses e em que 
colectivamente ficariam melhor se pudessem restringir a sua actividade, mas ninguém ganha 
individualmente por se auto-restringir. 
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automobilistas a utilizar a estrada/lugares de estacionamento, a sua situação (bem-estar) 

poderá melhorar. Tais argumentos sugerem que a dimensão “política” do problema e 

respectiva solução poderá implicar o arrastamento e fracasso do inerente processo de 

diálogo e “negociação”. 

Assinale-se igualmente que outros autores, a exemplo de Ostrom et al. (1999), não só 

discutem a apregoada “inevitabilidade” da tragédia, como questionam a necessidade de 

intervenção de autoridades externas, acrescentando que lidar com potenciais tragédias 

dos comuns é tarefa complexa e nunca concluída. De facto, e.g., Elinor Ostrom (1998) 

argumenta que a “governação” dos recursos comuns é um processo adaptativo, que 

envolve múltiplos actores, a diversos níveis, em sistemas complexos e de difícil 

compreensão. 

Neste contexto, ainda que o tráfego e estacionamento no Pólo I da UC se possa 

configurar como um caso clássico de Tragédia dos Comuns, é nossa convicção que a 

gestão do problema não poderá seguir “receitas padrão”, mas terá necessariamente que 

ser “formatada” em função das especificidades e contexto deste espaço e respectivos 

utilizadores. 

Neste âmbito, importa notar que a Universidade de Coimbra pode ser apresentada como 

a instituição académica mais antiga do mundo lusófono e uma das mais antigas da 

Europa. Com uma vista panorâmica sobre o casario urbano e o Rio Mondego, o Pólo I 

da UC possui uma história que se confunde com o próprio passado da cidade e do país. 

Esta história está incorporada em cada um dos seus muitos edifícios que são obrigados a 

conviver com os milhares de automóveis que aí circulam diariamente. Adicionalmente, 

o Campus Universitário está actualmente num processo de candidatura a classificação 

de Património da Humanidade pela UNESCO, implicando, naturalmente, medidas de 

reestruturação desta área e da sua envolvência com esperadas implicações na 

reorganização do estacionamento de automóveis. Actualmente, um dos projectos que 

está pensado a este nível consiste na construção de um parque de estacionamento 

subterrâneo na área da Praça D. Dinis. Ao mesmo tempo, é assumido, tanto pela 

Reitoria da UC como pela Câmara Municipal de Coimbra, que a longo prazo será 

desejável a diminuição progressiva dos automóveis no espaço da Alta Universitária de 

Coimbra. Em suma, o espaço em estudo, quer pelo número de pessoas que aí se 
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deslocam diariamente, quer pelo potencial turístico decorrente da sua história e dos seus 

edifícios, exige um tratamento específico, i.e., embora a existência de um desequilíbrio 

entre a procura e a oferta de estacionamento seja evidente, as soluções propostas 

deverão respeitar as restrições mencionadas bem como as características do espaço 

envolvente, potenciando a atractividade e a sustentabilidade desta zona crítica da 

cidade. 

Deste modo, pretendemos com este estudo contribuir para o lançamento da discussão de 

eventuais formas alternativas de gestão do estacionamento no Pólo I da UC. Para o 

efeito articulam-se duas metodologias. Em primeiro lugar, caracteriza-se a oferta 

(Secção 2) e estimam-se os fluxos de procura (Secção 3) de estacionamento no Pólo I da 

Universidade de Coimbra (UC), cujos resultados quantificam a dimensão do problema. 

Em seguida, na Secção 4, apresenta-se um inquérito, cujos resultados permitem 

compreender as motivações e restrições que afectam as opções de mobilidade de 

estudantes e colaboradores da UC. Por fim, discutem-se algumas propostas de política, 

que sendo teoricamente sustentadas, exibem igualmente uma orientação pragmática2. 

2. A Oferta de Estacionamento na Alta Universitária de Coimbra 

O perímetro da zona delimitada é de 2,15 quilómetros, a que corresponde uma área de 

15,79 hectares (157 872,67 m2)3, existindo dois locais de entrada e dois locais de saída 

legal dos automóveis.  

O estacionamento na área em estudo está organizado de forma diferenciada, existindo 

lugares gratuitos, de acesso condicionado a colaboradores da UC e lugares pagos. Os 

automobilistas recorrem igualmente ao estacionamento em cima de passeios, em 

triângulos, em segunda fila ou em zonas reservadas a residentes. No entanto, este 

comportamento ilegal só tem sido reprimido de forma esporádica pelas autoridades. 

Após uma análise cuidada do espaço em estudo, estimaram-se os valores para a oferta 

de estacionamento descritos na Tabela 24. 

                                                 

2 O trabalho de investigação de que aqui se dá nota foi desenvolvido no âmbito da elaboração de uma 
dissertação integrada no Mestrado em Economia Local da Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra. 
3 A distância máxima Este-Oeste é de 627,20 metros enquanto a distância Norte-Sul atinge o valor 
máximo de 442,34 metros. No Anexo 1 disponibiliza-se uma imagem da área aqui descrita. 
4 Não são contabilizados como lugares de estacionamento os lugares reservados a “Cargas e Descargas”. 
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Tabela 1: Oferta de estacionamento na Alta Universitária de Coimbra 

Tipo de lugares Número de lugares % do total de Oferta 
Estacionamento gratuito 484 35,83% 
Estacionamento pago (1) 132 9,77% 
Estacionamento ilegal 136 10,07% 
Estacionamento condicionado 
(2) 

574 42,49% 

Condicionado a fora da UC 16 1,18% 
Lugares de Deficientes 9 0,67% 
TOTAL 1351 100,00% 

(1) Os lugares de estacionamento pago são de responsabilidade directa da Câmara 
Municipal de Coimbra. 

(2) Os lugares de acesso condicionado são de responsabilidade repartida entre a Reitoria 
da UC e a FCTUC. 

Fonte: Elaboração própria 

Uma primeira análise destes dados permite perceber que mais de 45% do 

estacionamento não tem qualquer espécie de regulação. A informação da Tabela 1 é 

complementada com a distribuição dos lugares de estacionamento de acesso 

condicionado pelos respectivos parques5 na Tabela 2. 

Tabela 2: Parques de Acesso condicionado na Alta universitária 

Parque Número de lugares Dimensão aproximada 
(P1) Reitoria e Letras 125 4 745 m2 
(P2) Colégio São Jerónimo 187 4 085 m2 
(P3) Colégio das Artes 95 4 462 m2 
(P4) Medicina 90 2 959 m2 
(P5) Matemática 45 1 501 m2 
(P6) Químicas 32 391 m2 

Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida junto da Reitoria da UC e Google 

Earth 

3. A Procura de Estacionamento na Alta Universitária de Coimbra 

A análise precedente apresenta uma quantificação sucinta da oferta de lugares de 

estacionamento no Pólo I da UC, oferta esta que deriva, fundamentalmente, das 

condições físicas e infra-estruturais que resultam de um contexto muito particular. 

Por seu turno, a análise dos veículos que circulam e que estacionam no Campus (e a que 

comummente se associa a procura) revela-se algo mais complexa, pelo que se impõe a 

utilização de ferramentas empíricas capazes de explicar a procura de estacionamento. 

Assim, aplicou-se um modelo de contagem de fluxos de entrada e saída no Campus para 

                                                 

5 No Anexo 2 disponibiliza-se uma representação gráfica dos espaços físicos destes parques. 
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proceder à quantificação e caracterização da procura – uma metodologia utilizada num 

estudo similar por Shang et al. (2007). A ideia base é a de que o volume de veículos que 

entram e saem do Campus, associado a um modelo “racional” de ocupação de lugares 

de estacionamento, permite estimar quantos veículos estão em determinado momento a 

usufruir de cada um dos tipos de lugar de estacionamento; i.e. esta abordagem permite 

compreender o número de carros que estacionam no Campus em cada período de tempo 

e a forma como esta ocupação vai evoluindo ao longo do dia.  

a) Modelo de Análise de Fluxos de Tráfego 

Com o objectivo de captar a dimensão real do problema que aqui se pretende analisar, 

as contagens foram efectuadas durante o primeiro semestre lectivo do ano académico 

2009/2010 (num período caracterizado pela ausência de festas académicas e avaliações 

finais (exames) nas respectivas faculdades e departamentos, e em que não se assinalou a 

realização de qualquer greve ou Congresso Científico de participação relevante). 

A partir dos dados recolhidos, e particularidades enunciadas, propõe-se em seguida a 

construção de um modelo de análise, inspirado em Shang et al. (2007), e em que se irão 

considerar, resumidamente, as seguintes hipóteses: 

1. Em concordância com a prática e a regulação de tráfego considerou-se que 

contabilizar o fluxo de automóveis entre as 7:30 e as 10:00 horas, nas duas entradas 

(legais) – (L1) Padre António Vieira e (L2) Calçada Martim de Freitas – e nas duas 

saídas (legais) – (L3) Calçada Martim de Freitas e (L4) Rua Couraça de Lisboa – 

representa uma percentagem significativa do total de deslocações pendulares 

realizadas para o Campus. 

2. As contagens incluem apenas veículos motorizados ligeiros de passageiros e de 

mercadorias (i.e. são excluídos os veículos pesados). 

3. Os automobilistas cumprem as regras de trânsito no que diz respeito à condução 

e ao percurso realizado, admitindo-se que não o fazem no que concerne ao acto de 

estacionar. 

4. O estacionamento no Campus foi classificado em 5 categorias distintas: 
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- TA inclui os lugares de estacionamento gratuitos e legais (484) bem como os 

lugares reservados para entidades externas à UC e para pessoas com deficiência 

(25). 

- TB corresponde aos lugares de acesso condicionado (574). 

- TC corresponde aos 136 lugares de estacionamento gratuito e ilegal. 

- TD concerne aos 132 lugares de estacionamento pago. 

- TZ inclui os lugares ocupados antes das 7:30 e que ficam vagos até às 10:00. 

5. Um condutor sem acesso a lugares condicionados (TB) vai ocupar 

preferencialmente um local de estacionamento gratuito (TA). Não havendo 

disponibilidade destes, vai optar por um local de estacionamento ilegal (TC), 

aceitando o risco de ser autuado. Somente, como última opção o automobilista 

admite estacionar em lugares de estacionamento pagos (TD)6. 

6. A ocupação nos parques de estacionamento condicionado é determinada tendo 

em conta a taxa de entrada/saída de veículos do Campus e a taxa de ocupação 

verificada nestes parques antes das 7:30 e às 10:00. 

7. A saída de carros estimada para a Rua da Couraça de Lisboa corresponde a uma 

projecção para todos os dias da semana da contagem realizada num só dia. 

8. Quando um lugar é ocupado, considera-se que o espaço não será liberto até ao 

fim da realização da contagem. 

A matriz de ocupação de espaços que resulta da aplicação deste modelo deverá permitir 

apresentar uma imagem aproximada da intensidade da procura de estacionamento, e 

correspondente nível de saturação da oferta. Contudo, uma das claras limitações deste 

modelo consiste na sua incapacidade de determinar o tempo que cada automóvel se 

encontra no interior do Campus para desta forma compreender possíveis especificidades 

associadas à procura7. Por outro lado, deve notar-se que, de acordo com o estipulado na 

                                                 

6 De notar que estes, para além de implicarem um pagamento imediato, são aqueles que se encontram 
mais distantes da generalidade dos edifícios da Universidade. 
7 Em Shang et al. (2007) os autores implementaram um sistema de monitorização inovador capaz de 
determinar quanto tempo cada automóvel estava localizado no interior do Campus do Centro de 
Astronáutica e Astronomia da Universidade de Pequim. Este método permitiu aumentar muito 
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hipótese 8, quem aceder ao Campus após a saturação voltará a sair por não ter 

encontrado lugar. Contudo, apesar do nível de saturação, não é inequívoco que os 

condutores que abandonam o Campus a uma determinada hora, o fazem porque não 

conseguiram arranjar lugar ou simplesmente porque é a sua vontade. Não obstante as 

limitações apresentadas, admite-se que o potencial enviesamento dos resultados que 

lhes possa ser associado seja meramente residual. 

b) Matriz de fluxos de entrada/saída 

No âmbito desta secção, propõe-se o tratamento da informação relativa à entrada e saída 

de automóveis através de matrizes de ocupação de lugares de estacionamento, cuja 

construção obedece às hipóteses teóricas acima descritas.  

O exercício de modelação das contagens efectuadas nos quatro locais seleccionados8 

envolve a construção de um conjunto de matrizes, i.e., uma por cada dia da semana 

(conforme se disponibiliza no Anexo 3). De notar que o preenchimento de lugares TB 

corresponde à aplicação da hipótese que a ocupação nos parques de estacionamento 

condicionado é feita tendo em conta a taxa de entrada/saída da generalidade de veículos 

do Campus e a taxa de ocupação verificada em todos os parques pelas 10:00 (hipótese 6 

do modelo). Assim, por exemplo, I1 = (A1+B1)/[A16+B16) * (H16 ˗ H0)]. A quantidade 

de automóveis localizados no Campus às 7:30 foi também contabilizada, pois limitava o 

valor da oferta disponível. A explicação da estrutura seguida nas tabelas do Anexo 3 é 

apresentada na Tabela 3 abaixo. 

Tabela 3: Estrutura explicativa das tabelas incluídas no Anexo 3 

 Dia da Semana 

 L1 L2 L3 L4 Δ Total Acumulado TA Δ TB TB TC TD TZ 
Início A0=G0+H0+J0  (F0=A0) G0 0 H0 0 J0  
7:30 - A1 B1 C1 D1 E1= A1+B1-C1- F1=F0+E1 F1- I1 H1=H0+I1 0 J0  
7:40 - 
7 50

A2 B2 C2 D2 E2= A2+B2-C2-
D2

F2=F1+E2 F2-
H2

I2 H2=H1+I2 0 J0  
7:50 - 
8 00

A3 B3 C3 D3 E3= A3+B3-C3-
D3

F3=F2+E3 F3-
H3

I3 H3=H2+I3 0 J0  

                                                                                                                                               

significativamente o grau de detalhe sobre as características das deslocações ao Campus Universitário. No 
entanto, este método implicou a utilização de recursos materiais e humanos de proporções 
manifestamente superiores aos utilizados neste estudo. 
8 L1 corresponde à entrada de veículos na Rua Padre António Vieira. L2 e L3 correspondem à contagem 
realizada na Rua da Calçada Martim de Freitas, respectivamente à entrada e saída de veículos. L4 
corresponde à contagem realizada na Rua da Couraça de Lisboa. 
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8:00 - 
8 10

A4 B4 C4 D4 E4= A4+B4-C4-
D4

F4=F3+E4 … I4 H4=H3+I4 0 J0  
8:10 - 
8 20

A5 B5 C5 D5 E5= A5+B5-C5-
D5

F5=F4+E5 … I5 H5=H4+I5 0 J0  
8:20 - 
8 30

A6 B6 C6 D6 E6= A6+B6-C6-
D6

F6=F5+E6 509 I6 H6=H5+I6 F6-
H6

J0  
8:30 - 
8 40

A7 B7 C7 D7 E7= A7+B7-C7-
D7

F7=F6+E7  I7 H7=H6+I7 F7- 
H7

J0  
8:40 - 
8 50

A8 B8 C8 D8 E8= A8+B8-C8-
D8

F8=F7+E8  I8 H8=H7+I8 … J0  
8:50 - 
9 00

A9 B9 C9 D9 E9= A9+B9-C9-
D9

F9=F8+E9  I9 H9=H8+I9 136 J0  
9:00 - 
9 10

A10 B10 C10 D10 E10= A10+B10-
C10 D10

F10=F9+E10  I10 H10=H9+I10  F10-
H10

 
9:10 - 
9 20

A11 B11 C11 D11 E11= A11+B11-
C11 D11

F11=F10+E11  I11 H11=H10+I11  132  
9:20 - 
9 30

A12 B12 C12 D12 E12= A12+B12-
C12 D12

F12=F11+E12  I12 H12=H11+I12   F12-
H129:30 - 

9 40
A13 B13 C13 D13 E13= A13+B13-

C13 D13
F13=F12+E13  I13 H13=H12+I13   F13-

H139:40 - 
9 50

A14 B14 C14 D14 E14= A14+B14-
C14 D14

F14=F13+E14  I14 H14=H13+I14   F14-
H149:50 - 

10 00
A15 B15 C15 D15 E15= A15+B15-

C15 D15
F15=F14+E15  I15 H15=H14+I15   F15-

H15
TOTAL ∑A ∑B ∑C ∑D ∑E   I16 H16    

Fonte: Elaboração própria 

Na Tabela 4, abaixo, são disponibilizadas as taxas de ocupação média em cada um dos 

parques a partir da média dos lugares ocupados, às 10 horas.  

Tabela 4: Taxa de ocupação média nos parques de acesso condicionado do Campus 

Parques de acesso 
condicionado Limite máximo Média de lugares 

ocupados às 10h Taxa de ocupação média 

(P1) Reitoria 125 105,1 84,04 % 
(P2) Colégio São Jerónimo 187 110,6 59,14 % 
(P3) Colégio das Artes 95 78,8 82,95 % 
(P4) Medicina 90 68,2 75,78 % 
(P5) Matemática 45 35,2 78,22 % 
(P6) Química 32 27,8 86,88 % 
TOTAL 574 425,6 74,15 % 

Fonte: Elaboração própria 

De acordo com a informação apresentada, é possível assinalar que os parques de acesso 

condicionado apresentam uma taxa de ocupação média elevada, que varia entre os 

59,14% (P2) e os 86,88% (P6), embora não atinjam a saturação. 

Procurando interpretar os principais resultados disponibilizados por este exercício de 

modelação, e tendo como referência as matrizes diárias que se apresentam no Anexo 3, 

apura-se que os lugares de estacionamento “TA” atingem a saturação entre as 8:20 e as 

8:30 à segunda e sexta-feira, e entre as 8:40 e as 8:50 à terça e quinta-feira. Na quarta-

feira, a saturação destes lugares ocorre entre as 8:30 e as 8:40. O estacionamento “TC” 

(ilegal) atinge a saturação a horas mais diversificadas, i.e., à segunda e sexta-feira 

esgota entre as 8:50 e as 9:00 e à terça-feira no período entre as 9:40 e as 9:50. À 

quarta-feira estes lugares encontram-se saturados entre as 9:00 e as 9:10, enquanto à 
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quinta-feira o limite é atingido entre as 9:10 e as 9:20. Por fim, à terça-feira o 

estacionamento “TD” (pago) não é totalmente preenchido, sendo que à segunda e sexta-

feira estes lugares atingem a saturação entre as 9:00 e as 9:10. Na quarta-feira a 

saturação destes lugares de estacionamento ocorre entre as 9:30 e as 9:40, enquanto à 

quinta-feira estes lugares estão saturados entre as 9:40 e as 9:50.  

Outra dimensão desta realidade que importa analisar respeita à forma como os 

automobilistas reagem às limitações crescentes no número de lugares disponíveis. Um 

automobilista, que entra no Campus com o objectivo de estacionar a sua viatura, pode 

optar por estacionar num dos lugares disponíveis, ou por sair em virtude de não 

encontrar o tipo de lugar que deseja. A análise da taxa de saída/entrada associada ao 

preenchimento dos diferentes tipos de lugar pode ajudar a melhor compreender este 

fenómeno. Para este efeito, construiu-se a Tabela 5, abaixo. 

Tabela 5: Taxa de saída/entrada por respectivo tipo de estacionamento livre 

Tipo de estacionamento 
disponível Entrada média Saída média Saída/Entrada 

TA, TC e TD 608 188 30,9 % 
TC e TD 460 207 45,1 % 
TD 302 148 49,1 % 

Fonte: Elaboração própria 

De acordo com os dados da Tabela 5 (obtida a partir de valores médios de fluxos e 

entradas e saídas de automóveis, derivados das tabelas disponibilizadas no Anexo 3), 

enquanto existem lugares de estacionamento gratuito disponíveis, o número de 

automóveis que saem é 30,9% do total dos que entram nesse período. Por sua vez, 

quando se admite que o automobilista tem disponíveis apenas lugares de 

estacionamento ilegal ou pagos, o volume de carros que sai é 45,1% em relação aos que 

entram. Por último, quando se admite que apenas estão disponíveis lugares de 

estacionamento pago, o número de carros que saem corresponde a 49,1% do número de 

veículos que entram. A análise destes resultados destaca a existência de uma menor 

disponibilidade dos automobilistas para estacionar em locais de estacionamento ilegal 

ou pagos, ao mesmo tempo que é crescente a dificuldade em arranjar estacionamento 

por este se encontrar cada vez mais saturado. 

Como já foi referido, os lugares de acesso condicionado aos colaboradores da UC (TB) 

não se encontram saturados até às 10:00. Assim, se por motivos académicos se admitir 
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simultaneamente que a taxa da saída/entrada é estável à proporção observada enquanto 

existe disponibilidade de estacionamento gratuito (30,9%) e a inexistência de 

automóveis estacionados ilegalmente (i.e., TC = 0), estima-se que a procura média irá 

exceder a oferta de estacionamento gratuito (TA) na proporção de 2,12 vezes e a oferta 

de estacionamento gratuito e pago (TA e TD) em 1,68 vezes.  

Em suma, este exercício de modelação demonstra que a capacidade de estacionamento é 

insuficiente para absorver a actual procura, i.e., o estacionamento no Campus encontra-

se sobrelotado. Efectivamente, no que respeita aos lugares de estacionamento que não 

tem qualquer espécie de regulação, a competição dos automobilistas por um lugar de 

estacionamento leva-os a despender tempo e combustível, a congestionar o tráfego, a 

poluir enquanto andam à procura do estacionamento, e depois de encontrarem um lugar 

de estacionamento não têm qualquer incentivo para “economizar” na duração desse 

estacionamento. De facto, a realidade é que, não só muitas (demasiadas) pessoas têm 

pretendido utilizar um recurso que é escasso (como o demonstra a relação estimada 

entre a oferta e a procura) e de acesso livre, como esses automobilistas vêm 

demonstrando não apreender que a auto-restrição individual possa produzir ganhos 

perceptíveis a longo-prazo. Em conformidade, verificam-se as condições (enunciadas 

por Ostrom e Ostrom, 1977: 157-158; apud. Khisty e Ayvalik, 2003) para poder 

considerar-se que o estacionamento gratuito (não regulado) no Pólo I da UC se 

apresenta como um possível exemplo de Tragédia dos Comuns. 

Deste modo, e com o objectivo de poder contribuir para um melhor suporte a eventuais 

medidas com o intuito de evitar que se caminhe para um resultado “trágico”, importa 

compreender as restrições e motivações inerentes às deslocações pendulares de 

estudantes e colaboradores da UC. Para o efeito, a análise quantitativa efectuada nesta 

secção será complementada, na secção seguinte, com uma análise de natureza 

qualitativa, nomeadamente através da realização de um inquérito. 

4- Elaboração e aplicação do Inquérito 

Nesta secção procede-se à exposição da fundamentação associada ao processo de 

construção e aplicação do inquérito. Assim, começar-se-á pela apresentação dos 

objectivos que estiveram associados à inclusão de cada uma das perguntas, bem como à 

divisão e ordenação assumida no inquérito. Em seguida referem-se os procedimentos 
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realizados no sentido de assegurar, simultaneamente, a qualidade da amostra obtida e a 

informação desejável para um tratamento satisfatório dos dados.  

Entre os objectivos subjacentes ao inquérito realizado conta-se a caracterização 

socioeconómica dos indivíduos9 que se deslocam para o Pólo I da UC, bem como a 

avaliação das opções associadas às suas deslocações. Mas importa destacar que se 

pretende igualmente promover uma abordagem que extravase a simples caracterização 

socioeconómica da população alvo ou a “origem-destino” das deslocações observadas, 

i.e., que adicionalmente permita a obtenção de informações de natureza qualitativa, e.g., 

as que exploram os conceitos económicos de Disponibilidade para Pagar (do inglês 

Willingness To Pay - WTP) e Disponibilidade para Aceitar (Willingness to 

Accept - WTA). Simultaneamente, é relevante que este exercício possa aproveitar, e 

testar para a realidade em análise, alguns dos resultados que têm vindo a ser publicados 

em trabalhos científicos recentes referentes à temática do estacionamento em Pólos 

Universitários (e.g.: Balsas, 2003; Brown et al., 2001; Lukman et al., 2009; Shang et 

al., 2007; Tolley, 1996). 

a) Estrutura do Inquérito 

Neste sentido, o inquérito avalia um total de 68 variáveis, organizadas em dois grupos 

distintos, um relativo a características de mobilidade e outro a características do 

indivíduo.  

No que respeita ao primeiro grupo de perguntas, na secção “1. Características da 

mobilidade”, foram incluídas questões relativas ao número de deslocações semanais ao 

Campus, ao horário de chegada em cada dia, ao número de utilizações de transportes 

públicos no último mês, bem como ao meio de transporte mais utilizado. A segunda 

secção deste grupo é de resposta exclusiva para os utilizadores de automóvel, em que 

com a pergunta inicial se pretende determinar se as pessoas que se deslocam para o 

Campus de automóvel o fazem como condutores ou passageiros. Procuram-se 

igualmente avaliar as características da deslocação por automóvel em termos de custos 

directos, conforto, velocidade, autonomia e a possibilidade de conciliar o meio de 

                                                 

9 As questões associadas à caracterização socioeconómica dos indivíduos que se deslocam para a UC são 
semelhantes às adoptadas em Watters et al. (2006) e Nicolas et al. (2003). 
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transporte utilizado com as restrições profissionais e familiares, sendo para o efeito 

realizadas 10 questões. As perguntas subsequentes, tendo como referência Watters et al. 

(2006), pretendem elucidar acerca dos gastos (semanais) com estacionamento, do tempo 

despendido para encontrar estacionamento e do tempo/distância (em média) gasto no 

percurso entre o local de estacionamento e o local de trabalho/estudo. Em seguida, os 

automobilistas são questionados sobre quanto estariam dispostos a pagar para ter 

estacionamento garantido no Campus e, (por hipótese ou não) no caso de disporem de 

um lugar reservado, quanto estariam dispostos a receber como compensação para 

abdicarem desse direito. A derradeira pergunta desta secção está igualmente relacionada 

com o conceito de Disponibilidade para Aceitar, sendo o inquirido convidado a 

responder sobre a percentagem do valor de um livre-trânsito nos transportes urbanos 

que estaria disposto a receber como contrapartida de abdicar do uso do automóvel nas 

deslocações para o Campus.  

A terceira secção de perguntas deste grupo é destinada, exclusivamente, aos utentes de 

transportes colectivos, sendo os inquiridos confrontados com sete questões. A primeira 

visa determinar o título de transporte usualmente utilizado. A segunda tem como 

objectivo compreender como classificam o serviço de transportes públicos nas 

imediações do Campus. A terceira e a quarta procuram determinar a duração média da 

deslocação entre a sua residência e o Campus, bem como a linha utilizada. As duas 

perguntas seguintes incluem um conjunto de afirmações (semelhantes às formuladas aos 

utilizadores de automóvel) sobre o que pensam das diferentes características do 

transporte individual e relativamente ao que consideram que deveria ser melhorado no 

serviço de transportes públicos.  

O segundo grupo, intitulado “Características do Indivíduo”, inclui essencialmente 

questões de natureza descritiva do indivíduo, como o género, as habilitações literárias, o 

rendimento líquido do agregado familiar, os gastos mensais em deslocações para o 

Campus, o número de pessoas do agregado familiar, a posse (ou não) de automóvel, a 

zona da cidade onde vive e a ligação à Universidade de Coimbra (distinguindo-se entre 

estudantes de 1º ciclo, de 2º ou 3º ciclo, colaboradores docentes e não docentes, ou 

ausência de qualquer vínculo de ligação à UC).  

b) Implementação 
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Importa igualmente assinalar que, após a definição do conjunto de perguntas a incluir no 

inquérito, foi realizado um teste de controlo com o fito de aferir o tempo de resposta 

médio, bem como dúvidas ou dificuldades dos inquiridos na resposta às questões 

formuladas. Concretizados pequenos ajustamentos, definiu-se a versão final e deu-se 

início ao processo de recolha dos inquéritos. Os inquéritos foram recolhidos nas 

instalações do Campus, alternando diariamente entre a manhã e a tarde, num período 

que se estendeu durante cerca de uma semana e meia (período este coincidente com 

aquele em que se efectuou a contagem de veículos descrita na Secção 2). Com o 

objectivo de obstar ao possível enviesamento da amostra por parte do entrevistador, em 

função de conhecimentos pessoais, idade, género ou aparente estatuto social dos 

inquiridos, ao chegar a cada um dos locais referidos, os inquéritos foram 

disponibilizados às pessoas situadas na mesa junto à porta de entrada e, sucessivamente, 

às pessoas sentadas a duas mesas de distância do local anterior, até se atingir a outra 

extremidade da sala.  

c) Resultados 

Importa igualmente esclarecer que se efectuou o controlo da amostra, de acordo com a 

distribuição dos diferentes grupos expressa na publicação “UC em números” (UC, 

2008)10, tendo-se realizado o inquérito a um total de 217 indivíduos. Assim, em termos 

de ligação à UC, importa destacar que 49,5 % (107) são estudantes de licenciatura, 

22,2% (48) são estudantes de pós graduação (2º e 3º ciclos de Bolonha), 16,7% (36) são 

colaboradores não-docentes e 7,9% (17) são colaboradores docentes. 42,4% da 

população inquirida é do género masculino e 57,6% do feminino. Em termos etários, 

19,4% têm menos de 21 anos, 34,6% têm entre 21 e 24 anos, 27,6% entre 25 e 34 anos, 

11,5% entre 26 e 35 anos e 6,9% têm mais de 45 anos.  

Do total dos inquiridos cerca de 53% possuem automóvel. Em termos da regularidade 

com que se deslocam ao Campus por semana, 75,6% desloca-se 5 ou mais dias, 14,7% 4 

dias e os restantes 9,7% deslocam-se 3 ou menos dias até ao Campus. Uma percentagem 

expressiva dos inquiridos (39,4%) declara viver a menos de 2 quilómetros do Campus, 
                                                 

10 Segundo a publicação “UC em Números” (UC, 2008) estima se que, no ano lectivo 2007/2008, 12147 
indivíduos estudavam ou trabalhavam no Pólo I da Universidade de Coimbra (sendo 61,0% alunos de 1º 
ciclo, 18,9% de 2º ciclo ou pós graduações, 5,6% de estudantes de 3º ciclo, 7,5% trabalhadores com 
funções não docentes e 6,4 funcionários docentes). 
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enquanto uma proporção ligeiramente inferior (30,6%) vive no raio de 2 a 6 

quilómetros. Por seu turno, a percentagem de inquiridos que se desloca mais de 10 

quilómetros é de 20,3%, sendo que uma parte significativa destes (cerca de 63,5%) tem 

que se deslocar mais de 15 quilómetros. Assim, cerca de 88,3% dos inquiridos indica 

ser proveniente do concelho, sendo que destes 18,4% provêm da Alta de Coimbra; 

13,8% declara habitar na zona de Celas; e 21,7% nos Olivais e zona da Solum. Em 

termos de repartição modal, 41,5% afirma deslocar-se preferencialmente “a pé” para o 

Campus, 32,3% de automóvel, 25,3% de transportes públicos e 0,9% de mota.  

Em termos de satisfação, importa destacar que 79,7% dos automobilistas se afirmam 

“muito insatisfeitos” ou “insatisfeitos” com a disponibilidade de estacionamento e 

58,6% com a fluidez de trânsito. Por sua vez, dos utilizadores de transportes públicos 

apenas 25,9% afirmam estar “muito insatisfeitos” ou “insatisfeitos” com as 

características deste serviço nas suas deslocações para a Alta Universitária. Em suma, os 

dados recolhidos demonstram uma diferença substancial de satisfação associada à opção 

realizada em termos de utilização modal.  

No que concerne à Disponibilidade a Pagar verificou-se que apenas 25% recusariam 

pagar para possuir estacionamento garantido na UC. Em sentido contrário, 35,7% 

estariam disponíveis a pagar até um máximo de 1 €/dia, 28,6% entre 1 e 2€/dia e 10,7% 

até 5€/dia. Este facto, está naturalmente associado aos valores de (in)satisfação 

observados. No entanto, a ausência de um mercado de estacionamento numa parte 

significativa dos lugares disponíveis inviabiliza que esta disponibilidade a pagar se 

transforme em possibilidade de pagar. 

É igualmente possível avaliar a atitude dos inquiridos no que concerne à disponibilidade 

para aceitar/receber uma quantia monetária em troca de abdicarem de estacionar no 

Campus, tendo-se observado que 57,2% dos indivíduos estão dispostos a abdicar do uso 

do automóvel em troca de uma quantia monetária. Destes, 21,9% abdicariam do uso do 

carro em troca de um retorno “até 1€/dia”, enquanto 31,3% só o fariam se recebessem 

um valor superior a “5€/dia”. Em suma, verifica-se uma disponibilidade a receber 

significativamente superior à disponibilidade a pagar. Este enviesamento reside na 

maior disponibilidade natural dos indivíduos para receber (uma quantia monetária) do 
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que para a pagar e de à resposta dos inquiridos estar associado o risco de 

comportamento estratégico (Faucheux e Noël, 1995). 

A questão seguinte procura esbater este efeito, uma vez que os respondentes, em vez de 

serem confrontados com um hipotético retorno em termos de um determinado valor 

monetário, são colocados perante um eventual abatimento no preço do passe de 

transporte público. Assim, quando confrontados com a Disponibilidade para Aceitar 

uma percentagem do valor do título de livre-trânsito no sistema de transportes, 26,4% 

dos automobilistas afirmam que não deixariam de utilizar o automóvel em troca de 

contrapartida no título de transporte; porém, mediante o pagamento pelas entidades 

responsáveis de um máximo de 50% do passe, cerca de metade dos automobilistas 

manifestaram-se dispostos a abdicar de utilizar o automóvel nas suas deslocações para o 

Campus11. Deste modo, comparando os resultados relativos às duas questões associadas 

à Disponibilidade para Aceitar, observa-se que a política compensatória de subsidiação 

dos transportes públicos surge como mais eficaz que as compensações através de 

transferências monetárias.  

Em suma, as condicionantes que resultam no elevado nível de insatisfação dos 

automobilistas conduzem a uma disponibilidade generalizada para, perante 

modificações no modelo em vigor, se proceder, através do preço, a um ajustamento do 

bem-estar associado ao meio de transporte utilizado nas deslocações para o Campus. 

Neste sentido, é ainda possível concluir que os transportes públicos se assumem como 

um substituto capaz e amplamente aceite para contrabalançar com o uso excessivo do 

automóvel. 

5. Conclusão 

A realização deste trabalho assumiu como objectivo a identificação de contributos que 

pudessem servir de coordenadas para a resolução dos problemas associados ao actual 

modelo de tráfego e estacionamento no Pólo I da UC, privilegiando a tradução prática 

desses contributos. 

                                                 

11 Importa salientar que dividindo o valor máximo de um passe (35€) pelo número máximo de dias úteis 
num mês (23), o valor obtido é de 1,52€/dia (valores actuais à data da realização deste trabalho). 
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Num primeiro momento foi possível assinalar que um dos motivos para as práticas 

pouco sustentáveis que decorrem deste modelo reside na ausência de regulação 

económica, i.e., a análise conclui que o preço do estacionamento não pondera os custos 

(privados e sociais) que lhe estão associados, sendo que 45% dos lugares são mesmo 

gratuitos.  

Assinalou-se igualmente que a ocupação do espaço público decorrente dos automóveis 

estacionados e daqueles que circulam à procura de um lugar induz custos que são 

suportados tanto pelos automobilistas, como pela sociedade. Os automobilistas 

suportam os custos associados à manutenção do motor em funcionamento, à distância 

adicional percorrida ou ao tempo dispendido com a procura de estacionamento. Por 

outro lado, as consequências para a sociedade decorrentes da utilização de automóvel 

incluem impactos de natureza local e global. Os impactos locais podem ser sentidos, 

e.g., ao nível da qualidade do ar, da degradação dos edifícios e da deterioração da 

“imagem” associada a este espaço, o que é particularmente relevante no contexto das 

características históricas e arquitectónicas do Pólo I da UC. Uma perspectiva 

interessante da importância do conjunto dos custos mencionados pode ser conseguida 

invocando os níveis de insatisfação manifestados pelos próprios utilizadores do 

automóvel. Tendo como base os inquéritos recolhidos, cerca de 87% dos automobilistas 

afirmam não estar satisfeitos com a disponibilidade de estacionamento no Campus.  

Notavelmente, acredita-se que a insatisfação associada aos elevados custos (directos e 

indirectos) suportados pelos automobilistas poderá ajudar a explicar a existência de uma 

significativa disponibilidade em colaborar para a resolução dos problemas existentes. 

De facto, de acordo com o inquérito realizado, cerca de 73,6% dos automobilistas 

afirmaram-se dispostos a abdicar de utilizar o automóvel nas deslocações para o Pólo I 

da UC se as autoridades subsidiassem uma parte do valor do passe para acesso ilimitado 

aos serviços de transporte municipalizados. Admite-se pois que uma definição adequada 

do preço do estacionamento deverá contribuir para reduzir a atractividade do uso do 

automóvel, levando os automobilistas a ponderar a utilização de outros meios de 

transporte mais sustentáveis. Simultaneamente, as receitas provenientes de uma 

adequada regulação do estacionamento poderão contribuir para reforçar a promoção dos 

transportes públicos, quer por via da redução do custo da sua utilização, quer da 

melhoria da qualidade do próprio serviço. 
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Em suma, os resultados obtidos reforçam a necessidade, bem como a oportunidade, de 

implementar políticas integradas de gestão de transportes e do estacionamento que 

assegurem um uso mais racional dos espaços disponíveis, gerindo de modo equilibrado 

a oferta e a procura, de forma a evitar uma situação típica de Tragédia dos Comuns. 

Nesse sentido, as estratégias e instrumentos a utilizar devem igualmente ter por 

referência a importância de incorporar a totalidade dos custos (privados e sociais) 

associados à utilização do automóvel, bem como proporcionar condições para que 

modos alternativos de transporte se tornem mais atractivos. 

Importa igualmente assinalar que os impactos decorrentes das políticas de gestão da 

procura de transportes extravasam o próprio mercado de transportes. Por exemplo, neste 

contexto, deve ter-se em conta que as Universidades, enquanto instituições formadoras 

dos quadros mais qualificados do País, têm deveres acrescidos de minimizar as 

externalidades negativas que lhe estão associadas, sendo que tal deverá permitir criar as 

condições para reduzir os seus próprios custos (e.g., redução de custos associados a 

infra-estruturas de estacionamento, maior disponibilidade de terreno, menor 

deterioração dos edifícios) mas também para consciencializar os estudantes e 

colaboradores a terem hábitos mais eficientes e sustentáveis ao longo da vida. 

No quadro da candidatura do Pólo I a Património da Humanidade pela UNESCO, esta 

discussão poderá assumir uma relevância ainda mais crítica. Ou seja, apesar das 

dificuldades que naturalmente acompanham a introdução das medidas aqui discutidas, 

acredita-se que os benefícios líquidos que se poderiam retirar da assumpção pela Cidade 

e pela Universidade de um papel de vanguarda na implementação de projectos 

sustentáveis e promotores de uma melhor qualidade de vida poderiam ser muito 

significativos. Por último não pode deixar de se salientar que o processo de decisão 

política deverá ter em conta a interdisciplinaridade a que a construção de uma solução 

alternativa para esta zona da cidade obriga, ou seja, sendo o estacionamento no Pólo I 

da UC um problema que poderá ser classificado como de Tragédia dos Comuns, as 

estratégias para o enfrentar devem ser encaradas como uma “Causa Comum”, em que 

todos os utilizadores do espaço se devem envolver, quer porque são parte do problema, 

quer porque terão que ser parte da solução. 
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Anexo 1 

Fotografia 1: Imagem de satélite da cidade de Coimbra 

 

Fonte: Google Earth 

Fotografia 2: Imagem de pormenor da Alta Universitária de Coimbra 

 

Fonte: Google Earth 
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Anexo 2 

 

Legenda: 

Vermelho - (P1) Reitoria e Letras 
Verde   - (P2) Colégio de São Jerónimo 

Castanho  - (P3) Colégio das Artes 
Amarelo   - (P4) Medicina 

Azul  - (P5) Matemáticas 
Roxo  - (P6) Químicas 

 

Anexo 3 

 Segunda-feira 

 L1 L2 L3 L4 Δ 
Total Acumulado TA Δ TB TB TC TD TZ 

Início 320  320 238  18 0 64  
7:30 - 19 19 4 4 30 350 259 9 27 0 64  
7:40 - 
7 50

23 22 5 6 34 384 283 10 42 0 64  
7:50 - 
8 00

47 41 20 11 57 441 320 20 68 0 64  
8:00 - 
8 10

67 66 22 14 97 538 386 30 101 0 64  
8:10 - 
8 20

65 79 30 10 104 642 457 33 130 0 64  
8:20 - 
8 30

83 59 33 16 93 735 509 33 159 10 64  
8:30 - 
8 40

91 44 26 18 91 826   31 192 70 64  
8:40 - 
8 50

83 54 47 16 74 900   31 229 113 64  
8:50 - 
9 00

116 76 51 23 118 1018   44 270 136 114  
9:00 - 
9 10

98 65 64 12 87 1105   37 305   132 11 
9:10 - 
9 20

87 53 59 13 68 1173   32 325     47 
9:20 - 
9 30

81 58 67 16 56 1229   32 357     71 
9:30 - 
9 40

73 44 52 15 50 1279   27 384     94 
9:40 - 
9 50

70 56 57 17 52 1331   29 412     117 
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9:50 - 
10 00

79 37 57 14 45 1376   27 439     136 

TOTAL 1082 754 590 205 1041     421 439      

 

 Terça-feira 

 L1 L2 L3 L4 Δ Total Acumulado TA Δ TB TB TC TD TZ 
Início 238  238 163 0 21 0 54  
7:30 - 21 22 6 4 33 271 186 10 31 0 54  
7:40 - 
7 50

30 32 14 6 42 313 215 14 44 0 54  
7:50 - 
8 00

66 62 27 11 90 403 276 28 73 0 54  
8:00 - 
8 10

61 79 35 14 91 494 336 31 104 0 54  
8:10 - 
8 20

68 78 36 10 100 594 404 32 136 0 54  
8:20 - 
8 30

74 69 35 16 92 686 464 32 168 0 54  
8:30 - 
8 40

79 58 59 18 60 746 494 30 198 0 54  
8:40 - 
8 50

81 76 66 16 75 821 509 35 233 26 54  
8:50 - 
9 00

82 71 66 23 64 885   34 267 56 54  
9:00 - 
9 10

80 77 72 12 73 958   35 302 94 54  
9:10 - 
9 20

75 62 73 13 51 1009   30 332 115 54  
9:20 - 
9 30

71 49 71 16 33 1042   27 359 121 54  
9:30 - 
9 40

68 34 62 15 25 1067   23 381 124 54  
9:40 - 
9 50

61 42 47 17 39 1106   23 404 136 57  
9:50 - 
10 00

47 30 49 14 14 1120   17 421      

TOTAL 964 841 718 205 882     400 421      

 

 Quarta-feira 

 L1 L2 L3 L4 Δ 
Total Acumulado TA Δ TB TB TC TD TZ 

Início 260  260 185 0 18 0 57  
7:30 - 14 26 4 4 32 292 208 9 27   57  
7:40 - 
7 50

23 35 6 6 46 338 241 13 40   57  
7:50 - 
8 00

60 34 17 11 66 404 285 21 62   57  
8:00 - 
8 10

66 53 14 14 91 495 349 27 89   57  
8:10 - 
8 20

75 57 20 10 102 597 421 30 119   57  
8:20 - 
8 30

73 52 22 16 87 684 480 28 147   57  
8:30 - 
8 40

97 62 33 18 108 792 509 36 183 44 57  
8:40 - 
8 50

88 50 53 16 69 861   31 215 82 57  
8:50 - 
9 00

102 63 53 23 89 950   38 252 133 57  
9:00 - 
9 10

94 64 63 12 83 1033   36 288 136 60   
9:10 - 
9 20

71 59 55 13 62 1095   30 318   92   
9:20 - 
9 30

66 42 43 16 49 1144   25 342   117   
9:30 - 
9 40

69 32 44 15 42 1186   23 365   132 4 
9:40 - 
9 50

74 41 54 17 44 1230   26 391     22 
9:50 - 
10 00

76 33 57 14 38 1268   25 416     35 

TOTAL 1048 703 538 205 1008   502 398 416      
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 Quinta-feira 

 L1 L2 L3 L4 Δ 
Total Acumulado TA Δ TB TB TC TD TZ 

Início 253  253 174 0 19 0 60  
7:30 - 16 21 9 4 24 277 190 8 27 0 60  
7:40 - 
7 50

21 31 16 6 30 307 208 12 39 0 60  
7:50 - 
8 00

64 50 24 11 79 386 261 26 65 0 60  
8:00 - 
8 10

68 79 40 14 93 479 321 33 98 0 60  
8:10 - 
8 20

74 49 31 10 82 561 375 28 126 0 60  
8:20 - 
8 30

71 49 33 16 71 632 418 27 154 0 60  
8:30 - 
8 40

80 56 30 18 88 720 476 31 184 0 60  
8:40 - 
8 50

83 62 51 16 78 798 509 33 217 17 60  
8:50 - 
9 00

108 67 59 23 93 891   40 257 70 60  
9:00 - 
9 10

97 80 64 12 101 992   40 297 131 60  
9:10 - 
9 20

78 64 58 13 71 1063   32 329 136 99  
9:20 - 
9 30

64 47 61 16 34 1097   25 355   108  
9:30 - 
9 40

66 35 49 15 37 1134   23 378   122  
9:40 - 
9 50

69 34 45 17 41 1175   23 401   132 7 
9:50 - 
10 00

71 26 46 14 37 1212   22 423    22 

TOTAL 1030 750 616 205 959 2171   404 423      

 

 Sexta-feira 

 L1 L2 L3 L4 Δ 
Total Acumulado TA Δ TB TB TC TD TZ 

Início 332  332 227 0 23 0 82  
7:30 - 21 27 10 4 34 366 250 11 34 0 82  
7:40 - 
7 50

24 32 12 6 38 404 276 12 46 0 82  
7:50 - 
8 00

45 47 19 11 62 466 318 20 66 0 82  
8:00 - 
8 10

75 66 35 14 92 558 378 31 98 0 82  
8:10 - 
8 20

73 70 27 10 106 664 453 32 129 0 82  
8:20 - 
8 30

82 63 28 16 101 763 509 32 162 12 82  
8:30 - 
8 40

84 70 50 18 86 851   34 196 64 82  
8:40 - 
8 50

86 52 45 16 77 928   31 226 110 82  
8:50 - 
9 00

111 67 62 23 93 1021   39 266 136 109  
9:00 - 
9 10

108 63 57 12 102 1123   38 304   132 41 
9:10 - 
9 20

86 47 50 13 70 1193   29 333     82 
9:20 - 
9 30

75 54 49 16 64 1257   29 362     117 
9:30 - 
9 40

72 40 43 15 54 1311   25 387     146 
9:40 - 
9 50

68 35 46 17 40 1351   23 410     163 
9:50 - 
10 00

65 36 52 14 35 1386   22 432     176 

TOTAL 1075 769 585 205 1054     409 432      
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RESUMO 

Para reduzir a pegada ecológica global ou regional e contribuir para um 

desenvolvimento mais sustentável, sistemas mais eficientes de gestão dos resíduos, que 

proporcionem taxas mais elevadas de reciclagem, são essenciais. Os sistemas de recolha 

de resíduos sólidos urbanos baseados em apenas duas fracções, numa das quais se 

recolhem os resíduos orgânicos para compostagem (fracção “Húmidos”) e na outra os 

resíduos de embalagens para triagem e reciclagem (fracção “Secos”), têm possibilitado, 

em várias partes do mundo, uma maior participação do público e aumentos substanciais 

nas taxas de reciclagem.  

No sentido de avaliar a implementação deste sistema em regiões como a da Madeira, foi 

desenvolvido o projecto-piloto “Reciclar é Mais Fácil” no Sítio da Fajã do Penedo, 

Concelho de São Vicente, na Ilha da Madeira (Portugal). O projecto-piloto envolveu 21 

famílias possibilitando a reciclagem de 94% de todo o vidro, plástico/metal e 

papel/cartão produzido, valor substancialmente mais elevado do que o obtido pelo 

sistema implementado na Região Autónoma da Madeira (21%). 

No âmbito deste programa foi desenvolvida uma avaliação custo-benefício para a 

implementação deste sistema no concelho de São Vicente, tendo-se concluído da sua 

elevada competitividade com o sistema actualmente implementado. O sistema de 

recolha “Secos e Húmidos” apresentou um custo líquido de 36 euros por tonelada, 

contra 143 euros no sistema actual, por força dos dividendos obtidos com a reciclagem. 

Palavras-chave: “Secos e Húmidos”, recolha de resíduos, reciclagem, custo-benefício. 
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Introdução 

As sociedades humanas estão a utilizar os recursos naturais a um nível insustentável. A 

produção de resíduos é uma das piores consequências deste modelo insustentável mas 

os seus efeitos negativos podem ser atenuados através da reciclagem (Wackernagel and 

William, 1996).  

Em todo o mundo a produção de resíduos continua a aumentar. Na União Europeia (EU 

27) a produção total de resíduos sólidos urbanos (RSU) cresceu 7% entre 1996 e 2006, 

atingindo em 2007 uma média de 522 kg por habitante (EUROSTAT, 2008). Nos 

Estados Unidos da América este tipo de resíduos triplicou em produção ao longo dos 

últimos 40 anos e, em 2006, cada norte-americano gerou 836 kg, dos quais foram 

reciclados 32,5% (EPA, 2007). 

As metas de reciclagem europeias têm sido aumentadas desde 2004 para alcançar pelo 

menos 55% do total dos resíduos de embalagens, com metas de reciclagem específicas 

para cada material: 60% para o vidro; 60% para o papel/cartão; 50% para o metal, 

22,5% para os plásticos; e 15% para a madeira (Directiva 2004/12/CE). Em 2006, 

metade dos Estados Membros da Comunidade Europeia revelou já níveis de reciclagem 

de resíduos de embalagem superiores a 50%. No entanto, os dados de 2007 mostram 

que apenas 22% do total dos RSU produzidos foram reciclados e 16% compostados, 

sendo os restante incinerado (20%) ou depositado em aterro (42%). As taxas de 

reciclagem dos RSU (excluindo a compostagem) têm sido mais elevadas em países 

como a Alemanha (46%), a Bélgica (39%) e a Suécia (37%) mas quase nulas na 

Bulgária, Luxemburgo e Roménia ou muito baixas em outros países como Portugal 

(8%) e Polónia (6%) (EUROSTAT, 2008).  

Aumentar as taxas de reciclagem, em conjunto com a redução da produção de resíduos, 

é um importante objectivo que deve ser alcançado nos próximos anos de forma a reduzir 

a nossa pegada ecológica que já ultrapassou a biocapacidade da Terra (WWF, 2008). 

Com as alterações climáticas enfrentamos o pior problema ambiental global, o qual 

necessita de soluções urgentes só possíveis através de múltiplas abordagens. A 

reciclagem é uma dessas soluções uma vez que reduz a emissão de gases com efeito de 

estufa devido às suas mais baixas necessidades energéticas comparativamente ao uso de 

matérias-primas virgens (Bogner et al 2007). O aumento das taxas de reciclagem está 
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muito dependente da participação do público na recolha selectiva de cada uma das 

fracções recicláveis. Esta participação varia de acordo com o método empregue mas 

também com o nível de sensibilização da população. A contribuição individual nos 

programas de reciclagem não só aumenta com uma maior sensibilização mas também 

com a implementação de sistemas mais amigáveis que se revelem mais cómodos para os 

seus utilizadores, nomeadamente através da redução das distâncias entre os pontos de 

recolha e as habitações (Garcês et al 2002). 

Em comparação com o sistema baseado em ecopontos, a recolha selectiva de resíduos 

porta-a-porta tem revelado a capacidade de incrementar substancialmente as taxas de 

reciclagem (Gelabert, 2003; Iriarte et al 2009). No entanto, a complexidade do tipo de 

selecção praticada na maior parte dos sistemas de recolha selectiva porta-a-porta, com 

contentores ou sacos individuais para cada tipo de material, nomeadamente 

papel/cartão, vidro e plásticos/metais, dificulta a participação dos cidadãos. Por outro 

lado, os custos suplementares de cada circuito de recolha necessário a cada tipo de 

material, dificulta a sua adopção por parte dos sistemas de gestão de resíduos sólidos 

urbanos. 

Nas últimas duas décadas, a recolha de resíduos porta-a-porta baseada no sistema 

“Secos e Húmidos” tem sido implementada em algumas cidades europeias e norte 

americanas, revelando resultados muito positivos no aumento da participação do 

público e consequentemente nas taxas de reciclagem. A maior parte dos sistemas de 

recolha selectiva “Secos e Húmidos” consistem numa selecção dos resíduos em duas 

fracções: um contentor ou saco para os materiais “húmidos”, como os orgânicos 

(resíduos de cozinha e jardim) e outros resíduos contaminados, nomeadamente 

embalagens sujas, fraldas, guardanapos; e outro para materiais “secos” que alberga tudo 

o resto que esteja limpo e que possa ser separado posteriormente para reciclagem ou 

outro destino (Watson, 1991; Otten, 2001). 

Desde 1995, a cidade de Guelph, em Ontário no Canadá, com 115 mil habitantes, tem 

feito um investimento substancial no que foi o primeiro sistema de recolha “Secos e 

Húmidos” da América do Norte. Este programa iniciou-se com uma recolha baseada em 

duas linhas: a fracção dos “Secos”, para os resíduos limpos, e a fracção dos “Húmidos”, 

para os materiais compostáveis e os resíduos contaminados. Desde 2003, depois de uma 
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reavaliação para melhorar a sua relação custo-benefício, este sistema “Secos e 

Húmidos” evoluiu para uma recolha em três fracções, com um saco verde para os 

Húmidos compostáveis, um saco azul para todos os recicláveis (Secos), e um terceiro 

saco para resíduos a colocar em aterro sanitário (refugo). O sistema de recolha de 

resíduos “Secos e Húmidos” da cidade de Guelph atingiu, em 2008, uma taxa de 

reciclagem e compostagem de 59%, com a recuperação de 51% dos recicláveis 

recolhidos na fracção dos “Secos” (Otten, 2001; Lease et al, 2002; 2008 Annual Report 

for Guelph’s Wet-Dry Recycling Centre; City of Guelph Solid Waste Management 

Master Plan 2008). 

Outro sistema similar, o da recolha de todos os recicláveis em apenas um contentor tem 

sido implementado em inúmeras comunidades, especialmente nos Estados Unidos. Este 

sistema de recolha de resíduos para reciclagem consiste na recolha de todos os 

recicláveis misturados em apenas um contentor, semelhante à fracção dos “Secos”, e os 

restantes resíduos numa outra fracção para deposição em aterro, incineração ou 

compostagem, tal como na fracção dos “Húmidos”. Apesar das diferentes designações, 

a fracção única para os recicláveis e os “Secos e Húmidos, são dois sistemas de recolha 

de resíduos muito semelhantes. O número de instalações capazes de processar a fracção 

única dos recicláveis aumentou de 5 em 1995 para 93 em 2003 nos Estados Unidos 

(Jamelske and Wessling, 2005). De acordo com Skumatz (2004), a simplificação da 

selecção de resíduos solicitada aos cidadãos aumenta a quantidade de materiais 

recuperados para a reciclagem e reduz os custos líquidos associados. Contudo, esta 

redução no número de diferentes fracções para reciclagem aumenta a quantidade de 

contaminantes nos materiais recicláveis, o que reduz o seu valor junto da indústria de 

reciclagem. 

Um programa piloto de recolha de resíduos domésticos com separação em três fracções, 

semelhante ao actual sistema em desenvolvimento na cidade de Guelph, foi iniciado em 

2006 na cidade de Hangzhou, na província chinesa de Zhejiang. Este programa, que 

incide sobre a separação de restos de comida, resíduos “Secos” (recicláveis) e resíduos 

perigosos, revelou possuir uma boa relação custo-benefício uma vez que demonstrou 

custar menos 2,82 dólares americanos do que o sistema de recolha indiferenciada e foi 

considerado pela maioria dos seus utilizadores (69%) como um método de separação de 

resíduos mais conveniente (Zhuang et al, 2008). 
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Apesar do seu elevado potencial para aumentar a reciclagem e a compostagem, de 

acordo com os resultados obtidos nos vários projectos desenvolvidos ao longo das 

últimas duas décadas, o sistema de recolha porta-a-porta pelo método “Secos e 

Húmidos” nunca foi implementado em Portugal. Os poucos sistemas de recolha 

selectiva porta-a-porta que funcionam em Portugal são baseados numa separação em 

três facções (papel/cartão, vidro e embalagens de plástico/metal), que exige uma 

separação igual à necessária para a recolha selectiva através dos ecopontos, o sistema 

mais generalizado no país. A recolha selectiva porta-a-porta envolvendo a separação de 

cada tipo de material para reciclagem exige cidadãos altamente motivados para 

participar, para além de que cada material necessita de circuitos de recolha específicos, 

o que representa custos adicionais à recolha porta-a-porta dos resíduos indiferenciados 

destinados à incineração ou à deposição em aterro. Em Portugal, uma vez que os 

sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos são maioritariamente baseados na 

recolha de indiferenciados para incineração ou aterro, a reciclagem depende de um 

esforço voluntário e suplementar por parte dos cidadãos mais sensibilizados. Apesar da 

maior parte dispor de recolha porta-a-porta para os resíduos indiferenciados, os cidadãos 

que contribuem para a reciclagem necessitam separar os resíduos em três diferentes 

tipos (papel/cartão, vidro e plástico/metal) e, na maior parte dos casos, transportá-los 

por meios próprios até aos ecopontos dispersos. A disponibilidade de um sistema de 

recolha de indiferenciados de uso fácil e cómodo contrasta com um sistema de 

reciclagem baseado no esforço individual acrescido por parte de cada cidadão, o que 

constitui uma das principais razões para uma tão baixa taxa de reciclagem em Portugal. 

Com o objectivo de demonstrar o potencial do sistema de recolha porta-a-porta pelo 

método “Secos e Húmidos” em Portugal e no mundo, é importante continuar a 

desenvolver programas piloto que avaliem o nível de participação pública e o seu 

potencial no aumento das taxas de reciclagem. 

Assim, o presente estudo tem por objectivo constituir um contributo para avaliar as 

vantagens do sistema de recolha de resíduos porta-a-porta pelo método “Secos e 

Húmidos”, considerando-o como uma alternativa aos actuais sistemas de recolha de 

resíduos com potencial para aumentar a participação pública e a quantidade de materiais 

recolhidos para reciclagem. 
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Metodologia 

Para aferir da viabilidade da implementação de um sistema de recolha selectiva porta-a-

porta baseada no método “Secos e Húmidos” na Ilha da Madeira, foi desenvolvido o 

programa piloto “Reciclar é Mais Fácil” no Sítio da Fajã do Penedo, na freguesia da 

Boaventura, concelho de São Vicente. Na zona central do Sítio da Fajã do Penedo vive 

menos de 100 habitantes, uma população envelhecida, a maioria apenas com a instrução 

primária e dependendo economicamente da agricultura. A maioria dos jovens da Fajã do 

Penedo imigraram para outros países ou passaram a viver no Funchal devido à carência 

de empregos na freguesia e no concelho. 

O sistema municipal de recolha de resíduos existente na Fajã do Penedo antes da 

implementação do programa piloto “Reciclar é Mais Fácil” consistia num conjunto de 

contentores públicos próximos às habitações para os resíduos indiferenciados, os quais 

eram encaminhados para incineração. O sistema de recolha selectiva existente no local 

consistia na existência de dois ecopontos. Apesar de não ser conhecida a taxa de 

reciclagem alcançada na Fajã do Penedo pelo sistema de ecopontos, assume-se que não 

deverá ser mais elevada do que a taxa no próprio concelho de São Vicente (10%). 

O programa piloto “Reciclar é Mais Fácil” consistiu numa recolha selectiva porta-a-

porta dos resíduos sólidos urbanos, em duas categorias: “Secos”, num saco de plástico 

branco; e “Húmidos”, num saco de plástico preto. O critério para os resíduos a colocar 

na categoria de “Secos” foi: qualquer material seco e limpo que não cause contaminação 

nos restantes e que possa ser posteriormente separado para reciclagem ou outro destino 

específico. A fracção seca incluiu resíduos de embalagem, papel e cartão, vidro, 

madeira, baterias, roupas, sapatos, cortiça, pequenos equipamentos eléctricos, e muitos 

outros. Para a fracção dos “Húmidos” os critérios foram: qualquer material húmido e 

sujo que cause contaminação a outros, tornando impossível uma posterior separação 

para reciclagem. A fracção húmida incluiu restos de alimentos, resíduos de cozinha, 

resíduos de jardim, embalagens sujas, fraldas, guardanapos e outros. 

Este programa foi divulgado através de uma abordagem porta-a-porta com a ajuda de 

um desdobrável com informação precisa sobre a separação dos resíduos no sistema 

“Secos e Húmidos”. Pelo menos um membro de cada uma das 40 famílias residentes no 

centro da Fajã do Penedo foi abordado em casa nestas visitas. Destas, 21 famílias 
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aceitaram participar no programa, correspondendo a um total de 50 habitantes. As 21 

famílias participantes eram caracterizadas por serem constituídas na sua maioria por 2 

ou 3 elementos, possuindo uma média de idades de 47 anos e a maioria reformados ou 

dependentes da agricultura. 

Foi desenvolvida uma demonstração pública sobre o funcionamento do sistema de 

recolha “Secos e Húmidos” para a qual a população foi convidada a participar. Mais de 

60 habitantes estiveram presentes nesse evento, o qual foi também noticiado na 

comunicação social regional como forma de divulgação junto da comunidade. A cada 

domicílio participante no programa foram entregues dois sacos de plástico, um branco e 

um preto, e um desdobrável com as instruções para a separação dos resíduos. Sempre 

que possível, os sacos foram reutilizados para novas recolhas. 

O programa “Reciclar é Mais Fácil” desenvolveu-se ao longo de 120 dias, desde 

Fevereiro a Maio de 2007, com as duas fracções de resíduos a serem recolhidas numa 

carrinha de caixa aberta duas vezes por semana, Segundas-feiras e Quintas-feiras de 

manhã. Os sacos recolhidos foram transportados para um armazém próximo onde os 

conteúdos das duas fracções foram manualmente triadas por material e pesadas numa 

balança com grau de precisão até à centigrama. A triagem manual dos materiais 

existentes em ambas as fracções foi realizado de acordo com as seguintes categorias: 

vidro; papel/cartão; plástico/metal; orgânicos; e outros (na fracção “Secos” a categoria 

“outros” incluiu pilhas, roupas, sapatos, pequenos equipamentos eléctricos, cortiça, 

madeira, medicamentos, e guarda chuvas, e na fracção “Húmidos” foi constituída na sua 

maioria por fraldas de idosos acamados). Todos os procedimentos de recolha e 

separação foram desenvolvidos por apenas um colaborador, previamente instruído para 

essa função. Após caracterização e pesagem, a fracção “Húmidos” foi enviada para 

incineração e os materiais recicláveis separados da fracção “Secos” foram depositados 

nos ecopontos. 

Para cada categoria de materiais foram calculadas as percentagens por cada fracção e, 

para o total dos resíduos recolhidos, a produção per capita e a taxa de reciclagem. Os 

dados foram comparados com as taxas de reciclagem municipal, regional e nacional, 

globalmente e por material, fazendo uso dos dados oficiais relativos ao mesmo ano de 
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desenvolvimento do programa (IRAR, 2008; SPV, 2007; e dados disponibilizados pela 

Valor Ambiente). 

Resultados 

No âmbito do programa piloto “Reciclar é Mais Fácil”, foram recolhidos 1.548 kg de 

resíduos sólidos urbanos, 1.034 (66,8&) na fracção “Húmidos” e 514 kg (33,2%) na 

fracção “Secos”. A produção total de resíduos foi de 0,258 kg per capita/dia, valor 

muito menor do que no município de São Vicente (0,885 kg per capita/dia) ou na ilha da 

Madeira (1,5 kg per capita/dia) ou mesmo do que em Portugal (1,2 kg per capita/dia), 

mas compreensível uma vez que este programa apenas recolheu resíduos em domicílios 

não tendo incluído serviços como os restaurantes, hotéis e escolas. Os resíduos 

orgânicos foram produzidos a uma proporção de 43% (40% em Portugal e 45% na 

Madeira), todos recolhidos na fracção “Húmidos” (660,4 kg), e o papel/cartão (6 kg na 

fracção “Húmidos” e 130 kg na fracção “Secos”), o vidro (15,7 kg na fracção 

“Húmidos” e 172 kg na fracção “Secos”), e os plásticos/metais (6 kg na fracção 

“Húmidos” e 168,5 kg na fracção “Secos”) correspondem, todos juntos, a 32% (47% em 

Portugal e 45% na Madeira) (Figura 1) (IRAR, 2008; SPV, 2007). A categoria “outros” 

representou 25% do total dos resíduos produzidos (345,9 kg na fracção “Húmidos”, a 

maioria fraldas, e 43,3 kg na fracção “Secos”, incluindo pilhas, roupas, sapatos, 

pequenos equipamentos eléctricos, cortiça, madeira, medicamentos e guarda-chuvas). 

Noventa e quatro por cento (94%) do total de vidro, plástico/metal e papel/cartão 

produzido nas famílias envolvidas no programa foi recuperado para reciclagem pela sua 

separação a partir da fracção “Secos”, um resultado muito melhor do que o de Portugal 

(15%) ou mesmo do que o da Madeira (21%). Neste programa, o papel/cartão foi 

reciclado a uma taxa de 96% (13% em Portugal e 22% na Madeira), o vidro a 92% 

(43% em Portugal e 52% na Madeira) e o plástico/metal a 97% (3,8% em Portugal e 

3,5% na Madeira), valores muito mais elevados do que os obtidos através do sistema 

implementado em Portugal e na Madeira (Figura 2) (IRAR e APA, 2008; SPV, 2007). A 

partir dos “Secos” foram ainda seleccionado pilhas, roupas, sapatos, pequenos 

equipamentos eléctricos, cortiça, madeira, medicamentos e guarda-chuvas, um total de 

43,3 kg (8,4% do total produzido), os quais foram enviados para reciclagem ou outro 

destino final adequado. 
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Este nível de recuperação de materiais representou, no total de resíduos recolhidos, uma 

taxa de reciclagem de 30%, a qual poderia ser aumentada com a compostagem da 

fracção orgânica recolhida nos “Húmidos”. Mesmo ignorando as potencialidades da 

compostagem da fracção orgânica, a taxa de reciclagem total atingida neste programa 

piloto (30%) foi muito mais elevada do que a obtida em 2007 a nível nacional (7,2% em 

Portugal), regional (10% na Madeira) ou mesmo a nível local (10% em São Vicente), 

para além de que representa a recuperação de 94% do total dos resíduos de vidro, 

plástico/metal e papel/cartão produzidos nos domicílios das famílias envolvidas no 

programa “Reciclar é Mais Fácil” (SPV, 2007). 

Estimativas custo-benefício 

Considerando a necessidade de uma campanha de sensibilização junto da população do 

concelho de São Vicente (6.198 habitantes numa área de 79 Km2) semelhante à 

desenvolvida no âmbito do programa “Reciclar é Mais Fácil”, serão necessários 3.000 

desdobráveis, 150 cartazes e 220 dias de trabalho de um colaborador, o que se estima 

custar cerca de 15.000 euros, 2,4 euros por habitante. Numa campanha de sensibilização 

dirigida a toda a população do concelho de São Vicente, os jornais, rádios e televisão 

regionais serão muito úteis na divulgação da mensagem uma vez que irão, nalguns 

momentos, produzir notícias sobre a campanha sem que isso signifique custos 

acrescidos.  

Estimar o custo de recolha de resíduos num sistema “Secos e Húmidos” para o concelho 

de São Vicente é uma tarefa difícil já que os recursos utilizados no programa piloto não 

são comparáveis com tão diferente escala. No entanto, no sentido de obter valores de 

referência para estes cálculos, considerou-se que o custo de recolha num sistema “Secos 

e Húmidos” deverá ser similar ao sistema de recolha de indiferenciados e selectivos em 

ecopontos. O sistema implementado requer várias viagens a cada ponto de recolha uma 

vez que os diferentes tipos de resíduos, nomeadamente os indiferenciados para 

incineração e cada um dos recicláveis (papel/cartão, vidro e plástico/metal), são 

recolhidos com recurso a diferentes veículos em vários circuitos. A recolha “Secos e 

Húmidos” pode ser concretizada mediante apenas uma viagem recorrendo a um veículo 

com dois compartimentos. Uma vez que o custo de recolha de resíduos na Madeira tem 

sido calculado em 80 euros por tonelada e que em 2007 o total de resíduos recolhidos 
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em São Vicente foi de 2.001 toneladas, o custo anual de recolha num sistema “Secos e 

Húmidos” para este concelho não deverá ser superior a 160.080 euros. A Madeira está 

equipada desde 2007 com uma instalação de triagem construída para gerir os materiais 

recicláveis recolhidos na rede de ecopontos. Esta instalação, localizada no vale do Porto 

Novo no concelho de Santa Cruz, está equipada com duas linhas de separação de 

resíduos, uma manual para refinar a pré-selecção do papel/cartão recolhido nos 

contentores azuis do ecoponto e outra automática para separar os diferentes materiais 

plásticos e metais de embalagem recolhidos no contentor amarelo do ecoponto. Este 

sistema de separação automático utiliza sensores ópticos, separadores magnéticos e 

ejectores de ar comprimido, entre outros, para classificar e separar automaticamente os 

materiais de acordo com as suas características físicas. O vidro recolhido no contentor 

verde do ecoponto é triado manualmente para a remoção de contaminantes fazendo uso 

de um espaço descoberto no exterior da estação. Apesar desta estação de triagem poder 

ser adaptada para gerir, no futuro, uma fracção única de recicláveis (fracção “Secos”), 

presentemente os recicláveis têm de ser entregues nesta estação nas categorias definidas 

para a recolha nos ecopontos, ou seja, papel/cartão, vidro e plástico/metal. Qualquer 

uma das dez autarquias da Ilha da Madeira entrega estas categorias de recicláveis na 

estação de triagem sem nenhum custo adicional e cada uma delas será compensada de 

acordo com a quantidade de cada material enviado para reciclagem. Um sistema de 

recolha por “Secos e Húmidos” abrangendo todo o concelho de São Vicente necessitaria 

garantir uma pré-selecção dos recicláveis nas três categorias aceites na estação de 

triagem da Madeira, pelo menos enquanto a referida estação não for adaptada a gerir a 

fracção “Secos”. Considerando a proporção desta fracção no programa “Reciclar é Mais 

Fácil” (33,2%), e tendo em conta que a inclusão de resíduos provenientes de outras 

origens, para além das habitações, essa percentagem seria maior (considerando pelo 

menos mais 7%), este trabalho de pré-selecção da fracção “Secos” requer um 

investimento numa pequena estação que possa gerir cerca de 800 toneladas por ano (3 

toneladas por cada dia de trabalho). Considerando a necessidade de sete operadores, e 

alguns outros recursos, para a triagem manual, esta estação de pré-selecção poderá ter 

um custo anual em operação e manutenção que ascende aos 120.000 euros. Em conjunto 

com um investimento inicial na construção de um armazém, que poderá custar 150.000 

euros (a amortizar com 10.000 euros/ano ao longo de 15 anos), o custo total da pré-
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selecção da fracção “Secos” recolhida no concelho de São Vicente poderá atingir 

130.000 euros por ano. 

Considerando uma eficiência na triagem dos recicláveis 5% inferior à obtida no 

programa “Reciclar é Mais Fácil” e assumindo uma composição dos resíduos sólidos 

urbanos similar à da Ilha da Madeira, o potencial de receitas num sistema “Secos e 

Húmidos” para o concelho de São Vicente atinge os 272.823 euros (Tabela 1). 

Actualmente, o sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos do concelho de São 

Vicente é baseado na recolha de resíduos indiferenciados para incineração (90%) e, 

numa pequena parte (10%), de recicláveis nos ecopontos. O custo anual deste sistema 

está dependente principalmente da recolha (160.080 euros) e da incineração dos 

resíduos (147.774 euros), uma vez que a Valor Ambiente, a empresa pública que faz a 

gestão do sistema de incineração, cobra 82 euros por cada tonelada incinerada. O 

investimento em campanhas de sensibilização é muito baixo e as receitas dos recicláveis 

recolhidos nos ecopontos é de apenas 25.287 euros por ano (Tabela 1). 

O custo-benefício de um sistema de recolha “Secos e Húmidos” para o concelho de São 

Vicente, comparado com o actual sistema baseado na incineração e na recolha de 

recicláveis nos ecopontos, é apresentado na Tabela 1. O custo líquido do sistema de 

recolha “Secos e Húmidos” é muito mais baixo do que o actual sistema de gestão dos 

resíduos sólidos urbanos baseados na incineração e recolha de recicláveis nos 

ecopontos. O custo líquido do sistema “Secos e Húmidos” é de 36 euros por tonelada, 

contra 143 euros para o caso do sistema em vigor. De acordo com estas estimativas, um 

sistema de recolha “Secos e Húmidos” em São Vicente pouparia 107 euros por cada 

tonelada de resíduos gerida, ou um total de 214.344 euros por ano, com a vantagem 

adicional de proporcionar a criação de postos de trabalho e investimento no próprio 

concelho. 

Discussão 

Apesar das suas limitações, nomeadamente a curta duração e o pequeno número de 

famílias envolvidas, o programa piloto “Reciclar é Mais Fácil” revela que um sistema 

de recolha de resíduos baseado no modelo “Secos e Húmidos” possui um elevado 

potencial no aumento das taxas de reciclagem. As estimativas custo-benefício revelam 

também que o sistema “Secos e Húmidos” é altamente competitivo em relação ao 
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sistema actualmente implementado no concelho de São Vicente. Apesar de ambos os 

sistemas possuírem custos similares, as receitas mais elevadas provenientes da venda 

dos materiais para reciclagem recolhidos no sistema “Secos e Húmidos” permitem um 

custo por tonelada relativamente baixo, quatro vezes mais barato do que a aposta na 

recolha de resíduos indiferenciados para incineração e em ecopontos para reciclagem. 

Para além dos benefícios ambientais, a diferença de 107 euros por tonelada significa, 

sozinha, uma vantagem mais do que suficiente para justificar futuros investimentos em 

sistemas de recolha de resíduos sólidos urbanos baseados num modelo “Secos e 

Húmidos”. Os excelentes resultados obtidos no programa “Reciclar é Mais Fácil”, tendo 

sido desenvolvido numa zona rural marcada por uma população envelhecida com baixos 

níveis de escolaridade, revela que a recolha de resíduos pelo sistema “Secos e Húmidos” 

é fácil de utilizar por parte dos cidadãos. 

Em regiões como a Madeira, onde existe uma moderna estação de triagem para resíduos 

de embalagem que pode ser facilmente adaptada às novas necessidades, um sistema de 

recolha selectiva por “Secos e Húmidos” pode ser implementado com custos por 

tonelada ainda mais baixos do que os estimados para o concelho de São Vicente, 

alcançando elevadas taxas de recuperação de materiais para reciclagem. Por outro lado, 

o sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos na Madeira possui uma estação de 

compostagem que não tem sido utilizada na sua plena capacidade pelo que poderá 

receber boa parte dos resíduos orgânicos recolhidos na fracção “Húmidos”, depois de 

lhe ser removido os resíduos de embalagem que neles viessem incluídos. 

Um projecto piloto de vermicompostagem com resíduos sólidos urbanos indiferenciados 

tem sido desenvolvido pela empresa portuguesa Lavoisier – Gestão e Valorização de 

Resíduos, Lda. no norte de Portugal, na Região do Vale do Ave. Esta instalação de 

vermicompostagem possibilita, nos resíduos indiferenciados, a recuperação da maior 

parte do vidro, metal, e plásticos de embalagens uma vez que as minhocas limpam estes 

materiais dos contaminantes orgânicos. Um sistema de recolha “Secos e Húmidos”, com 

a fracção “Húmidos” a ser tratada através deste sistema inovador de 

vermicompostagem, iria aumentar muito as taxas de reciclagem e de compostagem 

numa região como a Madeira. Os contaminantes químicos da fracção “Húmidos”, que 

poderiam prejudicar a qualidade do composto produzido, podem ser minimizados com 
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uma recolha mensal de alguns resíduos e embalagens de produtos perigosos de origem 

doméstica como tintas, vernizes, óleos minerais e lâmpadas fluorescentes. 

Apesar de não ter sido implementado no programa “Reciclar é Mais Fácil”, a melhor 

abordagem para explorar de forma óptima as potencialidade do sistema “Secos e 

Húmidos” é através da adopção de uma recolha de dois mais um, em que a fracção 

“Secos” reúne os recicláveis, a “Húmidos” os orgânicos e mais uma, com uma 

periodicidade esparsa, para resíduos perigosos e refugo. A fracção “Secos” pode ser 

tríada para reciclagem, a fracção “Húmidos” tratada numa estação de compostagem e o 

refugo incinerado ou depositado em aterro. 

Conclusão 

De acordo com os resultados deste programa piloto, a implementação de sistemas de 

recolha “Secos e Húmidos” é da maior importância para o aumento das taxas de 

reciclagem, incluindo a compostagem dos orgânicos. Com a fracção “Húmidos” a ser 

gerida através de um processo mecânico e biológico com vermicompostagem, em 

conjunto com uma estação de triagem para a fracção “Secos”, este sistema de recolha 

selectiva é capaz de alcançar valores elevados de reciclagem. 

A abordagem “Secos e Húmidos” pode ser da maior importância para regiões e países 

europeus que têm revelado dificuldades em alcançar as metas de reciclagem para os 

resíduos de embalagens. Para além disso, com a utilização de veículos de recolha 

dotados com dois compartimentos, esta estratégia permite a recolha quase total dos 

resíduos com recurso a apenas uma viagem, evitando os custos de implementação de 

múltiplos circuitos para a recolha dos indiferenciados e dos vários materiais para 

reciclagem. 
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Tabela 1. Estimativa custo-benefício anual para um sistema de recolha de resíduos “Secos e Húmidos” no 

município de São Vicente, em comparação com o sistema em uso baseado na incineração e ecopontos. 

Para mais detalhes ver a secção estimativas custo-benefício. 

  
Secos e Húmidos 
(2.001 ton/ano)  

 
Incineração e Ecopontos 
(2.001 ton/ano) 

  
Custos 

 
Custos 

Sensibilização  
-15.000 € 

 
-3.000 €  

Recolha e transporte  
-160.080 € 

 
-160.080 €  

 
Triagem manual 

 
-130.000 €  

 
0 

 
Incineração 

 
-24.816 €  

 
-147.774 €  

 
Compostagem 

 
-14.150 €  

 
0 

 
Sub-total 

 
-344.046 €  

 
- 310.854 €  

  
Proveitos 

 
Proveitos 

 
Papel/Cartão 

 
+70.621 €  

 
+9.055 €  
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Plástico/Metal +192.780 €  +8.327 €  
 
Vidro 

 
+9.422 €  

 
+7.905 €  

 
Sub-total 

 
+272.823 €  

 
+25.287  

 
Custo Líquido 

  
-71.223 €  

 
-285.567 €  

 
Custo Líquido por 
tonelada 

 
-36 €  

 
-143 €  

LEGENDA DAS FIGURAS 

Figura 1. Composição dos resíduos no programa piloto “Reciclar é Mais Fácil”: a) total; b) fracção 

“Secos”; c) fracção “Húmidos”. A categoria “Outros” inclui, na fracção “Secos”, principalmente fraldas 

e, na fracção “Húmidos”, pilhas, roupa, sapatos, pequenos equipamentos eléctricos, cortiça, madeira, 

medicamentos e guarda-chuvas. 

Figura 2. Taxas de reciclagem, por material, obtidas no programa piloto “Reciclar é Mais Fácil” em 
comparação com os valores alcançados em Portugal e na Madeira. As taxas de reciclagem em Portugal e 

na Madeira foram calculadas tendo em conta a quantidade de cada material reciclado e a respectiva 
produção total estimada de acordo com a composição física dos resíduos em Portugal, dados de 2007 

(IRAR, 2008). 

FIGURA 1 
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 FIGURA 2 
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Resumo 

No actual quadro de desenvolvimento das sociedades, onde crescimento nem sempre 

significa desenvolvimento, torna-se necessário e gerir o território de forma eficaz, dando 

resposta a diferentes necessidades e motivações. A sua análise e compreensão tem 

catalisado o desenvolvimento de modelos conceptuais que têm trazido melhorias para os 

territórios, tanto na organização como na qualidade dos espaços urbanos. Em Portugal, o 

estabelecimento de estratégias e políticas para a melhoria das áreas urbanas têm feito 

crescer o interesse por estas temáticas. No entanto, critérios de avaliação e modelos de 

certificação adequados ao contexto nacional, compõem um tópico que carece ainda de 

investigação mais aprofundada. 

O desenvolvimento deste tipo de instrumentos pode servir como referencial para o 

desenvolvimento de processos de planeamento, incentivando uma saudável 

competitividade territorial. A criação de políticas Europeias e nacionais poderão ter 

assim uma excelente base para a definição de ponderações, aquando da distribuição de 

financiamentos, fundamentais ao desenvolvimento dos territórios. Esta comunicação terá 

como objectivos: 1. Apresentar um conjunto de critérios  de certificação ambiental em 

áreas urbanas; 2. Demostrar que a certificação ambiental é fundamental para a 

competitividade dos territórios e para avaliação das melhores práticas de 

sustentabilidade; 3. Constatar que este tipo de práticas poderá criar uma nova geração de 

espaços urbanos de elevada qualidade. 

INTRODUÇÃO 

Na última década muito se tem debatido sobre os efeitos das alterações climáticas e dos 

actuais problemas ambientais. A par destas questões, começam a ser visíveis os 
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benefícios sobre o consumo de produtos com maior eficiência energética e de melhores 

práticas ambientais. Este processo tem levado a humanidade a passar de um mero estado 

de consciencialização para um estado de adaptação e de acção, que tende a uma 

inversão do caminho até aqui seguido. O cidadão começa a ter consciência que, pela 

primeira vez na história, pode ser um agente de mudança, ao adquirir uma lâmpada de 

baixo consumo, uma torneira mais eficiente ou ao optar por um veiculo híbrido. Aos 

poucos, vamos assim assistindo a um rompimento de comportamentos e padrões de 

produção e consumo que determinam o actual estado do meio ambiente. Os 

consumidores estão a direccionar as suas escolhas para produtos mais eficientes e 

ecológicos, amigos do ambiente. Estes trazem maiores benefícios ambientais e têm uma 

maior valia sobre os outros, que não conseguindo ser tão ecológicos, desperdiçam mais 

recursos naturais, agravando ainda mais o saldo negativo da pegada ecológica. 

Esta mudança na forma de pensar e agir sobre os problemas ambientais têm ganho 

destaque na esferas política, económica e social e tem-se reflectido, ainda que de forma 

demorada, nas questões dos territórios urbanos que são os maiores consumidores e 

poluentes do globo. 

Sabe-se que existem actualmente muitas “soluções e práticas” que podem levar as 

cidades a territórios urbanos a serem consideradas(os) sustentáveis, nomeadamente pela: 

preservação do património histórico-cultural e ambiental; reutilização e reciclagem dos 

resíduos para facilitar uma utilização eficiente no consumo de recursos; sistemas 

energéticos eficientes e limpos para melhorar o desempenho das cidades e dos edifícios; 

e desenho arquitectónico favorável ao ambiente para reduzir ainda mais o impacte 

ambiental urbano, entre muitas outras variáveis.  

No entanto, e apesar da existência de todas estas “soluções”, o modelo actual de 

crescimento continua assente numa economia de consumos sem critérios capazes de o 

avaliar ou monitorizar e, se necessário, inverter esse modelo, em tempo útil. É por isso 

óbvia a necessidade e importância de ter instrumentos adequados às dinâmicas urbanas 

para que estes direccionem o desenvolvimento e o crescimento das áreas urbanas, numa 

óptica do desenvolvimento sustentável.  

Mas como ordenar e direccionar o crescimento mantendo os actuais padrões de vida e 

reduzindo a pegada ecológica? Quais são os critérios que formulam um modelo urbano 
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sustentável? Como avaliar esses critérios? Estas e outras questões foram analisadas por 

Vassalo (2010) no âmbito da dissertação de mestrado que visa a proposição de critérios 

para avaliar áreas urbanas sustentáveis. Pelo facto das conclusões obtidas pela autora, 

poderem ser consideradas relevantes para a melhoria das áreas urbanas, sintetizam-se 

neste trabalho, os resultados de maior interesse. No entanto, o âmbito desta 

comunicação vai um pouco mais além, apresentando um conjunto de reflexões sobre 

como podem as questões da sustentabilidade e certificação em ambiente urbano serem 

determinantes para um novo modelo de desenvolvimento, centrado na melhoria da 

qualidade de vida de quem trabalha e/ou habita a cidade. 

Reconhece-se que são muitas as questões que envolvem a problemática abordada e face 

à vastidão da bibliografia existente, não são objecto de análise neste trabalho. A 

pesquisa teórica sobre conceitos tão vastos como desenvolvimento sustentável, 

qualidade de vida e competitividade não é assim objecto desta comunicação. 

1. OS IMPACTOS DA URBANIZAÇÃO E A QUALIDADE DE VIDA 

Segundo Soares (2003), temos no início do século XXI um país “pré-urbanizado”, com 

uma rede de cidades fragilizada e sistemas urbanos desequilibrados, nos quais 

predominam formas de vida suburbanas, peri-urbanas e mesmo de matriz rural. Assim, 

o território nacional tem vindo a ser ocupado de uma forma desorganizada e prejudicial 

ao indispensável equilíbrio entre o (necessário) crescimento económico e a preservação 

da qualidade ambiental. 

Na visão de Pinho (1997), o crescimento das áreas metropolitanas de Lisboa e, em 

menor extensão, do Porto foi essencialmente um movimento não planeado, dando 

origem a áreas residenciais mono-funcionais nos seus arredores. Para o autor, o 

desenvolvimento de sistemas de transportes não foi uma causa mas antes um reflexo do 

crescimento suburbano, e é talvez por essa razão que os transportes públicos ainda são 

tão eficazes e adequados às necessidades e aspirações actuais de uma população com 

um grau de mobilidade cada vez maior. 
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O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)12 destaca no 

capítulo 2, os 24 grandes problemas que Portugal enfrenta no domínio do ordenamento 

do território e para os quais deverá arranjar soluções nos próximos 20 anos. Os 

problemas estão agrupados em seis grandes áreas: (1) recursos naturais e gestão de 

riscos; (2) desenvolvimento urbano e rural; (3) transportes, energia e alterações 

climáticas; (4) competitividade dos territórios; (5) infra-estruturas e serviços colectivos; 

e (6) cultura cívica, planeamento e gestão territorial.  

No que se refere à área, (2) Desenvolvimento Urbano e Rural, o PNPOT identifica 4 

problemas, nomeadamente: 

• Expansão desordenada das áreas metropolitanas e de outras áreas urbanas, 

invadindo e fragmentando os espaços abertos, afectando a sua qualidade e 

potencial ecológico, paisagístico e produtivo, e dificultando e encarecendo o 

desenvolvimento das infra-estruturas e a prestação dos serviços colectivos. 

• Despovoamento e fragilização demográfica e socioeconómica de vastas 

áreas e insuficiente desenvolvimento dos sistemas urbanos não metropolitanos e 

da sua articulação com os espaços rurais envolventes, enfraquecendo a 

competitividade e a coesão territorial do país. 

• Degradação da qualidade de muitas áreas residenciais, sobretudo nas 

periferias e nos centros históricos das cidades, e persistência de importantes 

segmentos de população sem acesso condigno à habitação, agravando as 

disparidades sociais e intra-urbanas. 

• Insuficiência das políticas públicas e da cultura cívica no acolhimento e 

integração dos imigrantes, acentuando a segregação especial e a exclusão social 

nas áreas urbanas. 

                                                 

12 Lei n.º58/2007, de 4 de Setembro aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento do 
Território (PNPOT). Trata-se de um marco no ordenamento do território português, completando o 
sistema de gestão territorial definido pela Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de 
Urbanismo (Lei nº48/98, de 11 de Agosto). O PNOT é um instrumento de desenvolvimento territorial de 
natureza estratégica que estabelece as grandes opções "com relevância para a organização do território 
nacional" e consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de 
gestão territorial, constituindo "um instrumento de cooperação com os demais Estados membros para a 
organização do território da União Europeia". 
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Em síntese, Ferreira (2008) retracta o facto das áreas urbanas terem crescido 

rapidamente, sem que esse crescimento tenha sido sustentado socialmente e 

culturalmente; sem que à necessidade de criar habitação e emprego tenha correspondido 

a igual preocupação em gerar dinamismos culturais e novos pólos de fruição e de 

criação; sem que à pressão da procura (quase sempre satisfeita desde a fase de projecto) 

tenha correspondido uma fiscalização das condições em que se concretizam os projectos 

aprovados, quer no plano da qualidade construtiva, quer no da interacção entre o 

edificado e a envolvente pública; sem que aos índices de ocupação do solo se tenha 

contraposto o escrupuloso cumprimento dos índices de criação de infra-estruturas ou de 

espaços de circulação e lazer. Acrescente-se ainda a tudo isto, o facto de algumas 

funções sociais tradicionais na vida portuguesa se terem tornado obsoletas ou 

excedentárias, e que outras, próprias da primeira urbanização, acabaram por atingir o 

coração das cidades, como as antigas zonas industriais que perderam o fulgor e a razão 

de ser de outras eras; as instalações militares desactivadas que, sobretudo nas cidades, 

constituem outras tantas bolsas que urge ocupar, com racionalidade e incorporando 

novas determinantes da intervenção urbana; as vastas zonas históricas degradadas, a 

pedir intervenção que não se resuma à simples recuperação de um ou outro edifício 

emblemático, mas que sejam capazes de pensar em termos de revitalização urbana; os 

cursos de água que o desmazelo ou a distracção transformaram em caneiros de despejo 

dos resíduos de toda a natureza; ou as vastas zonas arborizadas, que, uma vez abraçadas 

pelo crescimento urbano, exigem a sua apropriação criativa e cuidada pelo Homem, de 

forma que não se transformem em pontos de encontro da marginalidade e focos de 

insegurança, que todo o fenómeno de expansão urbana acarreta. Junte-se ainda a estas 

questões a preocupação em torno do uso dos recursos naturais, da preservação dos 

ecossistemas naturais, da biodiversidade, da poluição do solo, da água e do ar, entre 

outros factores que afectam os espaços urbanos. 

As necessidades humanas são crescentes acompanhando também o crescimento da 

população mundial, cada vez mais concentrada nas áreas urbanas. Isto significa uma 

maior pressão sobre os recursos naturais e sobre a capacidade do ambiente para eliminar 

e reciclar os detritos humanos, provocando uma contínua sobrecarga nas infra-estruturas 

e nas instalações urbanas, além das demais pressões sobre o meio ambiente.  
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As previsões feitas pela Organização das Nações Unidas (ONU)13 não deixam margem 

de dúvida para a importância que esta temática tem nos dias de hoje. Segundo estas, 95% 

do crescimento demográfico mundial durante a próxima década ocorrerá áreas urbanas, 

sendo que as projecções para 2025 prevêem que dois em cada três habitantes do planeta 

viverão em grandes centros urbanos. Também a Agência Europeia do Ambiente, refere 

que as cidades Europeias geram 75% a 85% do Produto Interno Bruto e consomem ¾ da 

energia mundial, sendo que, a tendência é crescente para a urbanização e evidente em 

todos os Estados-Membros da União Europeia. 

Indiscutivelmente, a maioria dos cidadãos continua a eleger os espaços urbanos para 

viver, pois é nestes que encontram uma melhor qualidade de vida, pela maior e 

diversificada oferta de emprego, cultura, equipamentos desportivos e de lazer, 

acessibilidades, tecnologias, entre outros.  

Por estas razões, a qualidade de vida urbana é actualmente uma das questões nucleares 

dos governos e das cidades. Na perspectiva de Ferreira (2005) esta, compreende um 

conjunto de atributos, bens e serviços de natureza material e imaterial, de que as cidades 

e a sua envolvente dispõem ou produzem para usufruto dos cidadãos. O autor refere 

que, no contexto europeu, a qualidade de vida urbana exige: 

• Acesso a habitação, dotada de condições de conforto, segurança e 

funcionalidade, e da adequada envolvente residencial, urbanística e ambiental; 

• Facilitação de serviços qualificados de educação e formação, saúde, 

cultura, lazer e desporto, bem como, de serviços públicos e administrativos 

eficientes e amigáveis; 

• Condições de mobilidade, conjugando transportes motorizados ou não, a 

mobilidade pedonal e a eliminação de barreiras para os deficientes; 

• Padrões urbanísticos, arquitectónicos e ambientais de qualidade e de 

estética, funcional e saudáveis, designadamente no que se refere ao espaço 

público, ao ar, à água e aos níveis de ruído; 

• Segurança pública; 

                                                 

13 Disponível em www.bbc.co.uk 
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• Instancias e mecanismos de protecção e recurso dos cidadãos, enquanto 

consumidores alimentares de serviços públicos e urbanos; e 

• Protecção social para os indivíduos e grupos economicamente 

desfavorecidos e de risco. 

O Grupo de Peritos do Ambiente Urbano, acrescenta ao factor qualidade de vida, o facto 

das pessoas darm valor a muitos aspectos do ambiente que não estão ligados à simples 

sobrevivência física, tais como a qualidade estética e cultural das zonas circunvizinhas, 

o acesso ao espaço rural e à tranquilidade. No entanto, num contexto de 

sustentabilidade, há que distinguir a qualidade de vida em termos de necessidades 

básicas das aspirações mais sumptuosas que não podem ser mantidas a longo prazo. É, 

portanto, necessária uma mudança de prioridades mais orientadas para o ambiente e, por 

consequência, uma adaptação a modos de vida sustentáveis. 

2. ESTRATÉGIAS DE ACÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE URBANA 

Da análise das políticas urbanas aos modelos urbanísticos e dos exemplos concretos de 

revitalização urbana nacional e internacional às principais características que integram o 

complexo ambiente urbano e aos próprios problemas urbanos, elaborou-se assim uma 

visão integrada de todo este processo e identificaram-se as áreas e estratégias de acção 

que visam melhorar e superar os actuais problemas urbanos (Tabela 1). 

Tabela 1 Estratégias de Acção e Correspondentes Áreas de Sustentabilidade Urbana 

Estratégias de Acção / Áreas de Sustentabilidade Urbana 

Revitalização / Requalificação das Áreas Urbanas 
 Património histórico-construído; Áreas degradadas e obsoletas; Periferias-urbanas; Paisagem 

Densidade e Usos Mistos 
 Uso e ocupação do solo sustentável; Ocupação multifuncional do espaço; Diversidade de vivência nos 

espaços 
Espaços Públicos Qualificados 
 Espaços qualificados de relação e convívio; Diversidade de vivencia nos espaços públicos 

Mobilidade e Acessibilidade Universal 
 Redes de acessibilidades e alternativas de mobilidade ao transporte privado; Mobilidade de baixo 

impacte e acesso para todos 
Matriz de Recursos Naturais, Energia e Resíduos 
 Eficiência no uso dos recursos e energia (energia, água, e materiais); Eco-eficiência na construção 

Gestão e Passivos Ambientais  
 Gestão do Ambiente e aplicação de novas tecnologias ambientais; Efluentes líquidos; Resíduos 
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sólidos; Emissões atmosféricas; Ruído; Poluição térmica 

Estrutura Ecológica Urbana 
 Estrutura ecológica e parque urbano; Qualidade do ambiente natural e construído 

Dinâmicas Sociais e Económicas 
 Coesão social e a participação cívica; Satisfação das necessidades básicas (habitação, saúde, 

educação, emprego; Economia diversificada, dinâmica e inovadora; Competitividade dos territórios 
Fonte: Adaptado de Vassalo (2010) 

De forma a melhorar a interpretação da cada uma das Estratégias de Acção, apresenta-

se de seguida, uma breve descrição de cada uma delas: 

Revitalização / Requalificação das Áreas Urbanas 

A revitalização urbana é cada vez mais um instrumento-chave para a qualificação e o 

desenvolvimento dos territórios construídos e deve ser usada para alcançar os objectivos 

do desenvolvimento urbano sustentável, nomeadamente através de operações de 

regeneração das antigas paisagens e criação de novos elementos verdes ou outras áreas 

de valor ecológico (frentes de mar ou de zonas ribeirinhas por exemplo); de 

descontaminação e/ou reutilização do solo abandonado (zonas industriais deprimidas); 

de reabilitação de edifícios degradados (em centros históricos); e de criação de novas 

polaridades em áreas metropolitanas.  

Densidade e Usos Mistos 

A cidade densa responde ao conceito da sustentabilidade urbana, principalmente através 

do seu objectivo de preservar e reabilitar os espaços presentes no tecido urbano, 

concentrando o desenvolvimento urbano em densidades elevadas e reduzindo 

substancialmente o tráfego. O Livro Verde sobre o Ambiente Urbano (CCE, 1990) 

refere vivamente o incentivo a projectos de utilização mista. O importante é maximizar 

o uso dos espaços já urbanizados com funções mistas de forma a contrariar a expansão 

física horizontal da cidade e o seu uso ineficiente de recursos e gasto de energias. 

Espaços Públicos Qualificados 

O valor do espaço público inserido no tecido urbano tem vindo a ser redescoberto. Hoje 

em dia, as pessoas prezam muito a sua privacidade, mas também anseiam por uma vida 

pública genuína. Reflexos disso são as centenas de pessoas que se apoderam dos jardins 

públicos bem cuidados nos centros das cidades, das praças requalificadas, dos passeios 
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marítimos e ribeirinhos. Estes locais devem por isso oferecer qualidades de diversidade 

paisagística e ambiental e proporcionar espaços de vivência.  

Mobilidade e Acessibilidade Universal 

O desenvolvimento espacial do território é gerador de mobilidade para a população 

aceder a bens e serviços, indispensáveis ao seu bem-estar, e deve promover a 

acessibilidade como um aspecto essencial à qualidade de vida dos cidadãos e ao 

exercício dos seus direitos. A resposta aos factores que condicionam e são influenciados 

pelas soluções de acessibilidade, mobilidade e de transporte requer uma intervenção 

articulada e integrada no território, para responder adequadamente às diferentes 

exigências e necessidades actuais. A proximidade de elementos naturais (bosques, 

jardins, cursos de água, etc.), ou de serviços (bancos, correios, mini-mercados, centros 

de saúde, etc.), contribui para diminuir a necessidade de mobilidade à distância. O 

desenvolvimento de serviços básicos e secundários no local atendem á necessidade da 

comunidade e desencoraja o uso de transporte a motor em viagens curtas. E um 

território dotado de uma boa infra-estrutura de transportes públicos pode desencorajar o 

uso do automóvel.  

Matriz de Recursos Naturais, Energia e Resíduos 

As cidades são hoje dependentes de tecnologias baseadas em combustíveis fósseis (e na 

energia nuclear) para o fornecimento de energia aos edifícios, fábricas e sistemas de 

transportes. Porém, sabe-se que a utilização média de recursos e níveis de poluição de 

cada cidade variam conforme as suas dimensões e do modo como satisfazem as suas 

necessidades. A Agência Municipal de Energia e Ambiente – Lisboa E-Nova tem vindo 

a desenvolver para a cidade de Lisboa, nomeadamente as Matrizes de Energia, Água e 

Materiais, estas são ferramentas úteis e relevantes para o estabelecimento de metas e 

indicadores para a cidade de Lisboa.14 Este tipo de instrumento é fundamental para 

avaliar as cidades e definir estratégias de actuação que conduzam a uma gestão 

sustentável dos recursos de uma cidade. 

Gestão e Passivos Ambientais 

                                                 

14 Está também previsto o desenvolvimento das Matrizes da Qualidade do Ar e do Ruído. 
<www.lisboaenova.org> 



 

1449 

16º Congresso da APDR 
Universidade da Madeira, Funchal 

Colégio dos Jesuítas, 8 a 10 Julho 2010 

A maior percentagem dos impactes ambientais é proveniente das diversas actividades 

urbanas que resultam na emissão de efluentes líquidos, resíduos sólidos, emissões 

atmosféricas, ruído e poluição térmica, contribuindo para aceleração da degradação 

ambiental e consequentes alterações climáticas. As intervenções nas áreas urbanas 

devem prever a implementação de práticas de gestão e/ou políticas ambientais que 

abordem questões relacionadas com o planeamento, a execução e coordenação de 

actividades relacionadas com a área ambiental. 

Estrutura Ecológica Urbana 

A qualidade e presença de características naturais nas áreas urbanas são essenciais para 

o ambiente e para o valor estético em que se inserem. A estrutura ecológica é o 

esqueleto dos espaços abertos dos territórios urbanos (Soares 2005). O planeamento 

urbano deve manter as continuidades preexistentes da estrutura ecológica e contribuir 

para uma boa conexão com os diferentes espaços envolventes, aumentando deste modo, 

os espaços verdes e a biodiversidade. 

Dinâmicas Sociais e Económicas 

O equilíbrio social de um determinado tecido urbano está intrinsecamente ligado à 

qualidade do mesmo. Os problemas espaciais como a deterioração do edificado e a 

poluição contribuem para o aumento da criminalidade e da exclusão social. Por isso, se 

torna importante melhorar os espaços urbanos, dotando-os de serviços que dinamizem 

actividades económicas, permitindo o acesso a utentes diferenciados e dispondo de uma 

oferta diversificada cultural e recreativa. Importa garantir o crescimento de uma 

estrutura socioeconómica eficiente, dinâmica e segura, de modo a assegurar uma melhor 

qualidade de vida, reduzir a exclusão social e contribuir para o aumento da 

competitividade e atracção de empresas, habitantes e visitantes. 

Entende-se assim que construção desta ampla visão para a sustentabilidade urbana, 

abrange os três pilares que fundamentam e caracterizam o desenvolvimento sustentável 

- ambiente sociedade e economia. Esta visão faz parte do processo de construção dos 

critérios de avaliação e certificação para o ambiente urbano como será explicado 

posteriormente. 
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3. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO 

No decorrer da última década, tem sido empreendidos esforços no sentido de incorporar 

o conceito de desenvolvimento sustentável em todos os processos de produção, embora 

estes, sejam ainda pouco significativos (num contexto global de tudo o que é produzido 

e consumido pela sociedade). Exemplo desses esforços, é o surgimento de sistemas que 

certificam ambientalmente produtos, materiais, edifícios, florestas, praias entre outros. 

No desenvolvimento desta temática foram analisados os sistemas de avaliação e 

certificação com maior relevância, quer em contextos mais académicos, quer do ponto 

de vista empresarial (já implementados no mercado), isto, à escala urbana. A pesquisa 

desenvolvida por Vassalo (2010), abrangeu sistemas de avaliação baseados em 

indicadores e (ou) critérios como o Sistema de Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável (SIDS); o Programa de Indicadores Urbanos Globais (PIUG); o Urban 

Indicators Programme UN-HABITAT (UIP-UH); os Indicadores Comuns Europeus 

(ICE); os Urban Audit Indicators (UAI); a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE); o 

Good Practice Guide on Planning for Sustainable Development (GPGPSD). E sistemas 

de certificação baseados em critérios de avaliação, nomeadamente: o Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) Communities; o 

Leadership in Energy and Environmental Deseign for Neighborhood Development 

(LEED - ND); os Sistemas de Gestão Ambiental (SGA); e, o Sistema Voluntário para 

Avaliação da Construção Sustentável LiderA v2.0. 

Estes instrumentos têm vindo a surgir nos últimos anos, pela premência de combate aos 

problemas no ambiente urbano. Reflectem importantes contribuições para o processo de 

desenvolvimento sustentável e atendem aos princípios das Agendas 21 e às políticas 

urbanas a nível nacional e internacional. Os resultados destes visam uma melhoria 

significativa do ambiente urbano em direcção à almejada sustentabilidade. 

Da análise aos sistemas referidos, foi efectuado um cruzamento de dados de forma a 

facilitar o entendimento comum das principais áreas de verificação dos sistemas de 

avaliação (Tabela 2), e das principais áreas de avaliação dos sistemas de certificação 

(Tabela 3). Incluiu-se nesta base, o Sistema de Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável (SIDS 2007) por incorporar uma serie de objectivos e metas que podem 

contribuir para “uma medição” do desenvolvimento urbano sustentável.  
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Tabela 2 Principais Áreas de Verificação dos Sistemas de Avaliação da Sustentabilidade Urbana. 
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(Ambiental, Social e Económica) 

Principais Áreas de Verificação SI
D

S 
20

07
 

PI
U

G
 

U
IP

-U
H

 

IC
E

 

A
A

E
 

G
PG

PC
D

 

U
A

I 

A
M

B
IE

N
T

E
 

Água       
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Natureza e Biodiversidade        
Resíduos        
Riscos        
Ruído       
Solos e Ordenamento do Território       
Saneamento Básico        
Gestão Ambiental        
Educação Ambiental        
Alterações Climáticas       
Paisagem        
Energia       
Planeamento Urbano        
Relação Local/Global        
Património Cultural/ Qualidade do ambiente Construído        
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 Economia       

Transportes       

Turismo        
Habitação        
Tecnologia e Inovação        
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L
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 Governança        
Participação Cívica       
Coesão/Exclusão Social        
Educação       
Emprego       
Justiça        
Saúde       
Cultura       
Lazer       
População       
Segurança       
Serviços Sociais        

Fonte: Adaptado de Vassalo, 2010 
Da análise à Tabela 2 observa-se que os sistemas analisados agregam a vertente 

ambiental, social e económica, pilares do desenvolvimento sustentável, sendo a 

componente ambiental a mais visada por todos. No total das áreas mais comuns aos 

sistemas, destacam-se o Ambiente com as especificidades: água, ar, natureza, 

biodiversidade, resíduos, ruído, solos, ordenamento do território, energia, e o 

planeamento urbano. Em seguida na vertente Social: governança, coesão/exclusão 

social, educação, emprego, saúde e população. Por último, a vertente Económica, com 

as especificidades: transportes e economia. 
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Tabela 3 Principais Temas de Avaliação dos Sistemas de Avaliação e Certificação do Ambiente Urbano 

Construído. 
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Água     
Energia     
Infraestruturas     
Utilização dos Solos     
Sistemas Ecológicos     
Comunidades Inclusas     
Usos Mistos     
Mobilidade e Transportes     
Materiais     
Localização e Articulação Sustentável     
Construção e Tecnologia Sustentável     
Paisagem     
Efluentes     
Emissões Atmosféricas     
Resíduos     
Ruído     
Efeitos Térmicos (Ilhas de Calor)     
Acessibilidade     
Gestão Ambiental     
Inovação     
Riscos     
Investimentos/ Emprego     

Fonte: Adaptado de Vassalo, 2010 

Na análise à Tabela 3 conclui-se que os temas água, energia, infraestruturas, solos, 

sistemas ecológicos, comunidades inclusas, usos mistos, mobilidade e transportes, 

materiais, construção e tecnologia sustentável, paisagem, efluente, emissões 

atmosféricas, resíduos, efeitos térmicos, acessibilidades, gestão ambiental, e riscos, são 

os mais comuns aos quatro sistemas de certificação analisados. 

Na sequência do referido anteriormente, as estratégias de acção para a sustentabilidade 

urbana fazem parte do processo de construção dos critérios, o mesmo acontece com os 

resultados da análise efectuada aos sistemas de avaliação e certificação com âmbito no 

ambiente urbano. 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA ÁREAS URBANAS SUSTENTÁVEIS 

4.1  Integração das Áreas de Acção com os Critérios de Avaliação Propostos 
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Os critérios propostos apresentam uma forte visão integrada e multidisciplinar dos 

aspectos que caracterizam o ambiente urbano. Isto porque encerram em si as práticas e 

os fundamentos dos sistemas de avaliação anteriormente abordados e também porque 

integram as estratégias de acção referidas anteriormente. Estas últimas, reflectem 

modelos urbanos reconhecidos, metas e estratégias das políticas vigentes na União 

Europeia e do próprio contexto português, nomeadamente o PNOT (Programa Nacional 

de Política de Ordenamento do Território) e a Politica de Cidades Polis XXI. Com isto, 

os critérios pretendem não só contribuir para a avaliação e certificação de áreas urbanas 

sustentáveis, como também, no prosseguimento das políticas urbanas, contribuir para 

superar as debilidades do sistema urbano nacional e transformar as áreas urbanas e peri-

urbanas em territórios mais competitivos e de elevada qualidade de vida urbana.  

Os critérios permitem diagnosticar os problemas existentes em uma determinada área e 

orientar para a implementação de medidas e acções que melhorem o ambiente urbano. 

Sendo o objectivo principal destes, a avaliação do cumprimento das melhores práticas 

aplicadas no local para a obtenção da certificação, como exemplifica a fig. 1. 

 

Fig. 1 Fases Adoptadas pelos Critérios para Alcançar a Certificação de Áreas Urbanas Sustentáveis. 

Fonte: Vassalo 2010 

Os 45 critérios estão enquadrados por dezassete áreas de acção e seis eixos 

estruturantes. Na Tabela 5 é demonstrada a intersecção das áreas de acção e dos 

critérios de avaliação com os pressupostos dos sistemas existentes com âmbito relevante 

no ambiente urbano. Esta tabela, permite visualizar a influência directa que os sistemas 

exerceram na selecção das áreas e dos critérios. A definição dos 6 eixos advém 

directamente das estratégias de acção para a sustentabilidade urbana. 

Tabela 5 Intersecção das Áreas e Critérios Adoptados com os Pressupostos dos Sistemas Estudados. 
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Fonte: Adaptado de Vassalo, 2010 
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Os 45 critérios referidos, constituem o ponto de partida para um objectivo mais 

ambicioso, que é o desenvolvimento de um modelo português de certificação territorial. 

Para isto, foi elaborado um trabalho em diferentes níveis de detalhe. A seguir referem-se 

algumas das fases necessárias para uma área urbana conseguir obter efectivamente a 

certificação pelo seu bom desempenho e práticas de sustentabilidade: (1) linhas 

estratégicas de acção (LEA) a equacionar nos critérios; check–list para cada uma das 

linhas estratégicas de acção; (2) processo de avaliação e reconhecimento da certificação. 

4.2 Metodologia de Avaliação e Aplicação dos Critérios 
A metodologia de avaliação consiste em pontuar os critérios em três estágios distintos: 

(1) A pontuação atribuída a cada LEA é resultado de uma Check List de “intenções” 

que têm de estar implementadas no território em avaliação. O maior ou menor 

cumprimento de “intenções” irá reflectir-se na pontuação final da LEA; (2) A avaliação 

final de cada critério é obtida pelas LEA que são somadas e depois divididas pelo 

número total de LEA aplicáveis no território; (3) A pontuação final da área em análise é 

obtida através do somatório da pontuação de todos os critérios. O resultado equivalerá a 

um nível de certificação, que para ser suficiente, exige que todos os critérios obtenham 

no mínimo pontuação 3 (numa escala de 1 a 5 valores). Isto confere ao território um 

nível de certificação no mínimo C (Bom) e no máximo A+ (Excelente). 

Esta avaliação permite também pontuar os 45 critérios isoladamente e identificar o grau 

de sustentabilidade e de desempenho de cada um deles e caso necessário, interceder nos 

que não atinjam a pontuação suficiente, antes de concluir o processo de certificação. 

Deste modo, nenhum critério compromete a certificação, tendo em conta que todos 

fazem parte de uma visão integrada para alcançar áreas urbanas sustentáveis. 

Na aplicabilidade dos critérios, não foram estabelecidas limitações relativamente à 

escala de intervenção que as áreas urbanas devem ter, para que possam ser avaliadas e 

consequentemente certificadas. Sabe-se que cada projecto é singular pelas 

características específicas do local a intervir, por isso, houve preocupação em captar as 

características generalistas e abrangentes das áreas urbanas, de modo, a que os critérios 

adoptados pudessem responder a todos os objectivos propostos. O que não invalida a 

necessidade de rever o grau de exigência e detalhe dos critérios propostos, caso a área 

de intervenção o exija.  
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Desta forma, os critérios poderão ser aplicados a escalas menores, como a um quarteirão 

ou uma pequena urbanização, ou em escalas maiores, como uma área urbana 

consolidada (por exemplo uma freguesia). O seu foco de aplicação recai tanto na fase de 

planeamento de novas expansões da cidade como a de intervenções em áreas urbanas já 

existentes que necessitem de requalificação ou regeneração urbana, nomeadamente nas 

áreas: residenciais, comerciais, industriais, centros históricos, portos, locais turísticos e 

de lazer, parques urbanos e espaços públicos. Entende-se que os critérios a serem 

aplicados num projecto em fase de planeamento, podem orientar desde o início, às 

directrizes necessárias para a criação de áreas urbanas sustentáveis. Mas, aquando o 

âmbito de aplicação for o da requalificação ou revitalização urbana, estes podem operar 

como uma check-list de verificação e avaliação da área em análise.  

Também foi pensada a possibilidade desta ferramenta poder auxiliar os Instrumentos de 

Planeamento e Ordenamento do Território (IPOT), pois poderia avaliar os seus 

conteúdos e ajudar a melhorar a qualidade dos mesmos, incidindo sobretudo nos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), Planos Directores Municipais 

(PDM); Planos de Urbanização (PU) e Planos de Pormenor (PP). 

A construção deste quadro referencial, composto por 45 critérios de avaliação, pela sua 

visão abrangente, permite trabalhar temas específicos e transversais às áreas urbanas, 

como: (1) o planeamento dos espaços visando um tecido urbano coeso e contínuo; (2) a 

revitalização das áreas urbanas e centros históricos; (3) a requalificação de solo e áreas 

degradadas com a reutilização de edifícios existentes e obsoletos adaptados às 

necessidades locais; (4) a protecção ecológica do solo; (5) a estrutura compacta e mista 

do solo urbano contrariando a expansão urbana; (6) a conservação e preservação do 

património e ambiente construído; (7) a construção sustentável atendendo às actuais 

certificações energéticas; a valorização do espaço público; (8) a integração e 

valorização com a paisagem envolvente; (9) a promoção de corredores verdes; (10) a 

protecção do ambiente nas áreas urbanas; (11) a preservação das espécies em vias de 

extinção e áreas naturais protegidas de interesse público; (12) a promoção dos 

transportes públicos para desencorajar o uso exclusivo do automóvel; (13) a promoção 

de meios de locomoção de baixo impacte, como redes de ciclovias, percursos pedonais e 

transportes eco-eficientes; (14) o desenvolvimento de serviços básicos e secundários nas 

áreas urbanas; (15) a promoção da acessibilidade universal; (16) a conectividade com as 
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áreas envolventes; (17) a eficiência no consumo e uso dos recursos naturais, como a 

energia, a água e os materiais; (18) a diminuição e mitigação dos passivos ambientais 

(efluentes líquidos, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruído e poluição térmica); 

(19) a inclusão social, o desenvolvimento económico e as suas dinâmicas que geram 

competitividade e concorrência; a diversidade dos serviços urbanos e a sua 

adequabilidade às necessidades dos cidadãos; (20) o direito à habitação com qualidade; 

(21) a boa governança e a efectiva participação dos cidadãos; (22) a oferta cultural e de 

lazer; (23) a segurança e a protecção civil; (24) práticas de gestão ou políticas 

ambientais que abordem questões relacionadas com o planeamento, execução e 

coordenação de actividades relacionadas com a área ambiental; e (25) a promoção de 

novos métodos e tecnologias ambientais que busquem uma melhoria contínua do 

desempenho ambiental. 

5. SUSTENTABILIDADE, CERTIFICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO - 

VARIÁVEIS FUNDAMENTAIS PARA A COMPETITIVIDADE DOS 

TERRITÓRIOS 

As políticas de desenvolvimento levadas a cabo desde a adesão de Portugal à 

Comunidade Económica Europeia têm visado de uma forma generalizada, uma coesão 

dos territórios e regiões, de forma a assegurar uma convergência em matéria de 

qualidade de vida das populações. Desde aí, as dinâmicas de crescimento a diferentes 

ritmos têm resultado em diferentes limiares de desenvolvimento sócio-económico, que 

na maior parte dos casos resultam numa pressão sobre as áreas urbanas e a sua 

envolvência e/ou periferia.  

De facto, os sistemas urbanos demonstram um papel fulcral nos processos e dinâmicas 

de coesão e também nos diferentes ritmos e patamares de competitividade das regiões 

portuguesas. 

Num contexto onde as aglomerações territoriais se acentuam e num cenário onde os 

desequilíbrios de distribuição demográfica são visíveis, nomeadamente através de um 

saldo excessivamente elevado para as regiões urbanas e suas periferias, Portugal 

encontra na estrutura dos seus sistemas urbanos, um dos maiores obstáculos à 

competitividade dos seus territórios. O facto de não haver um conjunto de cidades de 

dimensões médias que assegurem o equilíbrio das já referidas estruturas urbanas, gera 
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contextos de vivência e de qualidade de vida pouco sustentáveis para as populações. De 

acordo com os censos de 2001, mais de metade da população portuguesa - cerca de 55% 

- residia em áreas urbanas, com particular concentração nas AM de Lisboa e do Porto e 

cerca de 40% da população vivia em 4% da superfície territorial nacional. 

Na procura por elevados níveis de sustentabilidade, que se traduzam por uma efectiva 

melhoria da qualidade de vida (geral) das populações, e entre outros factores, a 

dinâmica ambiental dos territórios pode ser considerada como uma vantagem 

comparativa entre diferentes regiões, nomeadamente entre regiões que querem atingir os 

mais altos patamares em termos de melhores práticas e desempenhos de 

sustentabilidade ambiental. 

Tendo presente que a construção dos critérios teve por base os (inúmeros) factores que 

regem o ambiente urbano e que obrigam a adopção de uma perspectiva integrada e 

multidisciplinar para avaliar a sua sustentabilidade, foi também fundamental efectuar 

uma breve análise sobre alguns dos instrumentos eficazes de planeamento e alguns dos 

documentos mais importantes no quadro das políticas económicas nacionais. Só assim 

foi possível enquadrar os principais problemas e perceber até que ponto, podem também 

as questões de sustentabilidade ambiental contribuir para alavancar a competitividade 

do tecido económico português, encontrando vantagens comparativas em territórios 

onde as variáveis directamente relacionadas com a produtividade já não conseguem, por 

si só, a esperada convergência com a média Europeia. 

Uma nova fase na elaboração de Políticas Públicas em Portugal ocorre nos próximos 

anos e segue o referencial definido pelo PNPOT (Programa Nacional de Política de 

Ordenamento do Território). Este instrumento visa contribuir para que Portugal se 

afirme como um país de elevado nível de desenvolvimento económico, social e 

ambiental, sendo “um espaço sustentável e bem ordenado; uma economia competitiva, 

integrada e aberta; um território equitativo em termos de desenvolvimento e bem-estar; 

e uma sociedade criativa e com sentido de cidadania”. Para responder e alcançar estas 

metas, é necessário conjugar e revitalizar os instrumentos de intervenção urbana. Assim, 

no quadro do urbanismo operacional português, os actuais referenciais de actuação para 

os municípios portugueses são os quatro instrumentos específicos da Política de Cidades 

POLIS XXI no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 
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(QREN): (i) Parcerias para a Regeneração Urbana; (ii) Redes Urbanas para a 

Competitividade e a Inovação; (iii) Acções Inovadoras para o Desenvolvimento 

Urbano; e (iv) Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional.15  

Destes 4 instrumentos, destaca-se o objectivo das “Redes Urbanas para a 

Competitividade e a Inovação”, que refere como pontos fundamentais: (1) apoiar a 

afirmação das cidades enquanto nós de redes de inovação e competitividade de âmbito 

nacional ou internacional; (2) promover o reforço das funções económicas superiores 

das cidades, através da obtenção em rede de limiares e sinergias para a qualificação das 

infra-estruturas tecnológicas e o desenvolvimento dos factores de atracção de 

actividades inovadoras e competitivas; (3) estimular a cooperação entre cidades 

portuguesas para a valorização partilhada de recursos, potencialidades e factores de 

diferenciação; (4) promover a inserção das cidades em redes internacionais e afirmar a 

sua imagem internacional; (5) optimizar o potencial das infra-estruturas e equipamentos 

numa perspectiva de rede. 

O POLIS XXI, procura responder aos desafios crescentes e complexos que se colocam 

às cidades, como, superar as debilidades do sistema urbano nacional e transformar as 

cidades em motores efectivos do desenvolvimento das regiões e do País. Com isto, visa 

abrir um novo ciclo de intervenção urbana que contribua significativamente para tornar 

as cidades portuguesas em: territórios de inovação e competitividade; territórios de 

cidadania e coesão social; territórios de qualidade de ambiente e de vida; e, territórios 

bem planeados e governados. 

Importa referir que, a Política de Cidades, integra-se nos objectivos da Estratégia de 

Lisboa (PNACE) E na Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) e 

procura dar resposta aos actuais desafios do desenvolvimento territorial e urbano, 

identificados na Agenda Territorial da União Europeia, para uma Europa mais 

competitiva e sustentável. E também, na Carta de Leipzig, para as cidades europeias 

sustentáveis. Relembrando ainda, que o objectivo fundamental do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional para o período 2007-2013 é a correcção das desigualdades, o 

aumento da competitividade e da coesão regional. Entre as cinco orientações 
                                                 

15 MAOTDR - Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 
2007. 



 

1460 

16º Congresso da APDR 
Universidade da Madeira, Funchal 

Colégio dos Jesuítas, 8 a 10 Julho 2010 

estruturantes apontadas por este documento destaca-se a “coesão e valorização 

territorial”. Esta aponta no sentido de potenciar os factores de desenvolvimento 

científico e tecnológico, de progresso económico, sócio-cultural e ambiental específicos 

de cada região, contribuindo assim para um desenvolvimento sustentável e 

regionalmente equilibrado.  

Tal como já foi anteriormente, e face às elevadas pressões sobre os sistemas urbanos e à 

sua ligação com a competitividade dos territórios, emergem questões às quais é 

necessário dar resposta. Algumas das mais pertinentes estão também referenciadas no 

QREN, como por exemplo: (1) A ineficiência energética e insustentabilidade ambiental 

e económica no domínio da construção de edifícios e da mobilidade; (2) A degradação 

da qualidade de vida e da paisagem urbana associada à escassez dos espaços verdes, à 

poluição atmosférica e ao ruído; (3) Elevada intensidade (reduzida eficiência) energética 

e carbónica das actividades económicas e dos modelos de mobilidade, com fraco 

recurso a energias renováveis, num contexto de baixos níveis relativos de consumo 

energético e de emissão de GEE; (4) Ausência de uma cultura cívica e de práticas 

eficazes de ordenamento do território e ineficiência dos sistemas de informação, 

planeamento e gestão territorial. 

Verifica-se que na construção dos critérios foram efectivamente incluídas todas as 

questões mais emergentes das políticas europeias e nacionais. No entanto, a diversidade 

cultural e patrimonial não devem nunca ser postas de lado, quaisquer que sejam os 

programas e as variáveis em aplicação. Desta forma, os critérios devem sempre ser 

readaptados a cada região/zona do território nacional, tendo em conta a especificidade 

das diferentes zonas do país, o que seria necessário desenvolver futuras abordagens. 

Num contexto em que a aglomeração territorial se acentuou, nomeadamente através do 

reforço da concentração urbana nas zonas de maior densidade populacional, Portugal 

continua a ter na estruturação do sistema urbano uma dos maiores entraves à 

competitividade das regiões e ao desenvolvimento do país. Tal como já foi referido, 

torna-se assim necessário encontrar novos instrumentos que permitam alcançar o 

almejado desenvolvimento, por uma via menos economicista e mais ambiental. Avaliar 

e certificar o território, reconhecendo-lhe características fundamentais à melhoria da 

qualidade de vida dos seus residentes pode ser a variável de diferenciação. Avaliar e 
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certificar o território para o diferenciar num mercado global onde a competitividade já 

se começa a fazer e a medir por outros indicadores mais “verdes” e mais “sustentáveis”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nunca é demais referir, que o objectivo fundamental do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional para o período 2007-2013 é a correcção das desigualdades, o 

aumento da competitividade e da coesão regional. Num contexto de forte crise 

económica e financeira, as alternativas para criar riqueza sobre o território são cada vez 

mais escassas. Por isso, tentar encontrar saídas alternativas, apesar de não ser fácil, será 

pelo menos, do ponto de vista intelectual, um desafio premente. Assim, desenvolver um 

território pela via da melhoria da qualidade ambiental pode ser uma dessas saídas. 

Apesar de não existir ainda um método rigoroso e na prática, comprovadamente eficaz, 

capaz de gerar um desenvolvimento sustentável, a certificação vai ganhando força como 

um dos contributos mais significativos para um modelo cada vez mais próximo daquele 

que, num futuro a curto prazo poderá vir a ser ambicionado por todos mas aplicado por 

poucos. 

Na prática os 45 critérios apresentados constituem um quadro referencial de boas 

práticas e desempenhos ambientais sustentáveis, não só para o próprio processo de 

avaliação e certificação de áreas urbanas, como também, para outros processos de 

planeamento e desenvolvimentos urbanos, fundamentais num contexto de valorização 

territorial. Os critérios assimilaram o conhecimento de diversas fontes e expressam 

vontade em solucionar e melhorar os problemas das áreas urbanas portuguesas. 

Certificar os territórios é também uma forma de os valorizar pela inovação ao nível das 

suas variáveis ambientais. O seu reflexo sobre a qualidade de vida de quem usufrui a 

cidade – trabalho e/ou residência será certamente um dos seus objectivos fundamentais. 

Os benefícios da implementação de um modelo de avaliação e certificação nas áreas 

urbanas são evidentes. De entre um enorme conjunto, podem destacar-se: a valorização 

territorial; a transformação do mercado imobiliário para práticas mais sustentáveis; mais 

atractividade, mais diversidade, mais investimentos; sustentabilidade para vidas futuras; 

planeamento urbano sustentável, com ganhos para todos; melhor qualidade de vida para 

os habitantes; espaços urbanos mais homogéneos; optimização na gestão das cidades; 

menos manutenção das infra-estruturas e espaços públicos; comportamentos mais 
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ecológicos e eficientes e a promoção e marketing destas áreas. Sendo que, este último 

pode mesmo levar à competitividade dos territórios e, com isto, estar-se a dar início a 

uma geração de espaços urbanos de elevada qualidade de vida. Contudo, verifica-se que 

serão necessários, muitos mais desenvolvimentos, para a se conseguir efectivamente a 

chegar a obtenção da certificação das áreas urbanas.  

Por último, articuladas com as políticas energéticas e num contexto de competitividade 

da economia Portuguesa, as exigências ambientais assumem uma relevância estratégica 

transversal cada vez maior. No sentido de prevenir e mitigar as consequências das 

alterações climáticas e, também num contexto de cumprimento dos objectivos 

estabelecidos nos acordos internacionais de redução de gazes de efeito de estufa, a 

certificação territorial, nas suas mais variadas vertentes torna-se determinante. 

O desafio está em conseguir um modelo que concilie de forma coerente e satisfatória, a 

protecção do ambiente com o crescimento económico e a satisfação das necessidades 

básicas dos cidadãos.  
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