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Sumário 

 

 

O modelo proposto assume a defesa dos recursos naturais e patrimoniais do País e para 

a garantir, reforma: 

I. O planeamento, concentrando poderes no município, salvo em matéria de 

planeamento ambiental e transformando a intervenção da Administração central, 

que se desterritorializa, salvo na importante área da fiscalização; 

II. A fiscalização territorial passa a existir com mais eficácia; 

III. A Participação exige que o processo urbanístico passe a ser realmente público, 

com acrescida intervenção da sociedade civil. 

Assume a transformação dos instrumentos de política territorial que se relacionam 

com o metabolismo dos solos, no sentido da correcção do papel de cada actor dentro desse 

metabolismo. Altera-se: 

I. A política de solos, no sentido de permitir ao município desenhar a cidade, sob 

orientações regionais para a competitividade territorial e orientação central para a 

defesa dos recursos naturais; 

II. O controlo urbanístico prévio, que se concentra-se no município. 

Procura garantir a simplificação a transparência, a eficácia e a eficiência da 

administração territorial, assegurando: 

I. Descentralização para o nível local, nos capítulos social, da saúde e da educação e 

no ordenamento do território; 

II. Descentralização para o nível regional de instrumentos essenciais para a 

competitividade territorial: transportes, acessibilidades de nível regional, 

articulação empresarial e científica, promoção territorial, gestão territorial para o 

ordenamento do Turismo, da Indústria e das grandes superfícies comerciais e um 

papel a desenvolver no planeamento ambiental; 

A criação duma polaridade regional, para assegurar as economias de escala que o 

sistema actual desperdiça. Uma organização com poder político e capacidade financeira de 

intervenção, mas  competências administrativas reduzidas, porque são contraproducentes a 

este nível: 
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I. Uma assembleia regional, eleita por sufrágio directo e universal dos eleitores 

da região; 

II. Um presidente da Região, indirectamente eleito pela assembleia regional; 

III. Uma Agência de Desenvolvimento Regional,  que constitui uma SGPS e que 

gere a intervenção financeira regional, dirigida pelo presidente da região; 

IV. Um fundo nacional de investimento aberto, criado pela Administração central, 

com participações públicas e privadas, destinado a corporizar os 

financiamentos às Agências de Desenvolvimento Regional, segundo regras de 

mercado. 

Só será possível reexaminarmos a nossa política de desenvolvimento regional, se 

procedermos a uma análise sistémica e nos dispusermos a tirar conclusões nas várias variáveis 

fundamentais. 

 Nenhuma reforma na área da Administração do Território será bem sucedida sem 

estabelecermos um modelo financeiro realista para a sua execução. 

 Mas nenhuma reforma dos custos financeiros do Estado ficará completa sem 

estabelecermos uma organização regional realista.  
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Summary  

 

 

    The proposed model assumes the defense of natural resources and heritage of the 

country and to ensure reform of: 

I. The planning, concentrating power in the municipality, except in matters of 

environmental planning and diminishing the intervention of central government, except in the 

important area of supervision; 

II. The territorial surveillance comes into being more effectively;  

 III. Participation requires that the town planning process to become truly public, with 

increased involvement of civil society. 

Assume the transformation of territorial policy instruments that relate to the 

metabolism of the soil, towards the correction of the role of each actor in this metabolism. 

Changes are: 

-    The policy of land, in order to enable the municipality to draw the city, under the 

guidelines of regional orientation for territorial competitiveness, and central orientation to the 

protection of natural resources; 

  - The urban control prior, which focuses on the municipality.  

Pursue the simplification of transparency, effectiveness and efficiency of territorial 

administration, ensuring: 

a) Decentralization to the local level, chapters social, health and education and 

planning;  

b) Decentralisation to the regional level of essential tools for territorial competitiveness: 

planning transport, regional accessibility, business and scientific articulation, 

territorial promotion, land management into national Tourism and Industry and the large 

supermarkets, and a role to develop on the planning environment; 

The creation of a regional polarity, to ensure economies of scale that the current 

system wastes. An organization with political power and financial capacity to intervene, but 

reduced administrative skills, because they are counterproductive to this level: 

A regional assembly, elected by direct universal suffrage of voters in the region; 

 A president of the region, indirectly elected by the regional assembly; 

 A Regional Development Agency, which is a holding company which manages the 

regional financial intervention, led by president of the region;  
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An  open national investment fund, set up by central government, with public and 

private interests, to embody the funding to Regional Development Agencies, according to 

market rules. 

To re-examine our policy of regional development, you need to undertaking a 

systematic analysis and to be willing to draw conclusions on several key variables.  

No reform in the area of Territorial Administration will succeed without establishing a 

realistic financial model for its implementation. 

But no reform of the financial costs of the state will be complete without establishing a 

realist regional organization of the territory.  
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INTRODUÇÃO 

 

O problema da organização territorial do Portugal metropolitano não se reduz a saber se 

precisamos de uma organização do Estado ao nível regional e se tal organização deve ter 

legitimidade política.  

Esta é apenas uma das questões, não é a mais urgente nem a prioritária e a importância 

de que se reveste para o desenvolvimento regional é similar à de outras, menos mediáticas. 

Aquele é todavia o patamar em que se tem feito a discussão, que depois evolui 

normalmente para a delimitação das “fronteiras as regiões”, para a impossibilidade de pagar o 

“acréscimo de peso do Estado” e para o eventual perigar da unidade nacional. 

A nossa perspectiva é a de começar por identificar o contexto em que estamos, que se 

considera determinante para as decisões quanto ao modelo territorial e de seguida, apresentar 

a proposta de modelo regional, considerando o conjunto das variáveis sistémicas 

fundamentais para a reorganização do território neste nível, tendo em vista a economia dos 

meios hoje dispendidos regionalmente pela Administração e uma ampliação clara de eficácia 

nos resultados. 

Em termos metodológicos, começa-se por dedicar a atenção exigível à análise do que se 

está a passar internacionalmente, nomeadamente no capítulo económico, pela repercussão que 

deve ter em matéria de organização territorial. 

Procede-se então a uma análise reflexiva acerca dos instrumentos conceptuais para a 

organização espacial que se encontram em evolução, especialmente na região europeia em 

que nos integramos. 

Procede-se então a um perspectivar do quadro que apresenta hoje a nossa organização 

territorial, do seu funcionamento entrópico, da profusão de meios que se desperdiçam e da 

ausência de economias de escala, tudo a resultar em três consequências: não estão protegidos 

os nossos recursos patrimoniais, nem os naturais, nem os edificados, nem os arqueológicos; o 

sistema não contribui para o desenvolvimento local, que é o nível onde se encontram as 

pessoas e os problemas do dia a dia, mas além disso, condiciona administrativamente, com 

irracionalidade, o desenvolvimento da administração deste nível do território e desencoraja, 

por atrasos processuais e equívocos, sistematicamente, projectos de investimento criadores de 

empregos, por razões que não respeitam à defesa do interesse público; nada disto é 

monitorizado, registado, inventariado, medido ou auditado. 
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O nosso sistema de administração territorial assenta, ao nível local, numa câmara 

municipal que é legalmente impedida de ter uma governação coesa, por força de uma 

estrutura jurídica que estabelece um executivo partilhado pelos partidos políticos que se 

degladiem para gerir o poder desse organismo. Uma assembleia municipal grande, que não 

tem poderes eficazes de fiscalização do executivo e juntas de freguesia com funções 

complementares num nível infra-local.  

Mesmo assim, as câmaras municipais ultrapassaram aquilo de que os visionários de 

Abril as julgaram capazes. Têm resolvido o saneamento, a distribuição em baixa de água 

potável, as acessibilidades e em muitos casos, a carência de habitação – algumas destas foram 

as carências que justificaram, para os nossos deputados constituintes, o estabelecimento das 

regiões administrativas na Constituição da República Portuguesa.  

Têm melhorado sensivelmente a qualidade urbana do espaço público, fizeram e fazem 

os equipamentos, começam a ganhar a batalha do parque escolar – vão demonstrar-se bem 

melhores que a Administração central a fazer e a equipar escolas. Têm melhorado muito o 

desempenho ambiental e a qualidade da análise urbana, assim como a qualidade da apreciação 

urbanística, apesar da complexidade, da dispersão e das contradições contidas no edifício 

legislativo. Estão a equipar-se bem em matéria informática e de análise geo-espacializada.  

Não conseguem vencer o desafio da gestão dos solos, porque a Lei não lhes dá 

vantagem nessa pugna com os detentores dos solos. Não vencem o desafio da competitividade 

económica, pesem embora as façanhas conseguidas neste capítulo por alguns autarcas, porque 

não têm massa crítica económica, financeira, geográfica e científica para o efeito, na 

generalidade dos casos, nem capacidade funcional e legal de articulação dos meios 

indispensáveis para o efeito. É um problema doutra escala, a regional. 

Não vencem o desafio da salvaguarda e da valorização dos recursos, nem se lhes dá 

oportunidade de demonstrar o que valem neste capítulo, porque a Administração central 

territorializa a sua intervenção nestes domínios, do modo e com os resultados que se 

descreverão e também porque é muitas vezes outro problema doutra escala, a regional. 

Não vencem na generalidade dos casos o desafio da produtividade e do rigor nos meios 

humanos e na organização da sua própria tecnoestrutura, porque não é essa a tradição, porque 

a Lei não o impõe ainda. O País define um modelo de enquadramento orçamental para os 

municípios, mas não orienta nem determina modelos de organização municipal que apontem o 

caminho do desenvolvimento produtivo.  

Os municípios estão mal estudados. Ainda assim, funcionam e obtêm resultados.  
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A organização periférica da Administração central, que é constituída por mais de 

centena e meia de organismos que realizam regionalmente as políticas sectoriais da 

Administração central, que tem um número não divulgado de milhares de funcionários, de 

centenas de edifícios e de muitos outros meios,  é bem mais desconhecida do grande público e 

até do sistema político. Parte dela, obtém muito poucos resultados e esses resultados não são 

medidos na sequência temporal, ou seria provavelmente embaraçoso o inumerar dos falhanços 

de política estrutural, mesmo em época histórica de volumosos investimentos, como a que 

passámos. 

Os organismos periféricos da Administração central, que crescem sistematicamente em 

número; os seus meios humanos e materiais, os seus custos fixos e variáveis, a produtividade, 

a qualidade do seu desempenho e o respectivo sucesso, não são conhecidos, medidos ou 

analisados. Raramente merecem menção nos debates da regionalização e no entanto, 

dificilmente uma organização regional, politicamente corporizada, conseguirá gastar o que 

nos custa esta desorganização periférica da Administração central.  

Todas as políticas sectoriais da Administração central são hoje prosseguidas aos níveis 

regionais e locais de modo paralelo, porque não existe articulação ou economias de escala na 

respectiva prossecução e porque não se cuida de saber que organismos pré-existentes podem 

cumprir, às vezes com vantagem e geralmente com economia, as funções que parecem ter 

sido descobertas de novo, quando se criam mais organismos periféricos. 

O funcionamento do território responde a um conjunto de variáveis nas quais o 

desempenho do Estado tem influência decisiva e sistémica. Não se resolve discutindo apenas 

orgânicas, ou a legitimação política, nem estabelecendo fronteiras geográficas.  

Resolve-se, desde logo, querendo resolver. O que só acontecerá quando se compreender 

que não solucionar não constitui uma economia, mas um gasto sumptuoso e insustentável, 

silencioso. Resolve-se, depois, percebendo quais são as variáveis que mais influenciam o 

sistema territorial, que em Portugal nem sempre são as expectáveis, tal o enviusamento que o 

sistema tem tido devido a experiências avulsas e desenquadradas, mantidas no limbo, sem 

análise de utilidade. 

Considerámos sete variáveis fundamentais a transformar, no modelo de organização 

regional que se propõe – já todos percebemos que a aparente ausência de um nível regional de 

organização territorial foi criando paulatina e descontroladamente um sistema, não se lhe 

podendo chamar modelar. 

Na explanação do modelo proposto, começou-se pelo princípio, que é a problemática 
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conceptual e funcional da defesa dos nossos recursos naturais O Planeamento, a criação de 

uma Autoridade Nacional do Território aproveitando meios existentes e a Participação, foram 

as três variáveis agregadas.  

Definido um quadro de funcionamento para a defesa dos nossos recursos, pretende-se 

estabelecer uma solução melhor para o nosso metabolismo territorial e urbano, num capítulo 

que se designou por  “Política de solos, funções urbanas e equilíbrio dos mercados”. A 

apreciação urbanística, vulgarmente designada por “Licenciamento”, assim como a Política de 

Solos, são as duas variáveis valorizadas neste capítulo. 

No último capítulo desenvolve-se uma resposta integrada para os problemas da eficácia 

e da eficiência da administração territorial, num quadro de simplificação e de transparência. 

Trata-se aqui então e só então, das problemáticas da descentralização e do modelo político, 

financeiro e orgânico de uma organização de administração territorial regional. 

Esperamos que esta investigação e a reflexão que a complementa ajude a estabelecer em 

bases mais consistentes a organização territorial ao nível regional, assim como uma visão 

abrangente do funcionamento contemporâneo da nossa administração territorial, deixando 

claro o muito que há para apreender e compreender neste sector do Estado. 

Uma palavra final sobre a polémica da regionalização. Dois aspectos importantes desta 

questão nacional, são o receio da diminuição da coesão nacional num momento histórico que 

já não tem sido fácil sem mais essa dificuldade e o medo pela possível ocorrência de mais 

despesas públicas, quando já não sabemos como pagar as actuais e parecemos incapazes de as 

diminuir conforme as necessidades. 

Partilho a opinião de que não é imprudente acautelar a coesão nacional em qualquer 

reforma da organização territorial do País, independentemente de tratarmos do nível local, do 

regional ou do nacional.  É uma questão de valores e de assegurarmos um bom resultado final 

em qualquer circunstância, num domínio, a coesão nacional, que constitui uma vantagem 

comparativa. 

Uma boa resposta nesse sentido é o princípio, que se perfilha, da primazia do poder 

local relativamente ao regional e o entendimento de que a organização regional existe 

fundamentalmente como suporte integrado e geograficamente mais abrangente da 

administração local.  

O modelo que se propõe não é o de uma autarquia regional politicamente liderante das 

reivindicações cegas de uma delimitação geográfica, mas sim o de uma estrutura político-

empresarial liderante da competitividade territorial e de soluções económicas para o 
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desenvolvimento dos municípios que integram a sua circunscrição territorial.  

À solução politicamente tonitruante da “liderança política da região”, opõe-se uma 

versão porventura mais prosaica e económica, mais prudente, de uma funcionalidade regional 

com natureza complementar dos municípios.  

Concordo com Valente de Oliveira quando afirma que precisamos de líderes não só 

científicos, não só empresariais, mas também de líderes políticos regionais. Pela razão, aliás, 

apontada por ele: para tecer as redes entre as universidades, as empresas e os serviços, que só 

a legitimidade política permite tecer.  

Talvez o problema da organização regional do território seja ainda mais profundo, hoje, 

e exija um modelo de região que, sabendo entretecer as teias do desenvolvimento das 

potencialidades internas e articular soluções regionais com meios disponibilizados pela 

Administração central, possa virar-se também para o exterior, para a Europa e para parceiros 

mais longínquos, procurando trazer novas riquezas e exportar as nossas.  

Precisamos, neste momento histórico, de uma região “de combate” no mundo da 

economia, mais do que de um patamar para arautos. 

O receio por mais despesas públicas, quando consideramos a dimensão actual da 

despesa pública com a “não regionalidade”, não tem razão de ser. Bastará algum rigor para 

serem substanciais os ganhos de produtividade e os custos cessantes na máquina do Estado 

que resultarão da solução regional que se propõe. De tal modo, que o objectivo financeiro da 

organização regional não poderá ser o de diminuir a despesa actual, terá de ser mais 

ambicioso. 

Quanto ao modelo, apresentamos uma solução que recupera ou valoriza aspectos 

secundarizados habitualmente entre nós: a noção cultural de território que as populações 

possuem, a importância de não transformar a reforma regional numa exibição top down do 

poder central, a importância de não cedermos à tentação da cosmética relativamente aos 

aspectos essenciais do Ordenamento do Território, para não beliscar alguns, poucos, mas 

poderosos grupos de interesses, que aliás têm o seu lugar no sistema, como todos nós. 

Se alguma coisa a evolução das sociedades nos demonstra, nas áreas do território como 

em muitas outras, é que o processo evolutivo, aquele que tem o cunho da transformação real, 

passa sempre pelos seguintes patamares: belisca alguns interesses, que protestam e reagem; 

passa a difícil fase da implementação, durante a qual o muito que se faz não produz resultados 

com a visibilidade que todos gostariam que fosse automática e durante a qual surgem 

inúmeras dúvidas; depois de estabelecida a reforma, todos ganham com ela, os que 



7 
 

protestaram contra, os que não têm poder para protestar, e todos os outros.  

Passa-se para outro patamar do modo como as coisas funcionam, limitam os 

desperdícios e facilita-se a vida das pessoas. Onde havia entropia, passa a haver um caminho 

simples e curto. 
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1º CAPÍTULO 

 

REGIO�ALISMO CO�TEMPORÂ�EO: �ECESSIDADE IMPOSTA 

PELA ECO�OMIA? 

 

 

1.1. PREÂMBULO 

Como afirmou Dickinson, um conceito começa por ser uma construção mental. Mas um 

conceito organizacional aplicável ao Ordenamento do Território, terá de ser uma construção 

mental exequível, i.e., na qual se encontrem, num equilíbrio coerente, um conjunto de valores, 

como a simplicidade, a eficácia e a eficiência, aplicadas territorialmente aos vectores político, 

económico, social e ambiental, de modo actual. 

A territorialidade constitui amiúde o fundamento do comportamento pessoal ou grupal, 

porque é geradora de circunstâncias espaciais específicas. Essa especificidade molda as 

atitudes e o comportamento dos habitantes do território1. 

É por isso que qualquer conceito em Ordenamento do Território tem, além do mais, que 

ser aceitável, em cada tempo, pelas sociedades humanas a que se pretende aplicar. 

Tem ainda de encontrar um território de implementação, o que significa consensualizar 

um modo de o delimitar espacialmente. O sentido do lugar é importante, porque influencia as 

decisões das pessoas: o sítio onde morar, onde instalar o escritório ou o atelier, a escola dos 

filhos, ou uma unidade produtiva de cariz industrial. Lacaze definiu o termo 

"territorialização" como o conjunto das práticas individuais e colectivas pelas quais os 

habitantes se apropriam de lugares mais ou menos extensos2. 

A definição é insuficientemente explícita, porque não descreve a valorização que cada 

um de nós faz dos restantes espaços, que não habita nem usa. Daqueles que se situam junto 

aos nossos e que todavia não frequentamos, por vezes não visitamos, porque a percepção que 

deles formamos, consubstanciada por fantasias ou por realidades, a isso nos leva. Ou daqueles 

outros que, não fazendo parte do nosso circuito de vida habitual, são por nós todavia 

                                                 
1 Knox,  Paul e McCarthy, Linda, Urbanization, New Jersey, Pearson Prentiss Hall, 2005.  

2 Lacaze, Jean-Paul, O Ordenamento do Território, Lisboa, Edições Piaget,1998.  
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valorizados como espaços a que queremos pertencer, numa concepção mais vasta, regional ou 

sub-regional, de apropriação territorial, ainda que sem consequências práticas imediatas. 

Para Salais3, trata-se de apreender o que constitui o sentimento de pertença e de espaço, 

comuns aos actores, para lá das suas diferenças e conflitos, no qual determinado conjunto 

populacional identifica sentimentos e linguagem e evolui. "As respostas possíveis constroem-

se diariamente, mas de maneiras sempre específicas, a partir dos três registos do dado (a 

região natural), do funcional (a entidade administrativa) e do construído (o património 

acumulado, material, de conhecimentos, cultural e simbólico)". E neste último registo, "as 

pessoas têm também convenções sociais, identidades e participações que validam o 

território". O que se tem mostrado difícil de apreender pelo nosso regime democrático. 

Todavia, é apenas neste contexto de entendimento do Território que faz sentido 

compreender – e redesenhar – aquilo que Neto4 designou por nível de plasticidade do 

território, e que é em síntese a sua moldabilidade, a capacidade de adaptação e resistência às 

externalidades, o que tem directa relação com as decisões dos agentes económicos, 

administrativos e políticos sobre esse território. 

Mas um conceito, em Ordenamento do Território tem ainda de ter um desempenho, ou 

seja, um conjunto de resultados. É necessário poder medi-lo, analisá-lo, compará-lo e concluir 

materialmente do seu desempenho. 

Esta é, tal como a entendemos, a base da problemática conceptual da região, assim 

como da sub-região. 

Vejamos o que justifica o realce especial que hoje é dado aos conceitos de região e sub-

região. 

 

 

1.2. A ECO�OMIA E AS ALTERAÇÕES �A MALHA ESPACIAL 

A síndrome de destruição daquilo a que Brenner chamou a "economia nacional 

autocentrada"5, teve início com a desregulação dos mercados financeiros e do sistema global 

de crédito, propiciado pelo colapso do sistema de Breton Woods em 1973. Essa desregulação 

minou a viabilidade das políticas proteccionistas. 

                                                 
3 Salais, Robert, Dynamiques territoriales et mutations economiques, Paris, Éditions L'Harmattan, 1996. 
4 Neto, Paulo Alexandre, Território e Desenvolvimento Económico, Lisboa,  Edições Piaget, 2006.  

5 Brenner,Neil, Global Cities, "Glocal" States: Global City Formation and State Territorial Restructuring in Contemporary Europe, Revue of 

International Political Economy (RIPE), Routledge, John Hopkins University, Baltimore, 1998.  
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Agnew e Corbridge6 observaram que a crescente globalização dos fluxos financeiros 

diminuiu a capacidade dos Estados para de protegerem da economia mundial como "espaços 

económicos nacionais quase autárquicos". Por outro lado, as políticas nacionais de protecção 

e fomento industrial foram em grande parte comprometidas.  

Este novo contexto internacional tem levado em grande parte do Mundo e 

designadamente na Europa, as entidades locais e regionais a assumir papéis relevantes no 

fomento dos investimentos nas escalas sub-nacionais, num cenário de intensificação da 

competição global entre cidades e regiões.  

Neste aspecto, Portugal sofreu todas as consequências da mesma síndrome, mas não 

reagiu, i.e., não dotou ainda o País dos mecanismos sub-nacionais adequados para responder 

ao novo contexto competitivo. O que nos coloca numa situação de inferioridade competitiva 

que se reflecte em perda de unidades produtivas, consequente perda de empregos e maior 

dificuldade em captar investimento e em criar riqueza e emprego. 

E todavia, a "economia nacional autocentrada", que constituiu o elemento nuclear da 

ordem político-económica do pós-guerra, encontra-se definitivamente desestabilizada. 

A crescente urbanização que caracteriza o mundo contemporâneo e designadamente a 

Europa, constitui uma reorganização multidimensional: por um lado, constitui uma nova 

organização dos sistemas urbanos nacionais, muito provocada pelos contextos 

socioeconómicos da actualidade; por outro, constitui um reescalonar das hierarquias urbanas 

numa escala global, causada pelas novas tecnologias, pelas novas escalas da competitividade, 

pelas novas condições dinâmicas na economia, na demografia e nas organizações.  

Maillat7 considerou que os fenómenos de ajustamento estrutural e de globalização que 

há vários anos condicionam as economias e as sociedades industriais, cobraram os seus 

efeitos na localização e na relocalização, na repartição geográfica das actividades e 

fundamentalmente, nos processos de desenvolvimento territorial. 

Krätke8 enquadrou esquematicamente, em 1995, o modo como a rede urbana europeia 

se reconfigurou após a crise do início dos anos 70: 

 

 

                                                 
6 Agnew, John e Corbridge, Stuart, Mastering Space: Hegemony, Territory and International Political Economy, Londres, Routledge, 1995. 
7 Maillat, Denis, Organizations Productives Territorializees  et Milieu Innovateur, em Recomposition et Developpement des Territorires, 

Paris/Montréal, Harmattan, 1998. 

8 Krätke, Stefan, Stadt, Raum, Ökonomie, Alemanha, Taschenbuch, 1995.  
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⇒ Estrutura do 

sistema produtivo/ 

⇓ Escala 

territorial da 

capacidade de 

controlo 

Sistemas produtivos 

flexíveis, 

descentralizados 

Sistema fordista 

tradicional da 

produção em massa 

Falta de infra-

estrutura industrial 

competitiva 

Global: Grande 

concentração de centros 

de decisão 

multinacionais, de 

actividades financeiras 

e de serviços avançados 

de apoio á actividade 

económica 

Cidades Globais 

(Londres Paris, Frankfurt) 

(1), 

↑  

↓  

 

Europeia: 

Concentração de 

centros de decisão 

multinacionais, 

actividades financeiras 

e serviços avançados de 

apoio às actividades 

económicas 

Regiões Urbanas Europeias 

(Amesterdão, Bruxelas, Hamburgo, Milão, Zurique, 

Barcelona, etc.) 

 

(2a)                                                  (2b) 

 

 

�acional: 

Concentração de 

centros de decisão 

multinacionais, de 

actividades financeiras 

e de serviços de suporte 

avançados à actividade 

económica 

Centros urbanos de dimensão 

nacional 

(Berlim, Lyon, Lisboa, Madrid, Roma, Dortmund, 

Oslo, Copenhaga, Birmingham, Roterdão, etc.) 

(3a)                                                 (3b) 

 

 

Falta de capacidades 

de controlo: 

Falta de centros de 

decisão multinacionais, 

de actividades 

financeiras ou de 

serviços avançados de 

apoio às actividades 

económicas  

Cidades post-fordistas 

(Stuttgart, Toulouse) 

 

(4) 

Cidades fordistas 

(Manchester, Shefield, 

Duisberg, Turin) 

 

(5) 

Cidades 

marginalizadas 

(Napoles, Palermo, 

Cottbus, etc) 

 

(6) 

1.1 Krätke, Stefan, Quadro das cidades, da sua funcionalidade e da economia ( Stadt, Raum, 

Ökonomie), Taschenbuch, 1995.   
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O esquema de Krätke considerou a estrutura industrial e a escala espacial das funções de 

comando e controlo de actividades económicas, para indicar a emergência de uma 

reterritorialização económica, baseada em novas redes e hierarquias urbanas. 

Mas temos agora de contar com esta grande crise económica, que se generalizou em 

2008 e que começou com a crise do subprime norte-americano. 

Até esta crise, a criação de capital desenvolveu-se em escalada paralela à do fenómeno 

da perda dos referenciais de controlo e fiscalização públicos da economia financeira. A 

distância entre o capital financeiro e qualquer referencial físico seu, inclusive moedas e notas, 

calcula-se que estaria colocado numa proporção de cerca de 4 de referencial monetário para 

100 de referencial imaterial. 

O aumento de capital financeiro fez-se à custa, nomeadamente, de inúmeras bolhas 

especulativas, mas também pelo empréstimo massivo de capital a franjas sociais com 

garantias diminutas, ou sem garantias, para os empréstimos com que efectuaram aquisições 

relevantes – habitações e meios de transporte comerciais para os seus negócios – ou 

irrelevantes – férias e bens de consumo de segunda ou terceira necessidade.  

O aumento do capital financeiro fez-se também à custa de inúmeros sistemas de 

crescimento financeiro que a realidade da crise desvendou como sendo especulativos. Este 

capital tem vindo paulatinamente a desaparecer em montantes gigantescos. 

No futuro, é previsível que os mais pobres e uma parte da classe média venham a ter 

dificuldades acrescidas em aceder pelo crédito a bens essenciais, como a habitação, ou o 

automóvel – que é um bem essencial para muitos, para todos aqueles que dependem dele para 

se deslocarem para o emprego, por viverem em áreas que não têm transportes públicos 

adequados.  

A facilitação do crédito esteve na origem da crise, e essa é a área em que o sistema 

financeiro mais demorará a abrandar as suas cautelas, sendo provável que os excessos 

cometidos não se repitam nos anos mais próximos. 

Mas esta crise não é apenas isto. E a lenta recuperação que o Mundo terá de fazer dela, 

será influenciada por um conjunto de outros factores.  

A lenta mas permanente sangria financeira a que a Europa e os Estados Unidos, como 

outras partes do Mundo, têm vindo a sofrer nas últimas dezenas de anos, sob a forma de um 

fluxo financeiro substancial e permanente para os países produtores de petróleo.  

O desenvolvimento de um conjunto de economias asiáticas, a que se juntam algumas 
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outras, noutras áreas do Mundo, como a brasileira, que, pese embora a sua ainda estrutural 

instabilidade, têm vindo a evoluir no sentido de se tornarem alternativas viáveis para 

investimento, não só europeu e norte-americano, mas sobretudo dos países produtores de 

petróleo. 

Convém compreender a importância dos fluxos financeiros que retornam à Europa e aos 

Estados Unidos provindos dos países produtores de petróleo, e que compensam ao menos 

parcialmente a referida sangria financeira. O alvorecer das novas economias asiáticas tende a 

provocar uma diminuição dos fluxos externos para as economias industrializadas do Ocidente 

e por consequência, estas terão que pagar melhor e de modo mais completo o que consomem.  

Os desequilíbrios na balança de pagamentos, o endividamento externo e a incapacidade 

estrutural de o resolver, tenderão a tornar-se, no cenário apresentado, um problema acrescido 

para sair da crise, até pelos seus potenciais efeitos sobre a credibilidade da economia nacional, 

i.e., sobre a convicção do mercado financeiro acerca da nossa capacidade de pagarmos o que 

devemos. 

Junta-se a este contexto um outro fenómeno, que é a alteração do paradigma industrial. 

O tempo em que um design centralmente desenvolvido era depois executado por empresas 

subempreiteiras um pouco por todo o Mundo, está a alterar-se. Hoje começam a aparecer 

numerosos exemplos de empresas que concebem teoricamente o produto, e vão pelo mercado 

da produção em busca de quem conceba tecnologicamente os componentes, assumindo a 

factura da inovação necessária para o efeito; as empresas de concepção do produto mantêm 

fundamentalmente o controlo da Marca e do fabrico do produto final por agregação dos 

componentes. 

Esta alteração de paradigma redunda numa mutação essencial dos factores de 

competitividade. Onde já estava longe de ser suficiente a oferta de mão-de-obra barata, onde 

já não chegava a oferta de mão-de-obra especializada, não chega agora a capacidade 

produtiva. Nem a existência de catalisadores de inovação nas localizações industriais 

propostas ao mercado.  

Agora, o terreno de competição passará para a existência de unidades empresariais e 

aglomerações empresariais que possam agremiar de modo organizado e consequente, 

inovação e capacidade produtiva, oferecendo no mercado componentes criados para os 

produtos de difusão mundial. Concomitantemente, deveremos manter os esforços pela 

promoção de produtos concebidos internamente. 

Este novo contexto económico, a que se juntará a referida e acrescida dificuldade das 
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franjas sociais financeiramente menos sólidas em aceder aos bens essenciais através do 

crédito, designadamente à habitação e ao automóvel, é o quadro em que projectamos o desafio 

da organização sub-regional nacional. 

 

 

1.3. O FU�DAME�TO CO�TEMPORÂ�EO DA ORGA�IZAÇÃO REGIO�AL 

As quatro motivações fundamentais da organização regional do território podem 

enumerar-se do seguinte modo:  

- procura de mais eficiência administrativa; 

- competitividade e desenvolvimento económico; 

- melhoria do ambiente; 

- procura de mais equidade, de melhor performance social. 

Campbell e D'Anieri9 criaram um esquema designado O Continuum das Motivações 

Regionais, que transcrevemos, porque nos proporciona uma síntese bem sucedida desta 

problemática. 

EFICIÊNCIA CRESCIMENTO AMBIENTE EQUIDADE

"A região 

administrativa"
"A região económica" "A ecoregião" "A região social"

Escala da região Ecosistema

Área 

metropolitana 

ou regional

Poder / 

Autoridade

Responsabili-

dades

Solos, água, ar, 

recursos naturais

Habitação, 

educação 

pública, 

redistribuição 

por via fiscal

De objectivo 

único ou 

multiobjectivo

Direcção Direcção hierárquica da adm. central Mandato eleitoral

MOTIVAÇÕES REGIONAIS:

C
a
ra

ct
e
rí
st

ic
a
s 
In

st
it
u
ci
o
n
a
is

Sub-regional

Pouca autonomía financeira, controlado 

pelos municipios ou pelo sector privado, 

autoridade nomeada

Legitimidade eleitoral ou 

administração independente

Serviços tradicionais, infraestruturas, 

desenvolvimento económico

Objectivo único Multiobjectivo

 1.2 Scott, Campbell e D’Anieri, Philip, Quadro do Continuum das Motivações Regionais, em  

Unpacking the Impetus for Regional Planning in the U.S.: Cooperation, Coercion and Self-Interest, 

Urban and Research Collaborative, Working Paper Series, University of Michigan, Michigan, 2002. 

O esquema é particularmente feliz, porque elabora bases úteis para esclarecer a tese 

                                                 
9 Campbell, Scott e D'Anieri, Philip, Unpacking the Impetus for Regional Planning in the U.S.: Cooperation, Coercion and Self-Interest, 

Urban and Regional Research Collaborative, Working Paper Series, Michigan, University of Michigan, 2002. 
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perfilhada neste trabalho, que é a de estabelecer um terceiro nível de organização territorial à 

escala da pequena região e da sub-região, com o objectivo específico da articulação dos 

factores de desenvolvimento da competitividade económica regional, mediante a criação de 

uma entidade financeiramente autónoma, cuja liderança seja designada por uma assembleia 

regional ou sub-regional democraticamente eleita, com responsabilidades em áreas 

directamente relacionadas com factores de competitividade locacional, como a logística e o 

sistema de transportes, e com o desenvolvimento económico.  

O que assistimos neste período do fim do século passado, início deste, foi à 

multiplicação e à ampliação dos contextos territoriais estruturados para serem competitivos 

por investimento – duma estrutura competitiva nacional, passou-se para um contexto em que 

se lhes juntou estruturas supra-nacionais e sub-nacionais, urbanas e regionais. 

Esta reestruturação arrasta outras. Desde logo a reestruturação da Administração, que 

está apenas iniciada em Portugal. Ainda não procedemos à descentralização dos meios de 

territorialização das políticas estruturais. Por esse motivo, temos inibida a elasticidade 

necessária para a formação, a concentração e a gestão integrada regional urbana, sub-nacional, 

de factores de competitividade territorial cujo desenvolvimento se faz melhor, ou só se 

consegue fazer, no nível regional. 

A Administração central deve libertar-se do peso territorial desnecessário que arrasta. 

Doutro modo, para além dos custos de oportunidade regionais em que incorremos, 

continuamos a ter outro, que é a insuficiente dinâmica estratégica central num contexto que, 

se, por um lado, ampliou as escalas territoriais da competitividade e da estruturação produtiva, 

cumulativamente tem vindo, como referiu Neil Brenner10, a intensificar o papel das 

Administrações centrais na territorialização do capital. 

De acordo com o modelo clássico do desenvolvimento sustentado, a política regional 

deve harmonizar os objectivos económicos, sociais, ecológicos e culturais. Por isso se 

considera uma política integrada. Todavia, essa visão tem cada vez menos a capacidade de 

fundamentar lógicas de planeamento integrado, porque este tende a tornar-se excessivamente 

burocrático e por isso a induzir poucas dinâmicas úteis. Hoje, essa harmonização é procurada 

através de novos tipos de procedimento e intervenção regionais, mais relacionadas com a 

coordenação de nível regional, com a gestão dos conflitos internos à sub-região ou à região e 

com sistemas eficazes de participação dos actores regionais e locais nos respectivos processos 

de decisão. 

                                                 
10 Autor e obra citados. 
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Existe hoje a necessidade de gerir regionalmente de modo integrado os factores 

estruturais de competitividade. Pelo fenómeno que se descreveu, o desenvolvimento 

económico tem-se vindo a traduzir numa transição das decisões de localização empresarial, 

das capitais urbanas para soluções regionais urbanas e metropolitanas, em todo o Mundo. Isto 

é também a consequência de mudanças que vêm ocorrendo no aperfeiçoamento estratégico 

das forças económicas, dos efeitos descentralizadores das revoluções tecnológicas e nas áreas 

das comunicações, assim como na alteração de conceitos emergentes na organização logística, 

designadamente na micro-logística. 

A regionalização, como a sub-regionalização, constituem uma oportunidade para os 

municípios examinarem o modo como se coordenam nas áreas onde irão aparecer novas 

oportunidades de trabalho em conjunto, sejam essas áreas de cariz económico, de transportes, 

ambiente, cultura, ou outras. O trabalho regional deve ser, em parte, a concentração das 

capacidades e das vontades municipais em dinâmicas concertadas para melhorar os serviços 

prestados às populações e a qualidade de vida destas. Algo que manifestamente a dimensão 

geográfica das regiões-plano portuguesas e a estrutura das nossas CCDR nunca permitiu 

obter, pese embora as excelentes intenções que existiram nesse sentido. 

 

 

1.4. REGIÃO URBA�A: UM MODELO DE ORGA�IZAÇÃO REGIO�AL MAIS 

COMPETITIVO 

A gestão integrada regional urbana dos aspectos relevantes do sistema de transportes, de 

comunicações de alta tecnologia, da oferta locacional terciária, da qualificação da mão-de-

obra e de outras internalidades e externalidades específicas a cada sub-região, são factores de 

mobilização para o desenvolvimento que poderão transformar a administração de um 

território num factor competitivo, invertendo uma situação em que essa administração 

constitua um condicionamento negativo desse desenvolvimento, como é o caso do nosso 

território metropolitano. 

Por este motivo, está a tornar-se claro em toda a Europa, países mais pequenos e 

maiores, que existe a possibilidade de um "nível regional", concebido de modo moderno e 

baseado numa análise contemporânea das dinâmicas territoriais e económicas, para discutir 

soluções de desenvolvimento. Um nível regional onde "a rapidez das mudanças na malha 
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produtiva e na economia seja uma perspectiva realista de longo prazo"11. 

Heywood afirmou que nas sociedades contemporâneas a extensão das regiões plano 

urbanas, metropolitanas e rurais, pode ajustar-se para conter os fenómenos emergentes, sendo 

mais adaptáveis que os governos locais, ou municípios, confinados a fronteiras anacrónicas. 

Todavia, como demonstrámos, existem problemas de dimensão. Estes problemas devem ser 

levados em linha de conta quando estamos num País cuja dimensão demográfica e económica, 

senão territorial, é a de uma região europeia de bom tamanho. O desenvolvimento de uma 

lógica de regiões, ou outra de sub-regiões, na dimensão das actuais associações de municípios 

e áreas metropolitanas, depende dos objectivos que tenhamos para a política de 

desenvolvimento regional, das áreas, das dinâmicas e do tipo de intervenção regional que 

desejemos. 

O que torna o momento presente crucial em matéria de organização regional é a 

conjugação de três factores: o clímax histórico da comunicação instantânea de informação, já 

descrito por Toffler em 199012, a crescente escala e gravidade ambiental e social dos impactos 

físicos das mudanças tecnológicas e do sistema produtivo, como o aquecimento global, a 

desflorestação irreversível, a poluição, a crescente urbanização do litoral, a poluição dos 

recursos hídricos e a referida conjuntura mundial de competitividade territorial multi-nível. 

Por outro lado, as reformas regionais e urbanas devem justificar-se pelos acréscimos de 

produtividade e de inovação que tragam, tendo-se presente que não existe desenvolvimento 

sustentável sem coesão social. 

  

                                                 
11 Heywood, Phill, The Place of Knowledge-Based Development in the Metropolitan Region, Creative Urban Regions, Reino Unido, IGI 

Global,2008,  

12 Toffler, Alvin, Powershift: knowledge, wealth and violence at the edge of the 21st century, Nova Iorque, Bantam Books, 1990. 
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Ameaças contemporâneas ao desenvolvimento sustentável 

Factores �acional Regional Local 

Aceleração das 

mudanças 

económicas e 

sociais 

Globalização, 

investimento estrangeiro 

directo e livre, perda do 

controlo nacional da 

economia e migrações 

Crescimento de regiões 

urbanas e das lógicas de 

investimento regionais 

urbanas; maior 

flexibilidade política para 

a mudança 

Conflitos entre actividades 

novas, por vezes 

depredadoras, e as 

tradicionais, nos centros 

urbanos; mutações físicas e 

sociais rápidas; menor 

tempo de reacção para as 

políticas de reabilitação e 

regeneração urbanas 

Impactes das 

alterações 

tecnológicas e 

económicas 

Aquecimento global, 

emissões de gases com 

efeito de estufa, debates e 

políticas estruturais sobre 

os preços dos recursos, 

novas oportunidades de 

competitividade 

Exaustão e declínio de 

recursos, contaminação de 

solos, do ar e dos recursos 

hídricos, novas formas de 

analfabetismo e 

marginalização, 

crescentes franjas sociais 

em risco 

Maior dificuldade na 

prossecução de reformas, 

crescimento da pressão 

económica sobre a 

governação local 

Versões pós-

modernas de 

entropia 

Degradação social e 

ambiental, que em 

situações graves levará a 

conflitos armados internos 

e externos. 

Perda e deterioração de 

recursos essenciais para a 

sustentabilidade do 

crescimento urbano, como 

a desflorestação, 

especialmente em áreas 

sem governação regional 

e sem meios económicos 

que sustentem políticas 

estruturais de preservação 

Conflitos relacionados com 

as novas migrações, ora de 

contornos sociais e 

económicos, ora revestindo 

gravidade política. 

1.3 Gomes, Rogério, Quadro inspirado no esquema Contemporary threats to 

integrated renewal, de Heywood, Phill, publicado em The Place of Knowledge-Based 

Development in the Metropolitan Region, Creative Urban Regions, , IGI Global, Reino Unido, 

2008.. O conteúdo foi substancialmente modificado em Um Modelo de Organização Regional 

para Portugal, FCT-UNL, Caparica, 2010. 

 

O que justifica o realce especial do conceito de região urbana, comparativamente com 

outros que também apelam a, explicam, ou designam, outras formas de organização territorial 

regional e sub-regional? 
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Responder a esta pergunta passa por entendermos quais são os principais desafios 

regionais contemporâneos: a motivação dos agentes económicos, sociais e científicos, assim 

como da população em geral, para o respectivo desenvolvimento, e a definição de um modelo 

de governação regional suficientemente realista para ser eficaz e suficientemente económico 

para ser facilmente sustentável. 

Steketee, em 200613, explicou que a integração dos elementos que podem alavancar o 

desenvolvimento regional é muitas vezes frustrado pelas fronteiras locais e pela concomitante 

divisão dos poderes locais, assim como pela divisão de poderes entre diferentes níveis e 

departamentos da Administração central. 

Uma organização regional pode contribuir com sucesso para a reintegração dos factores 

de desenvolvimento regional. 

Mas que organização regional? 

Vejamos um pouco o caso de estudo de Manchester, numa realidade, a britânica, bem 

distante da nossa, seja em termos económicos e sociais, seja em termos geográficos, mas 

ainda assim reveladora. 

A Associação das Autoridades (locais) da Grande Manchester foi criada em 1986, após 

a abolição do Conselho da Grande Manchester e é, na opinião dos ingleses, um exemplo de 

trabalho colectivo num nível sub-regional. A estratégia da Grande Manchester, criada em 

1993 para promover os interesses da sub-região e a articulação com as restantes sub-regiões, 

apontou oito objectivos: dinamizar a economia, acentuar a centralidade regional, promover a 

cultura, o desporto e o turismo, fomentar a conectividade, elevar os níveis de educação e 

aptidão profissional, criar comunidades sustentáveis, reduzir o crime e melhorar a saúde14. 

A lógica, sub-regional, tem a dimensão correcta, mas o conteúdo programático é 

exactamente o que não se pretende nem advoga para Portugal nesta tese: uma lógica 

autárquica regional, na qual, se quisermos identificar um acento tónico, será a abrangência das 

competências, procurando-se uma vasta área de governabilidade regional, quase abrangendo a 

totalidade das competências que possam ter uma dinâmica regional de qualquer tipo. 

Ao invés, o objectivo sub-regional que aqui se defende, é unívoco e focado: a 

determinação de um conjunto de factores de competitividade locacional e a melhoria desses 

factores utilizando o nível sub-regional, ou o da pequena região, como catalisador, 

estruturalmente político e empresarial. 

                                                 
13 Steketee, Mike, Unwanted, but state governments are here to stay, The Australian, Abril.2006. 

14 Office of the Deputy Prime Minister, A Framework for City Regions: Working paper 1 - Mapping City Regions, Londres, 2006 
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Se quisermos e aproveitando os oito objectivos enunciados a propósito da Grande 

Manchester, excluiríamos cinco e meio. Na proposta que defendemos, daqueles oito 

aproveitaríamos os seguintes: dinamizar a economia, que é o objectivo central; promover a 

cultura, como sub-objectivo económico; criar comunidades sustentáveis, importante factor de 

competitividade locacional. 

Acentuar a centralidade regional pode ser ou não um objectivo, dependendo do grau de 

urbanidade existente em cada centralidade sub-regional; a promoção do desporto e do 

Turismo são objectivos essencialmente locais, ainda que se possa compreender uma 

coordenação sub-regional de vários objectivos no domínio turístico, designadamente os 

ligados ao zonamento de equipamentos e áreas privilegiadas para empreendimentos turísticos, 

dada a sua relevância económica.  

A educação e a aptidão profissional são áreas em cuja intervenção se requer uma forte 

carga administrativa e uma tecnoestrutura grande, contrárias por isso à lógica de leveza 

orgânica que se advoga. Tal como se passa com a saúde: são áreas em que se defende a 

descentralização directa da Administração central para a local. A matéria da redução do crime 

pertence a duas áreas – Justiça e Segurança – em que as dimensões territorial e demográfica 

nacionais não parecem aconselhar qualquer descentralização regional. 

Não convém esquecer, como referiu Hershberg, que a mais importante lição da 

economia global é que as regiões – não as cidades, nem os Estados – serão as unidades da 

competição económica no futuro, porque "os factores de que depende a criação de bens e 

serviços, são regionais: mão-de-obra, transportes, infra-estruturas e ambiente"15.  

Os factores de competição territorial pela localização do tecido produtivo, além de 

regionais, exigem estruturas urbanas organizadas para florescerem. Nenhuma estrutura 

regional apresenta bons resultados económicos na Europa quando os seus núcleos urbanos 

fundamentais apresentam grave deterioração e contêm, concomitantemente, deseconomias 

relevantes – vide Nápoles. A esta realidade, junta-se outra, vinda da base da escala: é hoje 

reconhecido pela generalidade dos urbanistas que uma grande parte dos problemas urbanos só 

é resolúvel mediante abordagens regionais. 

Sendo a nossa prioridade de natureza económica, o instrumento fundamental a 

desenvolver deverá revestir natureza regional urbana, isto é, concentrar-se no aproveitamento 

e no reforço das potencialidades produtivas das principais aglomerações e na sua inter-

colaboração, tendo em vista a criação de mais riqueza e a qualificação competitiva desses 
                                                 
15 Hershberg, Theodore, Regional Imperatives of Global Competition, Planning for a New Century, the regional agenda, Washington, Island 

Press, 2001. 
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aglomerados. O que exige maior rigor e maior dinâmica na política territorial, em matérias 

como a protecção dos recursos naturais, o desenvolvimento rural, a valorização dos recursos 

humanos e a redução das assimetrias. 

É claro que a abordagem regional urbana foi concebida para privilegiar as áreas de um 

território onde se detecte maior potencial de crescimento e para evitar aquelas onde se 

registem mais problemas; a ideia das regiões urbanas é a de acelerar o desenvolvimento 

económico e a propensão dos mercados sub-regionais mais dinâmicos para o sucesso, não é a 

de corrigir regionalmente os insucessos das políticas públicas estruturais, nem dos mercados. 

O grande fundamento para utilizarmos a abordagem regional urbana em termos de 

competitividade económica, é da agregação das economias de escala que resultam da 

proximidade geográfica e social de agentes económicos, científicos e tecnológicos – o 

caminho mais provável para a formação do desejado complexo industrial/inovador – e das 

respectivas actividades. 

Todavia e tendo consciência da natureza muito competitiva dos instrumentos regionais 

urbanos "favoritos", considera-se que Portugal deve apoiar-se numa estrutura deste teor para 

desenvolver o seu modelo sub-regional, atendendo por um lado à dimensão do País, por outro 

lado à necessidade de crescermos economicamente e também à capacidade que os municípios 

estão a demonstrar para se reinventarem e para assumir novas responsabilidades nos capítulos 

social, educativo e da saúde, podendo nós, assim, compensarmos no poder local uma 

priorização mais económica e competitiva das entidades sub-regionais descentralizadas. 

Conforme se disse atrás, é sabido que Portugal tem uma dimensão demográfica 

equivalente à de regiões europeias, e é por isso que alguns designam o País, e bem, como uma 

região-Estado. Esse é outro motivo, para que a nossa organização "regional", isto é, 

intermédia entre a Administração central e as autarquias, seja sub-regional ou de pequena 

região, porque há diversas áreas que, podendo constituir vertentes da governação regional em 

países de maior dimensão territorial e demográfica, como a rede de auto-estradas, os grandes 

portos nacionais ou uma vertente de desenho estratégico dos investimentos em formação 

profissional, devem em Portugal manter uma tutela nacional, pela dimensão e organização do 

País. 

A determinação das fronteiras das sub-regiões pode ser realizada, como veremos, 

segundo uma variedade de factores sócio-geográficos e económicos. Todos eles variam com o 

tempo e essa é uma das razões fundamentais para que as populações possam participar nos 

processos de decisão de constituição e de alteração dos perímetros sub-regionais de que vão 
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fazer parte – as outras razões são a importância da motivação das populações para o 

desenvolvimento, e a prerrogativa constitucional das pessoas decidirem do seu destino 

regional, em vez de terem alguém numa Administração central a decidir por elas. 

 

1.5. FU�CIO�ALIDADE DUMA SUB-REGIÃO DESCE�TRALIZADA: ÁREAS DE 

ACTUAÇÃO 

Heywood16 apontou vários modelos contemporâneos de sucesso regional. O quadro 

seguinte expõe alguns desses modelos, numa versão que se adaptou à realidade portuguesa: 

Tipo Base estruturante Características Exemplos proeminentes 

Regiões culturais 

auto-sustentáveis17 

 

Hábitos educacionais, 

cívicos, e tradições 

culturais de cooperação e 

investimento  

Partilha de valores e 

objectivos com associações; 

evolução de redes de PME 

baseadas em hábitos 

produtivos flexíveis 

Toscana, Regio Emilia e 

Veneto; Catalunha e a 

Comunidade Valenciana; a 

Região de Canterbury, na 

Nova Zelândia 

Regiões nodais de 

trocas e 

comunicações 

globais18,19,20 

Capital financeiro 

investido na criação de 

centros/"motores" de 

crescimento, em regiões 

urbanas. Política do Banco 

Mundial 

Investimentos na produção, 

no consumo e nas trocas; 

grande aposta nos sistemas 

de transportes e 

comunicações 

Amesterdão após 1945; S. 

Francisco e Silicon Valley; 

área metropolitana de 

Cambridge; Bangalore; Hong 

Kong 

Regiões de 

qualidade 

ambiental21, 22 

Conservação e divulgação 

do capital natural da 

região, para manter a 

ecologia regional e criar 

standards de vida 

razoáveis. 

Conservação do capital 

natural; projectos científicos 

investimentos para promover 

actividades de lazer e atrair o 

turismo e as suas indústrias. 

Greenheart holandês; O 

Oregon's Greenspace system; a 

Cintura Verde de Londres; o 

Great Barrier Reef Marine 

Park, na Austrália 

Comunidades 

regionais 

autonomizadas ou 

descentralizadas23, 
24  

Desenvolvimento de 

capital institucional – 

participação pública e 

dinamização social 

Desenvolvimento humano, 

social e psicológico e 

autonomizações com 

envolvimento cívico. 

Portland, Vancouver, as 

associações intermunicipais do 

Paraná, o movimento inter-

cooperativo da sub-região 

basca de Mondragon 

1.4  Heywood, Phill, Quadro dos modelos contemporâneos de sucesso regional, 

publicado em The Place of Knowledge-Based Development in the Metropolitan Region, 

                                                 
16 Autor e publicação já referidos. 

17 Putnam, Leonardi & Rafaelli, Making democracy work: Civic traditions in modern Italy, Princeton, Princeton University Press, 1993. 
18 Perroux, François, Economic Space: Theory and applications. Quarterly Journal of Economics, 1950, 64, 85-104. 

19 Hirschmann, Albert, The strategy of economic development, New Haven, Yale University Press, CT, 1958. 

20 Rostow, Walt, The stages of economic growth, artigo produzido em 1960 e reeditado na obra From modernization to globalization: 
Perspectives on development and social change, de Roberts e Hite, Oxford, Blakwell, 2000. 

21 Aberley, Doug, Futures by Design: The Practice of Ecological Planning (The New Catalyst Bioregional), Sydney, Envirobooks, 1994. 

22 Suzuki, David e McConnell, Amanda, The sacred balance, rediscovering our place in nature, Vancouver, Greystone, 1997. 
23 Kropotkin, Peter, Mutual aid, a Factor of Evolution, Penguin, Reino Unido,  Harmondsworth, 1939 e Fields, farms and workshops 

tomorrow, Allen and Unwin, Londres, 1974. 
24 Bush, Governing Big Cities, The Management of Decentralization, Occasional Paper No. 2, Wellington, University of Wellington, 1991 
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Creative Urban Regions, IGI Global, Reino Unido, 2008 

Estas quatro lógicas de desenvolvimento regional englobam um conjunto de opções 

essenciais para Portugal, ainda que em patamares de importância distintos. 

A prioridade é o desenvolvimento de uma ou, se vier a ser possível, duas regiões nodais 

– uma em volta de Lisboa e outra englobando a área metropolitana do Porto e as dinâmicas 

urbanas mais relevantes do Minho, provavelmente com características transfronteiriças.  

Portugal tem um défice produtivo que tem contribuído para impedir o desenvolvimento 

humano de parte importante da sua população, para além de ser insustentável a médio prazo 

para as finanças nacionais. O aumento da riqueza produzida e da produtividade são fronteiras 

prioritárias para o ordenamento sustentável do território nacional, porque não há políticas de 

combate às assimetrias, nem de preservação e valorização ambiental, que funcionem 

plenamente num cenário em que uma parcela importante da população se mantém abaixo do 

limiar de pobreza. 

Pelo mesmo motivo, as restantes sub-regiões portuguesas devem desenvolver 

estratégias de estruturação e equipamentação equilibradas e idiossincráticas, para priorizarem 

o desenvolvimento das suas capacidades económicas e atraírem novos e mais substanciais 

factores de descolagem. 

Portugal oferece condições para que todas as nossas sub-regiões assumam a natureza de 

regiões de qualidade ambiental, embora nesse aspecto o Algarve e Lisboa e Vale do Tejo 

constituam já dois territórios especiais, pelas deficiências de protecção dos respectivos 

recursos ambientais, perante a elevada procura turística e habitacional – primeira e segunda 

habitação - que registam. 

Quanto ao objectivo da "região cultural auto-sustentável", que é habitualmente 

desprezado em Portugal, ele tornou-se prioritário para a criação de oportunidades de emprego 

num mundo em que a produção e o consumo são crescentemente imateriais. Os sectores 

culturais constituem áreas de criação de empregos com remunerações razoáveis e boas, que 

nenhuma economia desenvolvida pode menosprezar. Por esse motivo, as sub-regiões 

portuguesas deverão estabelecer as suas estratégias de reforço do movimento associativo, 

assim como de desenvolvimento, equipamentação, I&D e criação de emprego, nesta área. 

Estes aspectos são alguns dos que devem integrar o substrato funcional do instrumento 

de governabilidade sub-regional, imprescindível se quisermos funcionar competitivamente 

nas diversas escalas. Um instrumento descentralizado, que proporcione crescente autonomia 

às sub-regiões portuguesas. 
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Passemos então a desenvolver esse substrato funcional. 

A questão inicial, ainda que meramente referencial, é a de saber que instrumentos de 

governação devem ser utilizados por uma entidade sub-regional descentralizada, que não se 

pretende "afogada" em competências administrativas. 

Deverão existir áreas de governação directa sub-regional, isto é, sectores e instituições 

que se coloquem sob tutela directa da entidade sub-regional descentralizada? 

Como veremos no capítulo dedicado a estabelecer um modelo regional, não se 

considera a criação de um novo nível ordinário de administração de instituições públicas. 

Nessa matéria, o princípio geral deve ser o da descentralização da carga de administração 

institucional, da Administração central directamente para as autarquias, e será o esgotamento 

funcional dessa via que, regra geral, ditará um eventual âmbito regional de governação 

"institucional". 

Portanto, não se pretende, ao menos numa primeira fase de descentralização regional 

que será sempre longa, o crescimento de um "bolo institucional" sub-regional. 

Haverá todavia três situações que podem justificar opções de "regionalização" de 

instituições, numa primeira fase. A primeira situação é uma eventual exigência do modelo de 

financiamento de uma sub-região. A segunda é a existência de exigências estratégicas 

relacionadas com a integração de factores competitivos. Por exemplo, a gestão dos transportes 

ferroviários suburbanos no Algarve, numa lógica de gestão regional do sistema de transportes 

para melhoria deste factor de competitividade. A terceira situação é a convenção entre parte 

ou a totalidade dos municípios integrantes de determinada sub-região, no sentido da assunção 

num nível sub-regional da gestão de determinada instituição que a eles competiria. Por 

exemplo, poderia ser na área metropolitana de Lisboa a gestão da EPAL, que fornece em alta 

um conjunto importante de municípios, ainda que também forneça em baixa o concelho de 

Lisboa, num cenário em que esta empresa deixasse de ser tutelada pela Administração central 

e passasse a sê-lo pela administração regional. 

É fundamental, como explicaremos melhor posteriormente, que existam capacidades 

instaladas desde início em matéria de coordenação e de mediação, atendendo a que uma 

parte importante da função da entidade sub-regional descentralizada será reunir interesses e 

dinâmicas locais em volta de objectivos que qualifiquem e melhorem os resultados dessas 

dinâmicas, por processo de agregação de meios e vontades, o que implicará gerir e mediar 

conflitos entre entidades públicas, e entre estas e entidades privadas, ONG e empresas. 

Devem existir áreas sujeitas à regulação da entidade sub-regional descentralizada? 
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Consideramos que sim, que, sem sobreposição de competências, este deverá ser um 

instrumento fundamental de intervenção sub-regional, no sentido que apontámos: uma 

intervenção integradora e qualificadora dos factores de competitividade territorial, 

estruturalmente leve e auto sustentável. 

Devem também existir áreas em que a intervenção sub-regional se realize mediante 

planeamento. Cada sub-região necessita de um plano, que estabeleça de modo simples e 

explícito as prioridades da sub-região, os objectivos em cada prioridade e o modo como se 

pretende actuar para atingir esses objectivos. O forte pendor económico que se pretende dar à 

sub-regionalização aconselha a que esse planeamento integre uma forte componente privada, 

não em termos de consulta, mas na própria elaboração. Referimo-nos por exemplo à 

participação de profissionais designados pelas principais fileiras industriais e rurais, assim 

como pelas outras actividades económicas importantes de cada sub-região. 

Uma quarta forma de intervenção sub-regional será certamente a de financiamento e 

incentivo, entendido em termos basicamente privados, com o tipo de dinâmica analítica típica 

das SA e não com os programas e as análises de candidaturas características da administração 

pública, que implicam um peso administrativo muito superior e tendem a resultar muito 

menos em termos de sucesso económico. 

Estas cinco formas de intervenção podem ter lugar isolada ou combinadamente, 

dependendo das situações concretas ou do modelo de organização sub-regional que for 

implementado. 

Todavia, 

Que áreas, concretamente, devem ser governadas, reguladas, planeadas ou merecer 

incentivos/investimentos sub-regionais em Portugal? 

Isto é, considerando as quatro formas de intervenção da Administração – governação 

directa, regulação/fiscalização, planeamento e gestão de incentivos/investimentos - num 

cenário em que são recusadas sobreposições de competências, qual é a matriz funcional que 

deve ser assumida em Portugal pelas entidades regionais descentralizadas? 

Enumeremos três grupos de factores de competitividade. 

Um primeiro tipo é constituído por factores que, embora possam ser influenciados 

indirectamente por políticas de ordenamento e administração do território, não se consideram 

para uma descentralização regional de primeira fase, em razão do peso administrativo que 

acarretam. É o caso dos factores relacionados com a educação, a saúde e a segurança social. A 
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desterritorialização das políticas estruturais da Administração central nestas áreas deve dar-se 

mediante descentralização para o nível local. Conforme ficou dito atrás, só o esgotamento 

deste processo descentralizador deverá permitir a ponderação de uma eventual 

descentralização de competências para o nível sub-regional. 

Um segundo tipo é constituído por factores que consideramos territoriais, isto é, que 

podem ser directamente influenciados por políticas de ordenamento e administração do 

território, ainda que sob diferentes formas. Nem todos os factores analisados, na nossa 

opinião, devem merecer governação sub-regional. Caso a caso, fundamenta-se a posição 

assumida. 

Estão neste grupo: 

• Os transportes e a acessibilidade; 

• O desenvolvimento empresarial; 

• A sustentabilidade dos recursos naturais e rurais, e a política de corredores verdes; 

• A política cultural; 

• A composição do custo dos solos, directamente relacionado com a política de solos 

prosseguida; 

• O ordenamento dos solos contaminados e a sua descontaminação; 

• A qualidade do ar, com as consequentes políticas de combate às alterações 

climáticas, designadamente a política de diminuição da produção dos gases com efeito estufa 

• A participação nas decisões urbanísticas; 

• A habitação; 

• A qualificação da mão-de-obra; 

• A energia; 

• O ciclo da água. 

Um terceiro tipo é constituído por factores que não são directa e imediatamente 

influenciados por medidas de ordenamento ou administração do território: 

• A disponibilidade de serviços de apoio à actividade industrial – serviços de 

assessoria financeira, apoio jurídico, apoio informático e de produção de soluções de alta 

tecnologia no domínio das comunicações, relações públicas, suporte de publicidade e design; 

• A capacidade científica instalada; 
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• O potencial de inovação; 

• A dimensão dos mercados de procura; 

• A existência de capitais para coadjuvarem investimentos; 

• As redes de distribuição; 

• A capacidade de criar marcas. 

A administração territorial sub-regional deve facilitar o desenvolvimento e a 

qualificação do território relativamente a estes factores, Mas eles constituem objectivos 

mediatos da dinâmica descentralizadora sub-regional que se advoga. 

Vamos analisar os factores incluídos no segundo grupo, porque são os factores cuja 

integração e qualificação sub-regional se considera primordial para o desenvolvimento da 

capacidade competitiva territorial do País e realizar um exercício de definição do tipo de 

competências sub-regionais que se justificam em cada área, num cenário de descentralização 

sub-regional. 

Devemos ter em conta que os estudos de Meijers25sobre as 42 regiões urbanas 

holandesas indicaram claramente que, ao menos no que respeita à cultura, ao desporto e ao 

lazer – não está comprovado que assim seja noutras áreas – as vantagens da agregação são 

francamente menores nas regiões urbanas policêntricas que nas monocentradas. Este 

fenómeno exige alguma prudência relativamente à generalização de projecções optimistas 

para as políticas a desenvolver sob governação sub-regional. 

Existirão seguramente variações significativas na potencialidade de sucesso de 

determinada política em cada sub-região e é razoável conceber que as melhores 

probabilidades estarão normalmente nas regiões mais centradas em termos urbanos. Meijers 

apontou como causas fundamentais a ter em conta para este efeito negativo, a competição 

entre os municípios, a duplicação de investimentos a que essa competição leva, menores 

fluxos de informação e os condicionamentos de acessibilidade. 

 

1.5.1. A energia 

A questão energética está hoje na ordem do dia. A diminuição das reservas de petróleo e 

todas as vicissitudes políticas que hoje se colocam em redor da respectiva venda por parte 

significativa dos países produtores, criando e potencializando sucessivas bolhas especulativas, 

                                                 
25 Meijers, Evert, Summing Small Cities Does Not Make a Large City: Policentric Urban Regions and the Provision of Cultural, Leisure and 

Sports Amenities, Urban Studies Journal limited, Standford,  Print Online, 2007. 



 

e a ameaça ecossistémica constituída pelo aquecimento global e consequentes alterações 

climáticas, tudo contribui para que estejamos a viver um ciclo histórico caracterizado por 

mutações nos modos de produção de energia em Portugal, nos 

no exterior e internos e em esforços que têm mesmo de produzir resultados, em matéria de 

microprodução e poupança energética.

Portugal encontra-se numa situação desfavorável neste sector, seja em matéria de 

produção sustentável interna e eficiência nos sistemas de distribuição, seja na área da 

eficiência energética. 

Girardet26considera que as vantagens dos programas de aumento da eficiência energética 

podem ser impressionantes em cinco áreas: a redução da factura energética p

generalidade da população, benefícios significativos na balança de pagamentos, induzidos 

pela diminuição das importações, a criação de novos empregos nas actividades económicas 

relacionadas com a eficiência energética, a preservação das reservas de c

a diminuição de problemas ambientais como a poluição do ar e o aquecimento global.

Quadro 1.5 Gomes, Rogério, 

energética, Um Modelo 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Caparica, 2010.

 

                                                
26 Girardet, Herbert, The Metabolism of Cities

e a ameaça ecossistémica constituída pelo aquecimento global e consequentes alterações 

climáticas, tudo contribui para que estejamos a viver um ciclo histórico caracterizado por 

mutações nos modos de produção de energia em Portugal, nos respectivos preços de aquisição 

no exterior e internos e em esforços que têm mesmo de produzir resultados, em matéria de 

microprodução e poupança energética. 

se numa situação desfavorável neste sector, seja em matéria de 

vel interna e eficiência nos sistemas de distribuição, seja na área da 

considera que as vantagens dos programas de aumento da eficiência energética 

podem ser impressionantes em cinco áreas: a redução da factura energética p

generalidade da população, benefícios significativos na balança de pagamentos, induzidos 

pela diminuição das importações, a criação de novos empregos nas actividades económicas 

relacionadas com a eficiência energética, a preservação das reservas de c

a diminuição de problemas ambientais como a poluição do ar e o aquecimento global.

Gomes, Rogério, Quadro das vantagens dos programas de aumento da eficiência 

Modelo de Organização Regional para Portugal, Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Caparica, 2010. 

         
The Metabolism of Cities,  Creating Sustainable Cities, Schumaker Briefings, nº 2, 1999.
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a diminuição de problemas ambientais como a poluição do ar e o aquecimento global. 

Quadro das vantagens dos programas de aumento da eficiência 

Faculdade de Ciências e 

, 1999. 
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São motivos mais do que suficientes para esclarecer a priorização das políticas energéticas 

pelos governos de todo o Mundo, neste momento. Mas há um motivo integrado fundamental 

por detrás dessa priorização, que é o resultante do agravamento da situação nos factores 

apontados, que está em vias de resultar da actual crise energética.  

O planeta vive uma era de intensa urbanização. Urbanização é, basicamente, a soma de 

população com energia e capital. A falta de um destes recursos prejudicará seriamente o 

esforço de urbanização, quando esse processo é o metabolismo que está a tirar da miséria 

centenas de milhões de pessoas, sobretudo nas últimas três dezenas de anos. Cerca de 250 

milhões de pessoas, só na China. 

Trazendo o problema para a nossa realidade, não conseguiremos financiar as tão criticadas 

prestações sociais e de saúde que Portugal tem neste momento, se não resolvermos o 

problema de estarmos a ficar cada vez mais endividados ao exterior, de modo estrutural, com 

a factura energética a ter anualmente um papel relevante na consolidação desse desequilíbrio 

financeiro. 

Do modo como se perspectivam hoje as problemáticas energéticas, não estamos perante 

um desafio caracteristicamente regional. Pelo contrário, trata-se de matérias a serem 

nacionalmente orientadas, governadas e reguladas, com um papel preponderante das 

autoridades municipais na execução de programas e medidas de poupança e microprodução 

energética. 

Considerando a gravidade e a mutabilidade previsível nas problemáticas apontadas, seria 

no entanto irresponsável propor um modelo sub-regional descentralizado que não deixasse 

espaço institucional à colaboração da entidade governante da sub-região em soluções 

específicas de distribuição e sobretudo, de produção e de eficiência energética, se as 

circunstâncias vierem a aconselhá-lo. 

 

1.5.2. A qualificação da mão-de-obra / formação profissional 

É verdade que a maioria das qualificações tem um mercado alargado relativamente ao 

município onde se produzem e onde residem os respectivos beneficiários. Esse mercado 

“natural” é o mercado regional, e em muitos casos, hoje em dia, o mercado é nacional e 

internacional. 

As políticas de qualificação de mão-de-obra em Portugal devem ter uma orientação 

estratégica nacional e devem sofrer um processo de territorialização directo para as autarquias 
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locais, porque não existe um motivo suficientemente forte para que o nível territorial regional 

ou sub-regional seja o depositário de competências, ou de particulares meios de intervenção, 

nesta matéria. Mais importante que a participação de mais um nível territorial, é a 

aproximação do sistema nos níveis nacional e local à iniciativa privada, que é a destinatária 

primacial dos resultados da formação ministrada. 

 

1.5.3. Política cultural / património construído 

A qualidade da Arquitectura, a política de protecção e valorização do património, uma 

comunidade artística reconhecida e dinâmica, uma vida cultural rica e plena de ofertas de 

eventos ao longo de todo o ano nas diversas formas de arte, não constituem fenómenos 

menores para a qualidade do espaço urbano e da sua região, da sua imagem e da respectiva 

competitividade territorial. 

Zukin27chamou a atenção para as vantagens indirectas que a cultura traz à economia 

urbana, sob a forma de qualificações no design, na criação de produtos de imagem, com a 

produção artística e como elemento catalisador de inovação noutras áreas da economia. Ele 

desenvolveu o conceito das "economias simbólicas", que designa a contínua produção de 

espaços culturalmente vocacionados na cidade. Mas hoje as vantagens da produção cultural 

para a economia urbana e regional não são apenas indirectas. 

A importância da oferta cultural para o desenvolvimento do turismo é um factor de grande 

relevância. O património histórico edificado, o modo como é salvaguardado e como é gerido, 

constituem elementos centrais da capacidade competitiva no mercado turístico. E a arte e a 

cultura constituem também um elemento atractivo para potenciais residentes, designadamente 

jovens e outros residentes de classe média e elevada. É também um factor interessante e 

eventualmente decisivo entre opções equilibradas noutros aspectos, para a localização de 

companhias de alta tecnologia, porque ajuda a atrair e a reter quadros e trabalhadores 

especializados. 

A formação de escritores, de artistas capazes de produzirem imagens de qualidade e de 

músicos, é factor indispensável para o desenvolvimento de produções imateriais, que 

constituem hoje um mercado em plena expansão, em que as cidades detentoras de bons 

criativos e de bons produtores desenvolvem actividades económicas com elevado valor 

acrescentado. Há hoje, no domínio cultural como em muitos outros, uma batalha global pelo 

talento, porque se trata do factor capaz de diferenciar o produto, numa economia em que essa 

                                                 
27 Zukin, Sharon, The Cultures of Cities, Oxford, Blakwell, 1995. 
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diferenciação se tornou vital. A cultura ajuda a desenvolver o talento e numa cidade, cria o 

tipo de ambientes em que o talento prospera. 

Interpretando este contexto contemporâneo, O'Connor e Banks28afirmaram a identidade 

cultural local idiossincrática como essencial na economia post-industrial. O conceito de 

diferenciação do produto aplica-se, por maioria de razão, à competição territorial. E isso, hoje 

em dia, tem muito a ver com a cultura. 

Mas há que estabelecer balizas à capacidade de sucesso inerente às políticas sub-regionais, 

de modo a evitar que no domínio cultural "transitem" de nível políticas que podem ser mais 

bem sucedidas no nível local que no regional. 

É aqui que os estudos de Meijers29se tornam úteis, porque ele demonstrou que em campos 

fundamentais da oferta cultural – cinemas, teatros, museus e cineteatros – a integração de 

várias centralidades urbanas numa organização sub-regional pode e de facto tende a obter 

piores resultados que a aglomeração urbana. Isto é, convém ter presente que para efeitos 

culturais, a coordenação sub-regional de políticas não representa a agregação das populações 

integradas na sub-região. 

Por razões que se relacionam com a competição entre os aglomerados urbanos, a 

duplicação de investimentos a que essa competição leva, a falta de um ambiente 

metropolitano, menores fluxos de informação e a exigência de maiores fluxos de transporte, 

pelo menos as sub-regiões policêntricas tendem a ser um contexto em que as políticas 

culturais podem produzir uma soma menor que as partes. 

 

1.5.4. O ordenamento dos solos contaminados e a sua descontaminação 

O problema dos solos contaminados por resíduos tóxicos é hoje um problema muito 

sério. 

Nos tempos idos, entre nós como em todo o Mundo, os resíduos, designadamente os 

industriais, eram simplesmente "resolvidos" do modo mais económico possível. Não existia 

legislação que obrigasse a cuidados específicos e em muitos casos, os resíduos eram menos 

perigosos que actualmente, ou era menos conhecida a respectiva perigosidade. 

Hoje, é do conhecimento geral que a contaminação de um solo por resíduos se 

transforma facilmente num problema de saúde pública, se se tentar autorizar o uso de tal solo 

                                                 
28 O'Connor e Banks, Cultural industries and the city: Innovation, creativity and competitiveness, ESRC Cities program paper,  Reino 

Unido, Manchester Metropolitan University 1999,.  

29 Autor e artigo atrás citados. 
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para um vasto conjunto de utilizações. 

Por este motivo, há um conjunto de medidas de política de resíduos que têm de ser 

tomadas a nível nacional: o mapeamento dos solos contaminados, regras que assegurem a 

análise de solos potencialmente contaminados, antes da apreciação de qualquer projecto 

urbanístico para a área, a garantia de que se descontaminou antes da emissão da licença de 

obra, etc. 

Todavia, este conjunto de medidas terá sempre como consequência a insecurização do 

mercado: em terrenos potencialmente contaminados, basta um erro da parte do adquirente, 

uma análise falhada, por exemplo, para que uma aquisição, ou a aparente atractividade de um 

terreno, resvale para uma situação complexa e geradora de despesas significativas, 

comprometendo um investimento. 

Portanto, quanto mais correctas e rigorosas forem as medidas de política relativamente 

aos terrenos contaminados, menos atraentes serão os terrenos em áreas potencialmente 

contaminadas, isto é, os terrenos que mais importante é recuperar, numa lógica de preservação 

da saúde pública, de valorização ambiental e de ordenamento do território. 

É na definição de prioridades de solos a descontaminar e no incentivo a essa 

descontaminação, que o nível regional de governação pode fazer a diferença, produzindo-se, 

nas sub-regiões que o justificarem, programas especiais que ajudem a pagar as despesas de 

contaminação, ou definam limiares de risco financeiro para os adquirentes de terrenos 

contaminados. 

 

1.5.5. A habitação 

A habitação é uma matéria basicamente local. Todavia, o País lucrará se a nível sub-

regional forem desenvolvidos estudos e orientações estratégicas que clarifiquem e orientem os 

municípios e os empreendedores para os tipos e as tipologias de habitação expectáveis a 

médio prazo, tendo em conta os investimentos previstos e outros factores associados à 

mobilidade da população activa. Por duas razões. Actualmente, a maioria dos investimentos 

habitacionais que são realizados no País baseiam-se na expectativa empírica dos 

empreendedores sobre o mercado, sem confirmação técnica, assim como na circunstância de 

terem solos disponíveis para o efeito. 

Os solos são muitas vezes obtidos como solos não urbanizáveis e, mediante alterações 

obtidas por pressão junto das câmaras, através da revisão de planos directores municipais ou 
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da sua suspensão, ou da realização de planos de urbanização e de pormenor, conseguem 

transformá-los em solos urbanizáveis. 

Neste cenário de total desregulação, o empreendedor apropria-se integralmente das mais 

valias que resultam desta qualificação jurídica e concomitantemente, da valorização 

exponencial do solo. O que não deixa de ser curioso, porque a capacidade de determinar a 

alteração da qualidade urbanística dos solos é estritamente pública. O direito de propriedade 

não corresponde a um direito de construção. Portanto, as mais valias resultantes da 

qualificação do solo como urbano, assim como as que resultam da sua urbanização, são por 

definição mais valias públicas, que em Portugal se entregam candidamente a quem as quer, 

sem respeitar o interesse público. E este processo é assim por imposição legal. 

Nós oferecemos aos detentores privados do solo essas mais valias, através da 

qualificação como solos urbanizáveis de solos que não o eram, nos planos municipais de 

ordenamento do território. Sem necessidade e sem boa consequência para os interesses 

públicos da razoabilidade dos preços da habitação no mercado, de um desenho urbano de 

qualidade nas áreas onde habitamos e da gestão urbana ser exercida pelos municípios e não 

pelos detentores dos solos urbanizáveis, como acontece actualmente. 

Neste sistema, já serão muito úteis os estudos sub-regionais acerca das evoluções 

expectáveis no mercado e as orientações, ainda que meramente consultivas, que emanem 

deste nível para o planeamento municipal no sentido de assegurar um leque de opções 

alargado de preços da habitação no mercado. 

No sistema que defendemos – que será melhor explicitado adiante – em que a única 

entidade que pode exercer concretamente a urbanização do solo é o município, com o 

desaparecimento da qualificação antecipada do solo nos instrumentos de gestão territorial – 

esses estudos e orientações serão cruciais, porque ajudarão a região a ter políticas 

habitacionais equilibradas entre a superior necessidade de estabelecer políticas habitacionais 

que disponibilizem fogos e casas a preços razoáveis, que assegurem à classe média o acesso à 

habitação, e a utilidade de assegurar a existência de investidores locais e sub-regionais. 

Neste sistema novo, os estudos sub-regionais acerca da capacidade de absorção do 

mercado – baseados num conjunto de vectores em que terão lugar importante o 

comportamento demográfico expectável, a actividade económica e a procura dos lugares para 

segundas residências – deverão ser decisivos para justificar os níveis de urbanização em cada 

município, evitando-se desse modo a situação actual em que se prevêem níveis de 

urbanização excessivos para justificar interesses imobiliários especulativos. 
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1.5.6. Transportes e acessibilidade 

O problema da acessibilidade tende a fazer-se sentir, nas sociedades modernas, com 

tanto maior acuidade, quanto menor é a densidade populacional de uma área.  

A influência regional, que se pretende decisiva sobre o sistema de transportes, não pode 

deixar de ser complementada com a capacidade de influenciar o planeamento local no sentido 

de restringir progressivamente as opções de ordenamento a duas: ou se realiza a urbanização 

com densidades que justifiquem transportes públicos, ou não se realiza. No cenário ambiental 

e energético que vivemos, é injustificável a manutenção a médio prazo de lógicas de 

edificação que continuem a exigir o uso do transporte automóvel particular sem alternativa. 

Outra área em que deve haver uma política sub-regional de acessibilidade é na 

capacidade de taxar a entrada em automóvel privado nos centros urbanos, tendo em vista a 

preservação da acessibilidade interna desses aglomerados e a defesa da sua qualidade 

ambiental urbana. 

Por outro lado, é fundamental estudar ao nível regional o grau de obsolescência 

prematura das acessibilidades de grande capacidade, e compreender, onde ela se dá, como 

está a funcionar a interacção entre a disponibilização das acessibilidades e a urbanização, de 

modo a corrigir fenómenos de relocalização contrários ao interesse do ordenamento do 

território. 

Não podemos continuar, como fazemos hoje, a construir acessibilidades caras fingindo 

que desconhecemos que, para além das facilidades que elas induzem, por vezes durante pouco 

tempo, por esgotamento, também induzem crescimento urbano, fenómenos descontrolados de 

localização e de relocalização industrial, comercial e habitacional, sem cuidar das 

consequências urbanísticas, ambientais e para o sistema de transportes. 

É por essa razão que, não obstante se pretenda e advogue maior autonomia local e 

sobretudo menos intervenção sobreposta de nível superior sobre o licenciamento urbano, 

também se considera que este deve responder de modo crescentemente eficaz ao impacto que 

a urbanização tem sobre a acessibilidade local e sub-regional. 

Este é o grande desafio: como tornar mais adaptável o sistema de transportes? Como 

tornar mais coerente a relação entre o ambiente construído e o sistema de transportes? A 

metodologia de planeamento usualmente denominada Desenvolvimento Orientado pelo 

Tráfego, ou TOD – Transit Oriented Development – assume como premissa que a 
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coordenação do sistema de transportes é uma matéria de nível regional urbano, ou 

metropolitano, enquanto o planeamento urbanístico é uma matéria basicamente local. Mas não 

podemos deixar de reconhecer que as decisões da política urbanística local têm impacto 

regional e nessa medida, devem subordinar-se a uma orientação regional em matéria de 

transportes e acessibilidade. 

Exemplificando, pretende-se evitar que uma política municipal inqualificável de 

crescimento massivo da urbanização em Sintra, como aconteceu na década de noventa e no 

início deste século, resulte no "entupimento" da maior parte das vias rodoviárias de alguma 

capacidade em Oeiras, por efeito das necessidades de atravessamento. Algo que a câmara 

municipal de Sintra fez de conta que não percebia que ia acontecer; algo acerca do qual a 

câmara municipal de Oeiras não foi informada, nem teria mecanismos para intervir; algo que 

a autoridade metropolitana desconcentrada, a AML, ignorou com notável indiferença, 

enquanto produzia várias resmas de "planeamento estratégico". 

Cervero30tipificou quatro tipos de esquemas organizativos metropolitanos de 

transportes: 

• "Cidades adaptáveis" – são áreas metropolitanas com orientação coerente em termos 

de transportes e acessibilidade. Investem em sistemas ferroviários e concentram o crescimento 

urbanístico de modo radial, aproveitando a proximidade da linha férrea para desenvolver 

aglomerados com forte pendor pedonal e ciclovias; deste modo, preservam as paisagens, 

diminuem as despesas públicas com a manutenção de infra-estruturas exageradas pela 

dispersão urbana e poupam nas despesas com as infra-estruturas de acessibilidade rodoviária. 

• "Sistemas adaptáveis de transportes" – áreas metropolitanas que aceitam uma lógica 

de dispersão da urbanização e concomitantemente, de áreas construídas de baixa densidade, e 

que procuram adaptar o sistema de transportes a essa dispersão, mediante o uso de novas 

tecnologias, inovações na prestação dos serviços de transporte e adaptações das plataformas 

de transportes. São os casos do uso de pequenos veículos, e por vezes de pequenas empresas, 

para explorarem determinadas deslocações que não compensam doutro modo, o sistema de 

deslocação por chamada, o fomento das deslocações combinadas para melhor aproveitamento 

dos movimentos pendulares dos veículos particulares, etc. 

• "Áreas metropolitanas fortemente centralizadas" – cidades como Zurique e 

Melbourne, que conseguem integrar coerentemente as suas políticas urbanística e de 

transportes, estabelecendo contextos urbanos bem servidos de transportes públicos, dadas as 
                                                 
30 Cervero, Robert, Transit and the Metropolis: Finding Harmony, em The Sustainable Urban Development Reader, editado por Stephen 

Wheeler e Timothy Beatley, Londres, Routledge, 1998. 
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elevadas densidades da procura. Este tipo de soluções utiliza muitas soluções ferroviárias, 

desde os comboios aos metros ligeiros e aos eléctricos rápidos, em coexistência com sistemas 

pedonais muito atractivos e ciclovias – veja a política em desenvolvimento no centro de 

Sevilha. São políticas muito interessantes para contextos urbanos com centro histórico e 

linhas de carris reabilitáveis. 

• "Soluções híbridas" – entre a adaptação da área metropolitana e a adaptação do 

sistema de transportes. O Conceito é o de assegurar que o desenvolvimento urbano se 

concentra na sua mais importante expressão em determinadas linhas radiais, assegurando 

todavia um sistema muito adaptado de transportes públicos nos interstícios, ou em sucessivos 

anéis, entre tais raios urbanisticamente consolidados. 

Trata-se de sugestões estratégicas inspiradoras. No seu conjunto, demonstram a 

utilidade de coordenar de modo consequente, como dissemos atrás, o desenvolvimento 

urbano, a acessibilidade e o sistema de transportes. 

Cada sub-região deve ter a autonomia de traçar a orientação mais conveniente para o 

seu contexto regional urbano. O que não parece admissível é a continuação de contextos 

regionais em que estas políticas se mantenham desligadas, até porque esse desligamento 

representa custos elevados para o País, seja em termos de investimentos em acessibilidades 

doutro modo desnecessários, seja na qualidade do ar, na sua factura de deslocação e na 

qualidade da vida das populações. 

Consideramos três vectores fundamentais para uma política sub-regional de transportes 

e acessibilidade em Portugal. O primeiro é a escolha da orientação estratégica a seguir, 

conforme se apontou acima; este vector requer a criação de consensos com as autoridades 

locais contidas na sub-região, porque resultará em condicionamentos na sua gestão urbana e 

ordenamento territorial. Requer também a colaboração das empresas concessionárias de 

transportes, para se aquilatar do grau da sua plasticidade perante orientações planificadas que 

exigirão adaptações no médio prazo. 

O segundo vector é constituído por incentivos económicos, que poderão ser positivos, 

negativos ou das dos dois tipos. Tem a ver com a taxação da frequência de determinadas áreas 

urbanas por veículos particulares de não residentes, e com o estudo do peso fiscal exercido 

sobre cada tipo de transporte, tendo em vista assegurar o benefício dos transportes mais úteis, 

eventualmente em prejuízo dos restantes. Advoga-se portanto uma política fiscal sobre os 

transportes adaptada ao interesse regional e que leve em conta as opções de que gozam os 

residentes em cada sector, numa aproximação ao que se passa com a taxação do IMI, em que 
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existem situações diversas consoante a zona de edificação. 

O terceiro vector é constituído pelo incentivo à adopção de alternativas e 

condicionamentos ao uso do automóvel privado, como o sistema de traffic calming, a 

optimização de trajectos pedonais, a criação de ciclovias e a criação de outros meios de 

transporte alternativos ao automóvel. 

 

1.5.7. Composição do custo dos solos e política de solos 

A composição do custo dos solos é hoje uma questão ignorada na política de solos 

nacional, por muito estranho que isto pareça no actual panorama europeu, até porque é um dos 

factores essenciais de localização empresarial. 

Em Portugal, a mais valia da urbanização dos solos, sendo esta uma prerrogativa pública, 

está todavia entregue, por motivos que não se vislumbram, aos agentes económicos privados 

que compram solos e seguidamente promovem operações de lobbing junto às câmaras 

municipais no sentido da respectiva transformação em solos urbanos, ora mediante 

loteamentos, ora mediante planos de pormenor e planos de urbanização – ora mantendo-os 

sem qualquer desenho aprovado, mas obtendo a sua transformação em solos urbanizáveis nos 

planos directores municipais. 

A consequência deste aparentemente "livre" estado de coisas, é o de impedir condições 

razoáveis de disponibilização e de custo de solos para a actividade económica e para a 

habitação, seja esta actividade de cariz construtivo, seja de outro cariz económico, com 

relevantes e já bem aparentes consequências para o desenvolvimento empresarial, para o nível 

de vida das populações, desnecessariamente pressionadas no custo das respectivas habitações, 

para alimentarem um esquema de especulação do preço dos solos que é um desvirtuamento do 

mercado em prol de uma pequena minoria. 

A política de solos é seguramente uma matéria de cariz nacional e local, para a qual não é 

necessária a criação de mais um nível hierárquico de intervenção. Todavia, parece 

fundamental promover a monitorização sub-regional das políticas municipais de solos, de 

modo a assegurar que existem os dados necessários para em cada momento afinar a 

disponibilização de solos e de instalações, assim como a composição do respectivo custo, de 

acordo com a evolução do mercado nacional e de acordo com as necessidades da 

competitividade territorial. 
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1.5.8. A participação nas decisões urbanísticas 

A questão da fraca participação pública dos portugueses no ordenamento do território e 

nos processos urbanísticos é preocupante, porque essa participação é a melhor garantia contra 

processos e actos que subvertem no terreno os objectivos e os equilíbrios planeados para os 

perímetros urbanos e para outras áreas do território. 

O problema coloca-se ao nível do reforço do movimento associativo interveniente sobre o 

território, ao nível dos procedimentos legais, que tendem a ser crípticos para a população e 

consequentemente ao nível da legislação que pretende salvaguardar a participação pública nos 

processos, mas que na realidade não o faz, nem a encoraja especialmente, tendo por isso um 

papel pouco mais que estatutário. 

Mas a questão não pode deixar de se colocar também ao nível do desenvolvimento de uma 

sociedade da informação com base cívica. Este objectivo requer projectos prolongados no 

tempo, que podem revestir dimensões regionais ou locais. 

O problema da sociedade da informação com base cívica mede-se não apenas na esfera 

tecnológica, mas fundamentalmente na produção de conteúdos adequados para a população 

que os poderá absorver e cuja acessibilidade incentive a participação. Tal rede deve oferecer o 

maior número de serviços possíveis relacionados com a cidade ou com a sub-região, 

conteúdos formativos em e-learning, informação e documentação relevante para os residentes 

e para os agentes económicos, concentração da informação turística e cultural, etc. 

A capacidade de desenvolver uma base cívica na sociedade da informação depende muito 

de se conseguir ultrapassar os conteúdos de características administrativas, para produzirmos 

conteúdos úteis ao dia-a-dia dos seus utentes. 

É neste contexto que deve ser entendida a comunicação entre a governação local e 

regional e os cidadãos, utilizando este meio para levar directamente às pessoas os debates de 

interesse público, designadamente os debates urbanísticos, proporcionando-lhes modos mais 

amigáveis de participação. 

 

1.5.9. O desenvolvimento empresarial 

A base empresarial da generalidade das sub-regiões portuguesas é frágil, tanto em 

número de empresas criadas anualmente, quer na qualidade da sua gestão e na robustez da sua 

situação económica e financeira. 
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O maior potencial de empreendedorismo existe em regra nas áreas urbanas mais 

qualificadas, onde se encontrem os melhores estabelecimentos de ensino, onde se registem 

menores problemas sociais e onde exista maior urbanidade.  

Os britânicos consideram que os perímetros territoriais melhor sucedidos em I&D são 

aqueles em que se consegue estabelecer um sistema regional de inovação31bem sucedido, para 

o que consideram duas premissas essenciais. 

Como primeira base estruturante, um sistema de inovação bem desenvolvido, que 

integre de modo substancial as actividades económicas locais, numa dinâmica de apoio aos 

novos negócios e de informação partilhada relativamente a novas tecnologias. Este sistema 

pode integrar capacidade de pesquisa privada e outras estruturas empresariais ligadas ao meio 

científico, assim como uma boa associação industrial. 

Como segunda base estruturante, um suporte público eficaz, que integre universidades e 

capacidade de pesquisa. 

É curioso registar que, na perspectiva britânica, um sistema regional de Inovação requer 

essencialmente uma estratégia regional urbana, por esse ser o nível mais adequado para o seu 

desenvolvimento. 

Mas esse sistema regional de inovação, que no fundo e em síntese é o resultado de boas 

condições empresariais e institucionais, constitui por sua vez, um elemento estruturante das 

performances competitivas regionais, a par de outros igualmente importantes, como as 

condições de mercado e a liderança regional/sub-regional, a par da sua específica organização 

e capacidade de investimento. 

                                                 
31 Marvin, Simon, Harding, Alan (University of Salford) e Robson, Brian (University of Manchester), Creating Sustainable Communities, A 

Framework for City-Regions, The role of City-Regions in regional economic development policy, Londres,  Office of the deputy Prime 

Minister,.2006. 



 

Os Professores Stimson, Stough e Maria Salazar desenvolveram um esquema em forma 

de cubo, que designaram por "Cubo da performance competitiva regional"

ensaiaram, numa primeira tentativa, expor esquematicamente os factores endógenos 

essenciais da competitividade regional: recursos empresariais, condições de mercado, eficácia 

das instituições e forte liderança.

 

 

Quadro 1.6 Stimson, Robert, Stough

retirado de Leadership and Institutional Factors 

Development, Center for Entrepeneurship and Public Policy, School of Public Policy, George 

Manson University, Fairfax, Estados Unidos 2008

A dimensão dos recursos empresariais e as condições de mercado de cada lugar variam 

significativamente. Neste modelo, uma variação diz respeito à importância, qualidade e 

                                                
32 Stimson, Robert, Stough, Roger e Salazar

Fairfax, Estados Unidos Center for Entrepeneurship and Public Policy, School of Public Policy,

ofessores Stimson, Stough e Maria Salazar desenvolveram um esquema em forma 

de cubo, que designaram por "Cubo da performance competitiva regional"

ensaiaram, numa primeira tentativa, expor esquematicamente os factores endógenos 

etitividade regional: recursos empresariais, condições de mercado, eficácia 

das instituições e forte liderança. 
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Leadership and Institutional Factors in Endogenous Regional Economic 

Center for Entrepeneurship and Public Policy, School of Public Policy, George 

Manson University, Fairfax, Estados Unidos 2008 

A dimensão dos recursos empresariais e as condições de mercado de cada lugar variam 

ignificativamente. Neste modelo, uma variação diz respeito à importância, qualidade e 
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composição dos recursos empresariais instalados. Outra, às circunstâncias do mercado em 

cada momento. Outro ainda, à competitividade das empresas instaladas, que é também um 

elemento flutuante. 

O modelo atribui importância à eficácia das instituições regionais na contribuição para a 

criação de condições apropriadas de mercado, designadamente para incentivar novas 

oportunidades e facilitar o empreendedorismo. 

Para estes investigadores, as questões determinantes da competitividade regional são a 

capacidade da economia regional desenvolver permanentemente ajustamentos institucionais e 

produtivos, de forma a manter-se sustentadamente competitiva. Por outras palavras, a 

sustentabilidade da capacidade competitiva baseia-se fundamentalmente na capacidade de 

adaptação da região urbana à mudança, mais do que em recursos específicos, condições 

episodicamente atraentes de mercado ou outros factores aparentemente permanentes. 

Eles consideram, por isso, que o modo como a região urbana se comporta em termos de 

competitividade económica, depende da respectiva performance nas três dimensões: 

liderança, instituições e condições empresariais e de mercado. 

Blakely33 desenvolveu aquele conceito, dando mais importância aos designados 

recursos específicos, endógenos e exógenos. Considerou que o desenvolvimento económico 

regional e local é função dos respectivos recursos naturais, da mão-de-obra existente, do 

capital disponível, do investimento, do empreendedorismo, do sistema de transportes, das 

comunicações, da concentração industrial existente, da tecnologia, da dimensão industrial, do 

mercado exportador, da situação económica internacional, da capacidade institucional local, 

dos incentivos e investimentos públicos disponíveis e das estratégias de desenvolvimento. 

Blakely veio afirmar que os elementos fundamentais da equação de Stimson – os 

recursos empresariais, as condições de mercado, a eficácia das instituições e a forte liderança 

– são condicionados pelos factores acima referidos e ao fazê-lo, enquadrou simultaneamente a 

importância de factores que são determinantes como critérios de decisão de localização 

empresarial, designadamente a performance competitiva e o desenvolvimento, que se requer 

sustentável. 

Embora concordemos com a visão de Blakely, conviria desenvolver em que medida os 

recursos naturais são decisivos em matéria de competitividade territorial, ou de localização e 

relocalização de empresas. Consideramos esse factor especialmente atractivo, porque é o 

elemento que a um tempo, produz a diferenciação da imagem para o produto e a empresa e 

                                                 
33 Correspondente: Roger Stough (rstough@gmu.edu) 
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produz os factores de qualidade de vida que atraem investidores e quadros técnicos e 

científicos, a par da qualidade e riqueza patrimonial urbana oferecida pelo núcleo ou pelas 

diversas centralidades da região.  

 

1.5.10.  O ciclo da água 

Os aglomerados, quer tenham maior pendor agrícola, quer o seu pendor fundamental seja 

urbano, consomem muita água. Essa água é utilizada em Portugal por preços muito baixos e 

"despejada" no sistema de esgotos, para tratamento, já em muitos casos, mas sem 

preocupações de reutilização. 

Essa situação não se pode manter. É fundamental dotar o País de estratégias de diminuição 

do consumo desse recurso fundamental que é a água, por um lado e por outro, estabelecermos 

estratégias eficazes de reaproveitamento. Precisamos, em suma, de Planos de acção 

estratégicos específicos de optimização do ciclo da água, que estabeleça metas para a redução 

das perdas de água nos sistemas públicos de abastecimento, que são significativos entre nós, 

aponte objectivos e soluções para a utilização de águas residuais urbanas tratadas e incentive a 

revisão do sistema tarifário, de modo a adequar gradualmente o custo da água ao efectivo 

valor deste recurso. 

Ana Amélia Santos34 refere que a reutilização da água pode efectuar-se em cinco usos 

fundamentais: usos urbanos como a lavagem de ruas, lavagem de equipamentos e viaturas 

utilizados no manuseamento e recolha de resíduos sólidos, lavagem de colectores pluviais e 

combate a incêndios; rega de áreas agrícolas; rega de espaços ajardinados e zonas verdes; 

usos industriais; recarga de aquíferos naturais ou artificiais. 

Parece hoje claro que não faz sentido mantermos separados os negócios e as actividades 

relacionadas com a distribuição de água e com o tratamento das águas residuais, porque tal 

separação não tem levado à procura de economias de escala, as que resultariam do 

reaproveitamento das águas residuais. Como não faz sentido a manutenção da separação 

tradicional das águas entre Alta e Baixa.  

Embora estejamos aqui perante um problema para o qual se deve procurar uma solução 

supra municipal, que reúna os destinatários da água por utilizar e todos os potenciais 

destinatários das águas por reutilizar, a lógica deverá ser de gradual concentração das 

empresas concessionárias da água e da respectiva reutilização, não só pelas razões 

                                                 
34 Santos, Ana Amélia, Gestão Sustentável do Ciclo Urbano da Água, um Paradigma Sustentável, Lisboa,  tese de mestrado IST, 2009. 
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relacionadas com as economias de escala, mas também por razões estratégicas de interesse 

nacional: o problema da água requer uma estratégia nacional permanente durante este século. 

 

1.5.11. Qualidade do ar e alterações climáticas: diminuição dos GEE 

O aquecimento global, não sendo um problema imediato em termos de saúde pública, 

virá a ser, provavelmente, um gravíssimo problema ecossistémico e nessa medida é difícil 

conceber até onde irão as perturbações à nossa vida diária, ou as ameaças aos nossos habitats. 

Para muitos investigadores, problemas endémicos como a malária, o dengue e outras 

doenças tropicais, acompanharão inevitavelmente a tropicalização do clima no hemisfério 

norte. Para além dos problemas de saúde pública, a fragilidade da camada de ozono, a 

extinção de espécies e muitos outros problemas ambientais relacionam-se directamente com a 

qualidade do ar. 

Não se trata, evidentemente, de problemas solucionáveis no âmbito urbano, nem no 

âmbito regional. Mas, tal como a cidade, também a sub-região tem de fazer parte da solução. 

O controlo da poluição no âmbito regional é essencial, ainda que os respectivos programas se 

devam subordinar à legislação geral. 

Raufer35referiu a este propósito que começa a ser tempo de estender os objectivos do 

controlo regional da poluição para além das fronteiras dos riscos para a saúde, integrando 

também os danos potenciais aos ecossistemas urbanos, rurais e naturais. Referiu ainda que a 

abordagem regional ao problema da poluição deve envolver também os factores de risco e não 

apenas os factos do dano efectivo, estabelecendo assim estratégias preventivas. 

Concordamos com esta perspectiva, que em termos práticos advoga, como aliás vimos 

fazendo noutros campos, uma orientação nacional para os problemas e a autonomia regional 

necessária, não para evitar a aplicação das orientações nacionais, mas para as adaptar à região 

mediante o desenho de estratégias e regulamentações regionais produzidas para atingir as 

metas concretas que se justificam na região. 

Dentro desta lógica, é importante combinarmos cada vez mais os instrumentos 

administrativos e penais com instrumentos de natureza económica, porque tendem a ser mais 

fáceis de executar, sobretudo num contexto de complexidade e morosidade judicial, como 

acontece no nosso País. 

                                                 
35 Raufer, Roger, Next Steps In Controllig Pollution, em Planning for a New Century, Barnett, Johnatan, Washington DC, Island Press, 

2001. 
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1.5.12. Sustentabilidade dos recursos naturais e rurais e corredores verdes: uma 

descentralização mitigada para o nível regional 

A protecção das áreas rurais a nível nacional nem sempre tem assegurado a protecção 

dos solos de grande qualidade e de valores agrícolas instalados, perante a pressão do 

desenvolvimento urbano. 

A facilidade com que se obtém, sistematicamente, a "desafectação" de terrenos da 

Reserva Agrícola Nacional chega a surpreender os próprios técnicos municipais, porque nem 

sempre são claros os critérios que presidem a essa facilitada desafectação. 

O que é aparente é a necessidade de abrir a possibilidade de estabelecer programas sub-

regionais para a preservação da paisagem agrícola e das unidades produtivas rurais, não de 

modo uniformizado em todo o território nacional, mas onde se verificar a necessidade de 

suster ou racionalizar o crescimento urbano sobre áreas de elevado valor rural, 

designadamente quando existam outras opções supra-municipais para esse crescimento, sendo 

ele necessário. 

Acontece em Portugal que a excessiva proximidade das autoridades locais aos interesses 

económicos locais, a indiferença das entidades regionais desconcentradas e da distante 

Administração central, concomitante com a ausência de um poder sub-regional interessado no 

desenvolvimento de estratégias integradas de protecção rural e de protecção ecológica e 

paisagística, provoca a ausência de estratégias racionais de utilização do território. 

Para exemplificar, apenas com uma situação, que é mundialmente conhecida, a New 

Jersey Pineland Comission foi criada em 1974 para proteger um pinhal com cerca de 400.000 

ha das enormes pressões da grande megapolis da Costa Oeste dos Estados Unidos. À 

Comissão foram atribuídas importantes competências em matéria de planeamento e 

zonamento relativamente a 53 municípios com fronteira com o pinhal. Esta Comissão tem 

conseguido desviar quase todo o crescimento urbano para áreas especialmente delineadas para 

o efeito, mantendo a urbanização, numa área tão difícil como aquela, longe das zonas com 

valor agrícola, ecológico e paisagístico. 

Muitas vezes o problema não se encontra na Lei, nem nos financiamentos, mas no 

correcto ou incorrecto nível territorial de abordagem do problema: onde é possível suscitar 

uma solução interessada e simultaneamente capaz de se distanciar das pressões locais? Esse é 

provavelmente o nível adequado. 
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Relativamente às áreas ecologicamente sensíveis, Portugal tem neste momento uma 

estrutura que é dirigida pela Administração central, relativamente desconcentrada. Não temos 

dúvidas acerca da importância de manter uma estratégia de planeamento destas zonas 

directamente dependente da administração central e de assegurar que esta possa avocar a si a 

administração directa dessas zonas em momentos de crise em que se demonstre que tal 

medida é necessária para a respectiva salvaguarda, mas parece-nos contrário aos melhores 

interesses da população e da própria Administração manter a duplicação de apreciação 

urbanística que existe hoje, designadamente porque esta duplicação tem sido fonte 

permanente de conflitos que nem sempre se relacionam com a melhor defesa dos interesses 

ecológicos em presença, que não podem deixar de incluir os interesses de melhoria do habitat 

das populações ancestralmente aí residentes. 

Os organismos desconcentrados da Administração central, nas áreas ecologicamente 

mais sensíveis como em muitas outras áreas do território, têm-se mostrado muito pouco 

dinâmicos no aproveitamento, ainda que cuidadoso e responsável, das potencialidades que tais 

recursos encerram.  

Esta é uma área em que uma entidade sub-regional pode fazer a diferença, não em 

termos burocráticos – já que as competências de apreciação se devem concentrar no âmbito 

local e se considera prudente manter as competências de planeamento na Administração 

central – mas sim no projectar do desenvolvimento, seja em termos de programas científicos, 

em que deve apostar-se fortemente para um conhecimento profundo das potencialidades 

encerradas nestes recursos especialmente sensíveis, seja em termos turísticos ou outros 

considerados pertinentes, numa estratégia supra-municipal. 

Outra área em que a intervenção sub-regional pode ser útil como parceira, é na procura 

de soluções adequadas para garantir a não edificação em zonas inundáveis, em zonas em risco 

de erosão e noutras áreas sujeitas a danos ambientais específicos. 

Para este fim, o conceito de corredores verdes – "espaços abertos lineares ao longo de 

corredores naturais, como frentes costeiras, linhas de água e falésias, que ligam espaços de 

dimensão variada, designadamente reservas naturais, áreas de interesse histórico e 

patrimonial, designadamente sítios classificados36" – é especialmente interessante, porque 

permite integrar numa visão e numa estratégia de conjunto os recursos naturais de maior valia 

de determinada sub-região, assegurando a respectiva salvaguarda num cenário de rápida 

metabolização urbana dos territórios litorâneos e de ligação entre aqueles e o interior do País, 

                                                 
36 Little, Charles, Greenways for America, 1990, John Hopkins Baltimore, citado em Machado, João Reis e Ahern, Jack, Environmental 

Challenges in an Expanding Urban World and the Role of Emerging Information Technologies, Lisboa, CNIG, 1997. 
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como aliás estabeleceram João Reis Machado e Jack Ahern nas ideias avançadas no seu artigo 

Greenways Network for the Metropolitan Area of Lisbon37. 

 

 

1.6. SEM PODER POLÍTICO REGIO�AL �ÃO HÁ POLÍTICAS REGIO�AIS 

As sub-regiões, quando descentralizadas, podem constituir-se como intermediárias entre 

o Governo e as autarquias locais em determinados aspectos, mas isso não quer dizer que 

intermedeiem o primeiro, nem as segundas, relativamente à sociedade. 

Pela sua intermediação no primeiro caso, devem adquirir desde início, para terem 

sucesso, uma boa capacidade de coordenação e de mediação de conflitos. 

O seu poder interventivo deverá ser mais baseado na capacidade de estabelecer 

dinâmicas, que em competências próprias. Será sempre um nível de negociação e de criação 

de soluções partilhadas para os problemas, e não deverá cair na tentação da 

institucionalização da generalidade dos processos políticos de decisão de âmbito regional. 

A sua intervenção económica deve basear-se em participação em negócios, em 

incentivos e co-financiamentos pensados em termos privados, de desenvolvimento de 

investimentos e não propriamente em programas de financiamento e análise de candidaturas, 

como é característico da Administração pública.  

O que interessará, no fim – e aqui os germânicos têm toda a razão – não será nenhuma 

reorganização territorial, mas sim a capacidade que a sub-região demonstrar de melhorar a 

construção social do espaço que a integra38. 

Recorda-se que a premissa é a de que uma entidade regional descentralizada em 

Portugal deve focar-se no problema da competitividade territorial e concomitantemente, na 

competitividade económica. Por esse motivo, trata-se de uma entidade com objectivo 

tendencialmente único, em contraposição às teses que defendem uma "autarquia regional", ou 

uma região administrativa com competências gerais. Porque não se considera útil para o País 

criar outro nível hierárquico intermédio e genérico entre a Administração central e a 

administração local. 

O nível hierárquico intermédio que se propõe visa cobrir áreas fundamentais, conexas 

                                                 
37 Este artigo foi publicado na citada obra Environmental Challenges in an Expanding Urban World and the Role of Emerging Information 
Technologies, 1997, CNIG, Lisboa 
38 Benz, Arthur, From Associations of Local Governments to "Regional Governance" in Urban Regions, Deutsche Zeitschrift für 

Kommunalwissenschaften, AfK, Vol. 40, nº 2, Deutsches Institut für Urbanistik, 2001. 



48 
 

entre si, relacionadas com a necessidade do desenvolvimento das potencialidades económicas 

e da capacidade económica instalada em cada sub-região. Trata-se de áreas que, para serem 

eficazmente prosseguidas, necessitam duma entidade nesse nível intermédio, porque 

extravasam geograficamente os perímetros municipais, e porque exigem um tipo de 

intervenção que não tem a ver com as tipologias de intervenção características das autarquias 

e da Administração central. 

Sintetizando, descreve-se abaixo as áreas pensadas como potenciais de intervenção sub-

regional e tipificam-se as capacitações pertinentes relativamente a cada área. 
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Factores de competitividade 

Factores não territoriais a 
desterritorializar pela administração 
central  

• Educação 

• Saúde 

• Segurança social  
 

Descentralizar para o nível local 

Factores territoriais  

• Energia 

• Qualificação da mão de obra / 
formação profissional 
 

Gerir centralmente 

• Património construído 

• Politica cultural 

• Ordenamento dos solos 
contaminados 

• Habitação 
 

Descentralizar para o nível local 

• Acessibilidade 

• Sistema de transportes 

• Composição do custo dos solos 

• Participação nas decisões 
urbanísticas  
 

Descentralizar para os níveis local e 
regional 

• Desenvolvimento empresarial 

• Ciclo da água 

• Qualidade do ar e combate aos GEE 

• Sustentabilidade doutros recursos 
naturais e rurais – corredores verdes 
  

Descentralizar para o nível regional 

Outros factores 

• Serviços de apoio à indústria 

• Potencial de inovação 

• Capacidade científica 

• Capital para coadjuvar investimento 

• Dimensão dos mercados da procura 
 

Articular ao nível regional, mediante 
utilização de poder político 

Quadro1.7 Gomes, Rogério, Quadro dos factores de competitividade e sua administração territorial, Um Modelo de Organização Regional para Portugal, 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2010 
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1.7.  CO�CLUSÃO 

A organização regional é essencial à competitividade dos países europeus, porque é 

nesse nível que se desenrola presentemente parte substancial da batalha internacional por 

novos investimentos e consequentemente por empregos. 

As alterações nos poderes das Administrações centrais têm vindo a produzir-se no 

sentido da diminuição dos instrumentos de protecção das produções autóctones. 

Paralelamente a esta tendência, assistimos à atomização dos níveis e das formas de 

competitividade económica e territorial, num contexto de crescente coesão económica e social 

na União Europeia e de menor desenvolvimento do terceiro pilar da coesão europeia, que é a 

coesão territorial. E num ambiente mundial de transição, no sentido do aumento da 

capacidade competitiva da Ásia e doutras regiões vastas do terceiro Mundo. 

 Não será provável mantermos a coesão social na Europa, se não estabelecermos níveis 

elevados de coesão territorial, porque sem esta, estaremos a manter e a criar entropias que 

colidem com o melhor aproveitamento das nossas potencialidades económicas. Ora acontece 

que esse aproveitamento eficaz é o suporte nuclear da coesão social. 

 Níveis elevados de coesão territorial, significa estabelecermos as concentrações 

necessárias para o desenvolvimento industrial e impedirmos ou diminuirmos a dimensão 

geográfica das situações de depressão económica que conduzem à desertificação de áreas 

urbanas e à sua desestruturação social, seja de áreas históricas centrais, seja de áreas 

periféricas.  

O equilíbrio da “placa territorial”, designadamente das suas valências ambientais, 

económicas e sociais, constitui um imperativo do desenvolvimento económico e humano. 

Esse equilíbrio exige um outro, que é o da conjugação entre níveis elevados de 

competitividade, que exigem aumentos significativos de produtividade, com níveis muito 

melhorados de redistribuição. Para esse efeito, não podemos contar com políticas sectoriais 

territorializadas, dirigidas paralela e cegamente pela Administração central.  

Necessitamos de desterritorializar a Administração central e de estabelecer um nível 

intermédio, regional/sub-regional, que permita eficácia superior no aproveitamento de 

recursos de investimento, e a agregação dos actores locais e regionais em volta de projectos 

comuns, o que a administração desconcentrada ao nível das regiões-plano se demonstrou 

incapaz de produzir. 
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A fragilidade da nossa economia neste contexto de grande abertura económica e 

financeira à escala global, transforma o paradigma tradicional da subsidiariedade do 

crescimento económico relativamente ao desenvolvimento humano, porque não existirá para 

nós, provavelmente, manutenção sequer dos actuais níveis de desenvolvimento humano, se 

não formos capazes de criar uma economia bem mais competitiva que a que temos. E essa 

transformação não se produzirá se não soubermos transmutar o nosso caro, desorganizado e 

desorientado sistema regional. Por causa das graves entropias que está a produzir e da 

rendibilidade cessante em termos de manutenção e captação de investimentos. 

 

  

Quadro 1.8  Gomes, Rogério, Um possível quadro funcional regional/sub-regional de factores de  
Competitividade, Um Modelo de Organização Regional para Portugal, Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2010 

 

 

 
Governação 

directa/ 
concessões 

Planeamento 
Mediação/ 

coordenação 
Regulação/ 
fiscalização 

Gestão de 
incentivos/ 

investimentos 

Energia   •   •  
Qualificação da mão-

de-obra 
  •   •  

Política cultural   •   •  
Ordenamento dos 

solos contaminados 
  •  •  •  

Habitação   •   •  
Transportes e a 
acessibilidade 

•  •  •  •  •  
Composição do custo 
dos solos / Politica de 

solos 

  •  •  •  

Participação nas 
decisões urbanísticas 

  •   •  

Desenvolvimento 
empresarial 

•  •  •  •  •  

Ciclo da água   •   •  
Qualidade do ar e 

alterações climáticas 
  •  •  •  

Sustentabilidade dos 
recursos naturais e 

rurais, e a política de 
corredores verdes 

 •  •  •  •  
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2º CAPÍTULO 

 

PERCURSO CO�CEPTUAL DA REGIÃO URBA�A 

 

 

2.1. PREÂMBULO 

 

A região urbana não é um conceito nem uma territorialidade nova. 

Numa perspectiva de espacialidade humana, de apreensão das marcas do engenho 

humano no contexto estrutural e ambiental em que se inserem, “na trialética dimensional do 

social, do histórico e do espacial39, ou, na expressão de Michel Foucault, na intersecção do 

espaço, do conhecimento e do poder, a cidade e a região urbana acompanham-se durante parte 

significativa do percurso entre o surgimento da cidade e o presente: são os dois componentes 

do espaço urbano, das sociedades construídas, que se caracterizam pelas dinâmicas relacionais 

e pelas produções sociais específicas, que contextualizam materialmente e designadamente 

em símbolos. 

A qualificação de um espaço como urbano pode relacionar-se com a sua morfologia 

física – ruas, avenidas, praças – ou com padrões sociais: estratificações culturais, económicas 

e espaciais assumidas ou aceites, quando não impostas, aos seus habitantes. Todavia, a sua 

marca distintiva parece ser a ocorrência dum sistema social caracterizado por ser dinâmico, 

evolutivo, planeado no todo ou em parte, concitando uma convicção social generalizada 

quanto ao seu reconhecimento e delimitável simultaneamente num determinado perímetro 

geográfico e num contexto histórico. 

A urbanidade, com os seus símbolos, a sua dinâmica e espacialidade específicas, 

fornece escolhas ampliadas relativamente a outros modos de vida: no comércio, nas relações 

sociais, na cultura, nas oportunidades de emprego, na educação. Provavelmente por isso, o 

espaço urbano tornou-se o centro decisório das sociedades.  

                                                 
39 Soja, Edward, Post metropolis, Critical Studies of Cities and Regions, Oxford: Blackwell Publishers, 2000.   
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Quer isso tenha acontecido desde o surgimento da espacialidade urbana e à medida da 

sua implantação, como pretendem alguns, quer se localize só após a revolução industrial – a 

“urbanização” da história, conforme a teoria clássica – é hoje comummente aceite que o 

urbano – espaço e dinâmica – é eficaz e eficiente na produção e no desenvolvimento de 

relações em rede, seja na economia, na educação, na comunicação ou noutros capítulos da 

vida social. Relações, ou redes, que ultrapassam em muito as capacidades ou a vocação do 

Estado, nas suas modalidades nacional e plurinacional.  

As redes referidas, assim como muitas outras, têm acompanhado o alvorecer dum 

novo modo de estar urbano, mais global e não são um resultado pluri-individual de 

aglomerações urbanas intramuros, de pequenas e compactas sociedades urbanas. São o 

resultado de dinâmicas regionais urbanas, desenvolvidas em referência a uma ou a várias 

centralidades citadinas, de dimensões variáveis, destinadas a gerir, difundir e oferecer o que a 

região produz e a captar o que a região precisa para florescer social e economicamente.  

Para esse efeito, a região urbana produz estratégias ambientais adequadas e desenvolve 

potencialidades culturais, alicerçada na inteligência instalada e competindo simultaneamente 

pela atracção de capacidades humanas e financeiras exteriores.  

A compreensão dos tecidos sociais, económicos e ambientais das regiões urbanas 

constitui já e constituirá cada vez mais um requisito importante para formular soluções sociais 

e económicas sustentáveis.  

Todavia, importa dar resposta a um conjunto de interrogações. Que vantagens traz este 

conceito ao ordenamento do território, que tem já à sua disposição um manancial conceptual 

onde se destacam os conceitos de região homogénea, de região polarizada e de regiões-plano? 

A região urbana poderá dar resposta às fragilidades e às ameaças ao desenvolvimento 

da competitividade territorial portuguesa? 

Será possível, mediante a aplicação correcta do conceito de região urbana, desenvolver 

a participação das populações e dos agentes económicos nos processos de decisão territoriais, 

designadamente nos níveis local e regional, conforme a União Europeia não cessa de apelar, 

ciente de que é aí que reside um dos aspectos cruciais do combate às assimetrias regionais? 

 

 

2.2. A REGIÃO URBA�A: PERSPECTIVA PRÉ-HISTÓRICA E HISTÓRICA 

Henri Lefebre conceptualizou as relações entre a espacialidade urbana, a sociedade e a 

história, como problemática urbana fundamental, procurando transmitir a importância da 

contextualização espacial das relações sociais num determinado tempo histórico para a sua 

compreensão rigorosa. As circunstâncias simbólicas e materiais essenciais que ocasionaram 
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e que caracterizam o espaço urbano, não se dissemelham entre a cidade e a região urbana, 

sendo que o surgimento do núcleo urbano é o elemento fundamental de vivência social da 

urbanidade, na região delimitada pela homogeneidade elementar da esfera de influência 

urbana.  

A dimensão da região urbana, essa sim, tem variado ao longo da história, tal como os 

modos de deslocação das pessoas e das mercadorias tem evoluído – duas histórias que se 

entrelaçam com a evolução da cidade. 

Comecemos pelo princípio. 

 

2.2.1. Jericó e o vale do Jordão 

O primeiro estabelecimento urbano de que se tem conhecimento que conseguiu gerar 

crescimento e desenvolvimento, tem origem em data anterior a 8350 a.C., isto é, há cerca de 

10.000 anos. Os seus empreendedores pertenciam a uma cultura que se desenvolveu nessa 

fase pré-histórica na área mediterrânica do Levante.  

Eram caçadores, colectores e pescadores e estabeleceram concentrações com elevado 

número de habitantes. 

A diferença de opinião regista-se relativamente ao que condicionou o quê. Para Gordon 

Childe, as técnicas de canalização, transporte de água e irrigação que se desenvolveram há 

cerca de 5.000 anos nos vales do Nilo, do Tigre-Eufrates e na planície Industânica, 

encorajaram a agregação populacional para níveis que ultrapassaram nalguns casos em 

cerca de dez vezes os maiores aglomerados populacionais conhecidos do período neolítico, 

criando-se desse modo os aglomerados urbanos originais, precisamente no Egipto, na 

Mesopotâmia e no Industão, isto é, na sequência do surgimento e consolidação da 

agricultura. 

Para outros, as coisas ter-se-ão passado mais de acordo com a expressão da arqueóloga 

Kathleen Kenion40: “Once man is settled in one spot, the rest follows”. Como a própria 

arqueóloga refere, “a Jericó neolítica pode ser concebida como uma cultura com todos os 

atributos da civilização, com excepção da linguagem escrita”41.  

                                                 
40 Kenion, Kathleen, Archaeology in the Holy Land, Londres, Ernest Benn, 1960. Esta arqueóloga foi uma figura destacada da arqueologia 

britânica no século XX e estabeleceu a sua reputação precisamente nas suas escavações em Jericó. 
41 Childe, Gordon definiu no artigo citado, “dez critérios bastante abstractos, mas todos deduzíveis de dados arqueológicos, que servem para 

distinguir mesmo as primeiras cidades, das vilas neolíticas antigas e recentes, por esgotarem os factores comuns que a arqueologia 

conseguiu detectar nas cidades mais antigas: 1. As primeiras cidades terão de ter sido mais extensas e mais densamente povoadas que 
quaisquer aglomerados anteriores. 2. Em composição e função, a população urbana difere da de qualquer vila porque, apesar de na cidade 

muitos continuarem a ser agricultores, outros já serão especialistas a tempo inteiro em áreas de actividade que não impliquem o seu sustento 

directo em comida: artesãos, transportadores, sacerdotes, comerciantes e funcionários. 3. Cada produtor primário pagará algo do seu 
produto a uma divindade ou a uma autoridade, que concentrará esse excedente. Doutro modo não teria existido capital disponível. 4. A 

monumentalidade de construções públicas distingue cada cidade conhecida e também referencia a concentração de excedentes sociais. 5. Há 

a formação de uma classe governante, constituída por sacerdotes, líderes civis e militares e funcionários, que absorve a maior parte do 
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Ofer Bar-Yosef e Richard H. Meadow42 afirmam explicitamente que “o sedentarismo 

foi um pré-requisito para o cultivo cerealífero e os dois factores foram necessários para o 

desenvolvimento da pecuária”. Ou seja, como defende Soja, pode muito bem ter acontecido 

que em ocasiões diversas, designadamente em Jericó, tenha sido a gradual densificação 

demográfica urbana e o sinecismo a provocar a necessidade do desenvolvimento acelerado 

da agricultura e não ao contrário.  

Esta seria assim uma consequência directa da dinâmica urbana, o que atestaria a tese da 

importância decisiva da espacialidade para o desenvolvimento humano desde o surgimento 

do espaço urbano, sendo este, pelas mesmas razões, claramente constituído desde o início 

não apenas pelo núcleo urbano, mas também pela região necessária ao seu abastecimento e 

sobre a qual imperariam necessariamente os símbolos, as decisões e os padrões necessários 

ao desenvolvimento urbano.  

Todavia, se esta questão poderá ser decisiva em termos da tese da ancestralidade da 

espacialidade na evolução da espécie humana, não o é seguramente para a demonstração da 

partilha da ancestralidade urbana entre a cidade e a região urbana que constitui a sua esfera 

de influência, como veremos. 

Em Jericó, por volta de 7.000 a.C., encontravam-se desenvolvidos métodos 

rudimentares de irrigação, que permitiram ampliar a escala e as culturas agrícolas pelo 

menos no vale do rio Jordão. Por essa altura, terão começado a erigir-se as famosas 

muralhas de Jericó, que definiram, delimitaram e simbolizaram um núcleo urbano.  

Nesta fase, já não pode duvidar-se da intencionalidade planeada dum grupo social auto-

reconhecido em erigir um ambiente construído e organizado para um habitat humano 

permanente.  

Tal empreendimento exigiu capacidades artísticas, conhecimentos ambientais, 

tecnologia e organização social. Elementos não explicáveis no contexto das necessidades 

simples de um pequeno grupo de agricultores sedentarizados “intramuros”. Ganha por isso 

                                                                                                                                                         
produto alimentar excedente concentrado. 6. Pelas razões apontadas, serão compelidos a inventar sistemas de registo e alguns mecanismos 
práticos de ciências exactas, de modo a deixar registos inteligíveis para colegas e sucessores. 7. A invenção da escrita ou das escritas 

permite aos funcionários elaborar ciências exactas e predizíveis – aritmética, geometria, astrologia, definindo calendários e determinando os 

ciclos das operações agrícolas. 8. Outros especialistas, suportados pelo excedente social concentrado, dão novas direcções à expressão 
artística, relacionadas com a sofisticação e a conceptualização estilizadas típicas dos centros urbanos, que diferem de centro para centro. 9. 

Uma parte do excedente concentrado é usado para importar materiais necessários para o culto ou a indústria, não disponíveis localmente. 

Em parte por isso, as primeiras cidades dependiam do comércio de longa distância de materiais como nenhuma vila neolítica. 10. Os 
primeiros artesãos foram-no a tempo parcial, porque tinham de se sustentar. Numa segunda fase, tornaram-se artesãos a tempo inteiro, mas 

para isso tiveram que se tornar nómadas, porque cada aglomerado só conseguiria sustentá-los durante alguns dias ou semanas. Mas na 

cidade, o artesão pode estabelecer-se e tornar-se artesão sedentário a tempo inteiro, porque lá não só obtém os materiais de que necessita, 
como também dispõe das condições económicas necessárias ao seu estabelecimento, que lhe são fornecidas pelo templo ou pelo Estado. Em 

contrapartida por essa segurança, torna-se dependente da entidade tutelar e vê-se relegado para as classes mais baixas.” 
42 Yosef, Ofer Bar- e Meadow, Richard, The Origins of Agriculture in the Near East, Price and Gebauer, 1995. 
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mais interesse a tese de Soja43: “As muralhas definiram concretamente a cidade e a cidade, 

quase seguramente, começou a definir uma cultura urbana e regional numa unidade 

geográfica, económica, política e territorial autónoma ou independente, uma unidade na 

qual a produção/reprodução de referências de destino colectivo e de sinecismo (que o autor 

define como “as interdependências económicas e ecológicas e as sinergias criativas que o 

agrupamento social deliberado e voluntário e a coabitação colectiva de pessoas num espaço 

«familiar» ocasionam) se juntaram a uma monarquia e a laços definidos por linhagem e 

possivelmente também a um Estado embrionário, como fundações da ordem social e da 

continuidade. (...) Não sabemos que simbolismo cosmológico e religioso determinou a 

forma urbana muralhada, mas é aparente que os interiores dos santuários e das habitações 

familiares foram elaboradamente decorados para expressar e referenciar um sistema de 

crenças colectivo e que o ambiente construído não foi fruto do acaso.” 

Desde o princípio, portanto, o espaço urbano foi concebido e edificado como uma 

expressão auto-consciente de uma cultura local e regional, uma zona simbólica 

materializada, para usar o termo de Iain Chambers, na qual o real e o imaginário se 

conjugavam para abranger, definir e celebrar uma escala de relações sociais e uma 

comunidade mais alargada, o início do modo de vida urbano. 

 

2.2.2. Çatal Hüyük e o sul do planalto da Anatólia 

Entre 7 000 a.C. e 5 000 a.C., constituiu-se no planalto central da Anatólia a região 

mais avançada do mundo neolítico, com um sistema desenvolvido de aglomerados urbanos 

espalhados ao longo de muitas centenas de quilómetros quadrados, “definitivamente com 

um ar muito metropolitano”44. Estas palavras de Mellaart, que foi o arqueólogo chefe das 

escavações em Çatal Hüyük e um entusiástico difusor dessas descobertas, viriam a ser 

confirmadas em escavações que se lhe sucederam e que identificaram uma série de grandes 

aglomerados, parte dos quais anteriores a Çatal Hüyük45. 

Esta cidade terá sido eventualmente o aglomerado urbano mais denso do período 

neolítico, chegando a um número de habitantes entre os 6 000 e os 10 000. Tinha 12 

hectares de área, constituídos por casas ligadas umas às outras, sem ruas ou pátios ao nível 

do piso térreo. A acessibilidade era fornecida pelos pátios existentes nos telhados, 

equipados com escadas através das quais se passava entre eles. 

                                                 
43 Ver nota 1. 
44 Mellaart, James, Çatal Hayek, Londres, Thames and Hudson, 1967. 
45 Esin, Ufuk, Salvage Excavations at the Pre-Pottery Site of Asikli Höyük in Central Anatolia, Ankara, Centre for Research and 

Assessment of the Historic Environment, Middle East Technical University. 



57 
 

Segundo Mellaart, entre a população encontrava-se uma colecção extraordinária de 

artistas de grande habilidade, artesãos e comerciantes. A lista das ocupações prováveis que 

elaborou inclui: “tecelões, cesteiros, carpinteiros e marceneiros; os artesãos de instrumentos 

de pedra polida (machados, machadinhas, polidores e afiadores, cinzéis, paletas); os 

fazedores de argolas, que furavam em pedra argolas com buracos de diâmetro tão fino que 

nenhuma lâmina de aço moderna consegue penetrar e que faziam colares com embutidos 

em pedra; os artesãos de colares de conchas e de pérolas, os artesãos de pederneira e de 

outras rochas donde eram feitas as adagas, as pontas das lanças, as pontas das flechas, facas, 

foices, lixas e medidores; os comerciantes de peles, couro e pelo; os artesãos de osso, que 

faziam instrumentos de punção, facas, pequenas peças, conchas de sopa, colheres, arcos, 

medidores, espátulas, agulhas, espigões para cintos, botões de chifre, broches e pentes; os 

artesãos de barricas e caixas de madeira, os espelhadores, os artesãos de curtumes; os 

ferreiros que transformavam o cobre tal como era recolhido na região em folhas e o 

trabalhavam para fazer colares, pendentes, anéis e outra quinquilharia, os construtores, os 

mercadores e comerciantes que obtinham todos os materiais de navegação (remos, redes, 

espigões, etc.); e finalmente os artistas – os escultores, os desenhadores e os pintores”. 

Em Çatal Hüyük encontravam-se também alguns luxos, como espelhos, adagas 

cerimoniais e jóias em metais, cuja riqueza nada tem a ver com as descobertas 

relativamente a aglomerados contemporâneos, indiciando já o início da metalurgia; o 

velame produzido é variado e sofisticado, tinham uma indústria têxtil de lãs completamente 

desenvolvida, comércio bem estabelecido e referências religiosas neolíticas, sob a forma de 

numerosos santuários artisticamente decorados com baixos relevos em estuque e frescos 

coloridos. 

Esta fascinante concentração de saberes e funções secundárias e quaternárias exigiu 

seguramente uma estrutura social de suporte muito vasta, porque nenhum destes artesãos e 

artistas se sustentava a si próprio em termos alimentares e de matérias primas, como a pedra 

e a lã. A exigência de uma sobreprodução alimentar suficiente para corresponder a tal 

escala de “supranumerários” em termos de produção alimentar, aos quais se juntavam os 

forasteiros que vinham pelo menos para trocas comerciais, senão para ritos religiosos, 

indicia já fortemente a existência de toda uma região urbana de suporte, eventualmente 

policêntrica, conforme indiciam as escavações da última década do século passado. É 

legitimo pensar o mesmo acerca do esquema de abastecimento de matérias primas, qualquer 

que tenha sido. 

Mas a descoberta mais importante em termos de espacialidade urbana que as 

escavações desta cidade proporcionaram, foi um fresco datado em momento anterior a 
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6.150 a.C. Descoberto num mural de um dos santuários mais antigos, este fresco será, para 

além da primeira paisagem pintada, um exemplo originalíssimo duma panorâmica urbana, 

que representa cartograficamente o espaço urbano da cidade de modo detalhado: 75 

edifícios individualizados, denotando apesar disso a uniformidade do modelo construtivo e 

as acessibilidades. O fresco integra ainda na panorâmica da cidade um vulcão em erupção – 

provavelmente o Hasan Dag, cuja montanha está de facto próxima – e expressa a 

consciência social à época, da importância da natureza em termos de recursos para a vida 

urbana. 

 Uma parte importante da economia urbana era constituída em redor do comércio da 

pedra obsidiana, que existe precisamente nas áreas vulcânicas. A perspectiva espacial deste 

fresco46 comprova a perspectiva regional urbana e também ecológica que os habitantes de 

Çatal Hüyük tinham relativamente ao seu modo de vida. 

 

2.2.3. A Suméria e a cidade de Ur 

Entre 5.000 a.C. e 2.500 a.C., na confluência entre os rios Tigre e Eufrates, deu-se a 

invenção da escrita cuneiforme nas cidades da Suméria, acontecimento consagrado como o 

início da história. Por essa altura também, foi inventada a roda, as técnicas de irrigação 

agrícola desenvolveram-se significativamente e foram tomando formas mais definidas 

países, religiões e mercados.  

Para a maior parte da doutrina, esta fase correspondeu também à cristalização do 

espaço e do modo de vida urbano. Para outros, todavia, desde há 5.000 anos que Estados 

pequenos mas activos, baseados em “áreas metropolitanas” no sudoeste asiático, vinham 

desenvolvendo sistemas urbanos de trocas comerciais ao longo de áreas extensas, que 

atingiram provavelmente a confluência entre o Tigre e o Eufrates em momento anterior ao 

desenvolvimento da agricultura, tendo o dinamismo urbano que essa expansão provocou 

contribuído de modo decisivo para a invenção da escrita e para o seu uso em termos 

administrativos, económicos e construtivos. 

As exigências de mão de obra e de organização produtiva e social duma agricultura 

irrigada praticada em larga escala, tornavam inadequados aglomerados urbanos com 

populações inferiores a 10.000 pessoas e estruturas políticas embrionárias, baseadas em 

linhagens mais ou menos igualitárias. Evoluir foi obrigatório. 

Foi este salto na escala, objectivos e sistema político que determinou o aparecimento da 

escrita e veio permitir melhor controlo dos meios de produção agrícola, armazenamento e 

distribuição do produto social, assim como a ampliação e o alargamento da cultura urbana 
                                                 
46 O fresco referido encontra-se listado no Livro Guiness dos Recordes como a primeira pintura de natureza do mundo. 
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local, indispensável para manter o conjunto em funcionamento e para construir cidades-

Estado com potencialidades de expansão política e económica significativas. 

A localização da Suméria junto ao Golfo Pérsico não terá sido indiferente à evolução 

dos seus espaços urbanos. As primeiras grandes cidades-Estado – ‘Ubaid, Eridu, Ur e Uruk 

– localizaram-se próximo do Golfo e dos seus recursos piscícolas e avi-faunísticos. A sua 

situação geográfica, estratégica em termos portuários e comerciais, terá sido provavelmente 

um elemento determinante na sua evolução, pelo que não parece de menosprezar a tese 

segundo a qual os primeiros aglomerados permanentes na Suméria podem ter tido origem 

nas práticas comerciais regionais. 

O advento da cidade-Estado deu-se mediante um conjunto de evoluções que podemos 

descrever sucintamente. Por volta de 4.000 a.C., o controlo político sobre a vida quotidiana 

dentro e em redor da cidade e as práticas espaciais associadas a esse controlo, 

designadamente em termos de construção urbana, concentraram-se muito e centralizaram-

se. Lewis Mumford, um regionalista convicto, descreveu as cidades-Estado da 

Mesopotâmia como tendo sido essencialmente totalitárias e opressivas47.  

Todavia, há sinais de que em algumas delas havia assembleias de cidadãos com 

poderes efectivos, designadamente em matérias de guerra e de defesa. O que aconteceu 

seguramente nestas cidades foi o advento da sociedade civil, com uma separação já 

pronunciada de um sector público e o surgimento de quatro novas classes ou 

especializações: comerciantes-financeiros, uma força militar organizada que se desdobrava 

em operações de policiamento urbano, uma burocracia civil institucionalizada e os pobres. 

A cidade sumeriana de Ur terá sido uma das primeiras comunidades urbanas onde se 

processou uma divisão espacial do trabalho baseada na propriedade privada, na propriedade 

da terra e numa hierarquia organizada de classes sociais. 

“O urbanismo da cidade-Estado é uma política orgânica, auto-centrada no seu 

hinterland imediato e largamente auto-sustentada e portanto, normalmente auto-governada 

através das respectivas instituições “cívicas”...embora a cidade-Estado possa ser dirigida 

por um rei, ela não deve a sua existência à Coroa, nem às despesas do tesouro real, dirigidas 

aliás às vilas dispersas do território estadual. O usual é a urbs do regime da cidade-Estado 

dever a sua existência às suas próprias actividades económicas, largamente autónomas do 

processo político, pelo menos em tempos de paz”.48 

No início de Ur, o topo da hierarquia social era ocupada por um soberano divinizado, 

sustentado numa elite governante constituída por sacerdotes, conselheiros religiosos e 

                                                 
47 Mumford, Lewis, City in History: Its origins, Its transformations, and Its Prospects, New York: Harcourt Brace & World, 1961. 
48 Maisels, Charles Keith, The Emergence of the Civilization, Londres, Rutledge, 1990. 
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escribas religiosos, que governaram uma população constituída por agricultores e um grupo 

pequeno mas crescente de artesãos, mercadores, soldados e funcionários civis. Entre 2.500 

a.C. e 1.500 a.C., deu-se uma significativa secularização da realeza liderante e a cidade-

Estado desenvolveu e expandiu as suas burocracias religiosa, administrativa e económica.  

A manutenção desta hierarquia social emergente, com clara definição de governantes e 

governados, de classes dominantes e subordinadas, constituiu toda uma esfera de novas 

exigências de governação. Ur manteve-se o centro dos seus habitantes e das respectivas 

produções, agora muito ampliadas devido ao desenvolvimento de métodos de irrigação em 

larga escala. Mas para além disso, Ur tornou-se a fonte de regulação social de um território 

cuja escala atingiu uma magnitude nunca antes sequer aflorada. 

Leonard Woolley49afirma a existência de suburbanização significativa em redor de Ur, 

atribuindo à cidade e aos seus subúrbios a designação expressiva de “Grande Ur”, que na 

sua opinião se estenderia ao longo da estrada de cerca de seis quilómetros que ligava a 

cidade ao templo de ‘Ubaid. 

A primeira cidade na Suméria não foi Ur. Terá sido provavelmente Eridu, situada a 

pouco mais de 20 quilómetros a sul de Ur. E a escrita não surgiu em Ur. Os arqueólogos 

atribuem essa circunstância a Uruk – que se situa 60 quilómetros a norte de Ur. A cidade 

muralhada de Ur terá sido todavia, a primeira cidade-Estado dessa autêntica rede regional 

urbana que surgiu na Suméria, que articulou um vasto sistema de fluxos inter-regionais 

comerciais, técnicos, culturais e demográficos e que permitiu também conquistas militares. 

Desde o declínio de Ur por volta de 1.500 a.C., até ao advento da cidade medieval, a 

cidade-Estado foi-se tornando um sistema governativo mais elaborado e foi-se difundindo 

um pouco por todo o Mundo, designadamente pela Europa. Mas as especificidades 

fundamentais dos seus modelos territorial, cultural e produtivo não sofrem mudanças 

significativas do ponto de vista da idiossincrasia espacial que a caracterizou.  

O crescimento urbano foi-se sempre referenciando a um determinado centro urbano 

politicamente hegemónico e visualmente proeminente, de modo mais ou menos 

concêntrico, dentro e fora das muralhas da cidade. A maior parte da população continuou a 

viver fora dos maiores centros urbanos, ainda que gradualmente cada vez mais sobre a sua 

esfera de controlo territorial. 

Dentro do referido período, todavia, vale a pena um relance pela Polis, dado o seu 

interesse simbólico em termos urbanísticos e a clareza com que nos permite apreender o 

conceito espacial de cidade – território no sistema social, económico e cultural da cidade-

Estado.  
                                                 
49 Sir Leonard Woolley, Ur of the Chaldees, Londres, Herbert Press, 1982. 
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2.2.4.  A Pólis 

A Pólis grega foi uma estrutura política espacial que surgiu por volta do século V a.C.  

Pólis traduz-se normalmente por cidade-Estado, mas devia traduzir-se por Estado – 

cidade. A Pólis foi bastante mais Estado que cidade. 

Pólis começa por designar a área, mais tarde designada Acrópole, que constituía o 

centro da vida pública. Cedo começou a significar a cidadela, assim como todos os que 

usavam a cidadela. 

Em Tucídides50 podemos ler que Epidamnus é a polis à direita de quem navega em 

direcção ao Golfo Jónico. As palavras de Tucídides implicam a existência de um 

aglomerado – provavelmente uma pequena cidade – chamado Epidamnia, que é o centro 

político dos epidamnitas, que vivem no território do qual Epidamnus é o centro – não a 

“capital” – e são epidamnitas todos, quer habitem na cidade, quer noutro dos aglomerados 

existentes nesse território. 

Algumas vezes, o território e a cidade têm nomes diferentes. Ática, por exemplo, é o 

território dos atenienses: compreende Atenas – a polis stricto sensu – o Pireu e muitos 

outros aglomerados urbanos; mas o povo designa-se ateniense e não “aticano”; e um 

cidadão é um ateniense, não importa em que parte da Ática se encontre. Neste sentido, 

“pólis” é o nosso Estado”51. Kitto afirmou que a dificuldade em traduzirmos o termo Pólis, 

deriva da circunstância de não termos conseguido fazer o que os gregos designaram por 

Pólis. Para além de cidade-Estado, ele sugere também o conceito de comunidade auto-

governada. 

A Grécia antiga terá sido assim um conjunto de cerca de 700 pequenas comunidades 

auto-governadas.  

Embora o seu elemento mais interessante seja a organização social, é também de 

registar o modo como formatavam morfologicamente os seus núcleos urbanos centrais: “os 

gregos privilegiaram o espaço público e pontuaram-no com equipamentos de uso colectivo: 

templos, estádios, teatros e a Ágora” (mistura de mercado e de fórum público)52. Os espaços 

privados, as habitações, tendiam a ser significativamente mais pobres e também mais baixas 

que os edifícios públicos. 

Por fim, é importante reter a dimensão média das Pólis gregas. Apenas três Pólis 

atingiram mais de 20.000 cidadãos: Siracusa, Acragas (Girgenti) na Sicília e Atenas. Na 

                                                 
50 Tucidides – History of the Peloponesian War, traduzida por Richard Crawley, edicão electrónica de J. Vanderspoel, Department of Greek, 
Latin and Ancient History, Calgary, University of Calgary, 2001. 
51 Kitto, Humphrey Davy Findley, “The Polis” from The Greeks, Londres, Penguin Books, 1951. 
52 Le Gates, Richard T. e Stout, Frederic, City Reader, Londres e Nova Iorque, Rutledge, 2000. 
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Republica, Platão afirma que a sua cidade ideal teria cerca de 5.000 cidadãos. De facto, 

Platão concebe uma Pólis de escala equivalente à média das Pólis gregas: 5.000 cidadãos 

representariam provavelmente entre 30.000 a 40.000 habitantes, contabilizando mulheres, 

crianças e escravos. 

Ainda assim, “o termo megalopolis foi criado em 370 a.C. por Epaminondas de Tebas, 

uma cidade-Estado muralhada com cerca de nove quilómetros de muralha (...) e cerca de 

40.000 pessoas no seu apogeu”...53 Atenas, que parecia assustadoramente grande às pessoas 

do Mundo Antigo, teve entre 215 000 pessoas a 300 000 pessoas em todo o espaço regional 

urbano – cidade e região urbana, em 432 a.C., no início da guerra do Peloponeso.  

Dessa população, além dos cidadãos, familiares e escravos, faziam ainda parte cerca de 

65.000 estrangeiros aliados residentes, com qualquer coisa como cerca de 100.000 escravos. 

Por volta de 400 a.C., a população tinha diminuído para cerca de um terço a metade. 

O que também na Pólis grega ressalta com evidência é a ligação espacial entre o núcleo 

urbano fundamental e o território sob influência desse pólo ou rede urbana fundamental. A 

territorialidade assumida na Pólis também não se revestiu duma lógica meramente citadina. 

Como qualquer problemática, também esta da região urbana possui um percurso, pontos 

de partida e eixos de elaboração conceptual que estabeleceram um trilho de enorme riqueza e 

com potencial consequência para a sociedade urbana contemporânea. 

A propósito da exposição do pensamento conceptual de cada autor, procuraremos 

contextualizar e elaborar teoricamente  mediante adesão, objecção ou aditamento. 

 

2.2.5. A enciclopédia de Diderot e D’Alembert 

Pouco antes da Revolução Francesa, a Enciclopédia, de Diderot e D’Alembert, definia a 

cidade como “um conjunto de muitas casas dispostas em ruas e protegidas por uma cerca 

comum, feita normalmente de muros e fossos. Mas para definir mais exactamente uma cidade, 

trata-se de um recinto protegido por muralhas que contém diversos bairros, ruas, praças 

públicas e outros edifícios”. 

A diferenciação formal entre a cidade e o campo dissolveu-se juridicamente durante a 

Revolução Francesa, quando a queda do Antigo Regime ocasionou a abolição das jurisdições 

senhoriais e o estabelecimento do princípio da igualdade de todos os cidadãos ante os poderes 

públicos, o que representou o termo da diferenciação jurisdicional entre as populações 

urbanas e rurais. 

                                                 
53 Hall, Peter, Megacities, world cities and global cities, Londres, Megacities Lectures, 2000. 



63 
 

 

2.2.6. Marx e o manifesto comunista de 1848 

Em 1848, quando o Manifesto Comunista de Karl Marx bramava que “a burguesia 

submeteu o campo à dominação da cidade”, já a densificação dentro das muralhas da cidade 

medieval ultrapassara os limites do suportável em termos ambientais, designadamente 

sanitários.  

Em consequência, perdida que estava na história a utilidade defensiva da muralha, esta 

acaba por ser derrubada ou ultrapassada pela realidade urbana. Com o fim da divisão 

muralhada medieval, “termina o diálogo secular entre a cidade e a sua muralha e desaparece o 

principal elemento delimitador da cidade e do campo como duas realidades físicas 

diferenciadas”54. 

 

2.2.7. Wells e a “cidade pós-urbana”; correlação entre transportes e urbanização 

É com H. G. Wells que encontramos uma primeira perspectiva regional urbana, que ele 

denominou "região descentralizada". 

Em 190055, ele afirmava que, com a expansão dos ramais ferroviários e das linhas de 

eléctrico, se estava a criar uma rede ferroviária que poderia estruturar uma região 

descentralizada.  

Wells previu a “região urbana” do ano 2000 composta por uma série de aldeias com 

pequenas casas e oficinas espalhadas pelo campo, conectadas às restantes áreas da região, 

através de ferrovias de alta velocidade. A “cidade pós-urbana” de Wells seria essencialmente 

uma galeria comercial sem fim, com numerosas áreas de encontro, lazer e passeio. 

Wells fez assim a correlação entre as infra-estruturas de transportes e a urbanização e 

entre esta e o crescimento das oportunidades económicas, designadamente comerciais, assim 

como das áreas de cultura e lazer. 

Mas convém sempre colocar as inovações no devido contexto… Na viragem do século, 

havia 3.700 cavalos em Kristiana, antigo nome de Oslo, e os quadrúpedes produziam cerca de 

45 toneladas de dejectos por dia, o que atraía nuvens imensas de moscas. A introdução do 

carro motorizado foi a solução do problema. A introdução do automóvel representou para 

Oslo o advento da despoluição. 

                                                 
54 Nello, Oriol, Los Confines de la Ciudad Sin Confines. Estrutura urbana y limites administrativos en la ciudad difusa, Debat, Paris, 1998. 
55 Wells, H. G., The Probable Diffusion of Great Cities, Londres, Macmillan, 1900. 
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A introdução deste meio de locomoção é um dado de grande importância a fixar neste -

percurso, porque a sua generalização foi, e continua a ser, estruturante da generalidade das 

sociedades urbanas contemporâneas. 

 

2.2.8. “Capital natural” regional de Vidal de la Blanche; teses voluntarista e 

"racionalista" 

Em 1910, tendo presentes os antecedentes apontados, começa a fase mais interessante 

do nosso percurso, com o geógrafo francês Vidal de la Blanche, que definiu à data as regiões 

existentes em França com base na sua história, cultura e acima de tudo, orientação 

relativamente a uma capital regional: “não é o número dos seus habitantes e ainda menos o 

número de funcionários; não é sequer o tipo de ocupação que constitui a capital regional. É 

um elemento superior que penetra todos os aspectos da sua actividade”56. A esse elemento 

superior, designou a doutrina francesa “capital natural”. 

La Blanche apercebeu-se de modo percursor da existência de elementos culturais, 

sociológicos e antropológicos, "naturais", que influem sobre a determinação de uma 

polaridade urbana regional de modo bem mais decisivo do que a ordem de grandeza do 

número de habitantes, ou as actividades económicas predominantes. É o que hoje 

denominaríamos "noção de pertença", "consciência de lugar", ou na expressão curiosa de la 

Blanche, "um elemento superior que penetra todos os aspectos da capital regional", e que 

podemos sociologicamente designar como a convicção social generalizada do papel liderante 

desempenhado, convicção essa existente na cidade, assim como na região que ela polariza. 

Esta questão é fundamental porque indicia a fractura entre as práticas pseudo 

racionalistas de organização do território e a que designo por Voluntarista, que professo. 

Abordaremos em momento mais apropriado a questão com a profundidade que merece. Numa 

abreviada explicação, defendem-se atrás de um aparente racionalismo as teses que pretendem 

desenhar um mapa territorial regional fazendo apelo a alguns critérios - geográficos, 

estatísticos, económicos – quando servem de cobertura à anulação ou à desvalorização da 

importância das opções regionais das populações, representadas pelas autarquias locais eleitas 

e por isso legítimas. 

Estamos perante este tipo de exercício quando se pretende legislar centralmente como se 

devem delimitar as áreas metropolitanas, as comunidades urbanas ou outras formas 

associativas com efeitos regionais, com base nas NUT III ou num outro qualquer elemento 

                                                 
56 Blache, Vidal,  Les Regions Françaises, Revue de Paris, Paris, Dezembro de 1910. 
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estatístico, geográfico ou económico relevante, sem cuidar que as populações, legitimamente 

representadas pelas autarquias e interpretando o seu sentir com a atenção de quem é por elas 

directa e inapelavelmente julgado nas eleições seguintes, têm concepções acerca do 

agrupamento regional de que devem fazer parte, concepções que representam visões de 

futuro, escolhas culturais e muitas vezes, uma avaliação muito fina dos respectivos interesses. 

Uma opção voluntarista é a que rejeita a definição ao centro do quadro institucional 

regional, aceitando que cada população exprima a sua vontade sobre com quem quer associar-

se para desenvolver o seu território, seja directamente mediante voto, seja indirectamente 

através de órgãos democraticamente representativos do seu município. O que implica um 

desenho geometricamente variável da organização regional do nosso território. 

Esta opção foi seguida, em termos iniciáticos, em 1991, com a Lei nº 44/91, de 21 de 

Setembro, que criou as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, processo ainda fortemente 

“vigiado” ao centro. Teve nova manifestação com a Lei nº172/99, de 21 de Setembro, que 

estabeleceu o regime jurídico das associações de municípios de direito público. E teve a sua 

grande manifestação, pela natureza do processo constitutivo que veio estabelecer, em 1993, 

com as Leis nº 10/83 e 11/93, ambas de 13 de Maio, que estabeleceram as Grandes Áreas 

Metropolitanas, as Comunidades Urbanas e as Comunidades intermunicipais. Nestas leis, a 

escolha dos municípios acerca da comunidade regional em que se pretendem integrar, deixou 

de ser tutelada pela Administração Central, que se limita a registar as escolhas livremente 

efectuadas. Apenas se estabeleceram algumas limitações de senso comum, menos que as que 

fariam sentido, destinadas a evitar a violação do princípio da hegemonia territorial, ou a 

alteração permanente de compromissos institucionais por parte de algum município, 

procurando assim precaver-se excessos que poderiam por em causa um sistema tão 

voluntarista quanto possível, dentro do quadro, razoável, da representação indirecta. 

 

2.2.9. “Capital regional” de Blanchard 

Um ano depois, o Professor Raoul Blanchard, também francês, descreve o termo 

«capital regional» como aplicando-se a “uma cidade que deve a sua importância à sua 

população e prosperidade, à sua antiguidade e reputação histórica e à circunstância de ser a 

cabeça de uma região”. 

Na região de Blanchard, encontra-se estabelecida a autoridade da Administração 

Central; centralizando-se nela os tribunais e as competências administrativas mais 

importantes. Sendo uma capital política, ela desempenha todavia outros papéis relevantes: a 
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influência intelectual em representação da região, seja através dos jornais e outras 

publicações, seja através das instituições educacionais; um papel económico, que é aliás 

aquele que quase sempre ocasionou e justificou a proeminência política. 

Mas a região, para Blanchard, deve também ser vista como um centro de abastecimento 

alimentar para as regiões limítrofes, para as quais constitui o mercado, dirigindo por isso a 

respectiva expansão. “Estas influências fazem-se sentir sobre uma área mais vasta, cuja 

extensão depende cumulativamente da estrutura comercial da região e do grau de actividade 

económica da cidade, em comparação com as cidades limítrofes57”. 

Blanchard colocou assim, logo no início do século, o acento tónico em três questões que 

usualmente tipificam qualquer organização espacial regional urbana: a centralização regional 

de importantes competências administrativas, a especificação regional de um papel cultural e 

a definição de um papel económico relevante. 

 

2.2.10. “Cidade regional” de Lewis Mumford: relação cultural entre ecossistema e 

desenvolvimento regional 

Durante os anos 20, o regionalismo viria a ser o tema central dos trabalhos de Lewis 

Mumford, que o considerava a conjunção de três ideias força: 

a) A “neotécnica”, como ele designou o aproveitamento das novas tecnologias para 

preservar o ambiente natural; 

b) O “organicismo”, ou a restauração da influência da natureza na cultura através da 

literatura, da arquitectura e do ambiente construído; 

c) A “comunidade”, que ele definia como uma recuperação da escala humana e da 

ordem social estruturada civicamente. 

Em dois artigos publicados no periódico Deal, em 1919, Mumford descreveu o 

regionalismo como uma teoria social e democrática, baseada no princípio da autonomia 

governativa, mas indo para além disso, porque destinada a restaurar a democracia cívica58. 

Mumford associou o regionalismo e o pensamento cívico que lhe estaria adstrito, à 

diversidade cultural: perante a hegemonia crescente de uma cultura metropolitana 

internacional, impunha-se garantir, através do regionalismo, a diversidade cultural das 

populações. 

                                                 
57 Blanchard, George, Étude de Géographie Urbaine, Grenoble, 1911, reeditado em Paris pela Editora Armande Colin, 1935. 
58 Luccarelli, Marc, Lewis Mumford and the Ecological Region, New York The Guilford Press, 1995. 
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Existe um nexo de sustentabilidade cultural do território, nas definições territoriais 

produzidas por uma comunidade com alguma autonomia governativa. Essa autonomia 

governativa deve ser determinada pelos problemas de escala regional e sub-regional, mediante 

a aplicação do princípio da subsidiariedade. 

Dito de outro modo, não faz o menor sentido retirar a definição do espaço onde as 

populações exercem essa vivência de escala mais humana, contrastante precisamente com a 

"crescente cultura metropolitana internacional", à "natural", democrática, cívica, determinação 

pela comunidade. Em nome de quê? De uma maior sabedoria ao centro, quando o insucesso 

das elaborações centralizadas está patente em quase toda a nossa história, no que respeita ao 

ordenamento do território? 

O regionalismo de Mumford relaciona-se também com a recuperação inteligente do 

espaço, que implica o conhecimento, a cultura do lugar. Esta cultura forma-se através da 

compreensão e da apreensão criativa e crítica do território, assim como pela sua exploração 

científica, tendo por pano de fundo a consciência das respectivas conexões geofísicas. 

A ida de Mumford para Londres, onde se tornou editor convidado da Sociological 

Revue, permitiu-lhe conhecer em profundidade o trabalho do botânico escocês Patrick 

Geddes, cuja obra foi muito influenciada pelo biólogo e geógrafo francês Frédéric Le Play. 

Influenciado por Geddes, Mumford veio a descrever a região como um conjunto de 

relações ambientais espraiadas sobre um espaço delimitado, tendo em conta os factores 

geográficos: o solo, o clima e o território, designadamente, que estabelecem as condições a 

que tem de corresponder a vida animal e vegetal. 

A região assim compreendida proporciona o conjunto de condições materiais que 

traveja o desenvolvimento económico, técnico e social: “o ambiente não actua directamente 

sobre o homem; antes, actua condicionando os tipos de actividades que são possíveis numa 

região. As características da região condicionam a sua actividade económica”59. 

Mumford denuncia o uso irresponsável que se faz do território nas grandes 

aglomerações humanas. Considerando todavia a região como um equilíbrio entre população, 

recursos, produções e condições ambientais, como sejam a vegetação, a vida animal e a água. 

Mumford prevê uma era futura na qual a actividade humana contribuirá para a restauração da 

natureza e aponta o âmbito regional para tal processo de recuperação, por ser o mais adequado 

para o estudo da interacção entre o homem e o ambiente. A região é assim relacionada com a 

ideia de ecossistema. Em conclusão, para Mumford a região começou por ser 

                                                 
59 Mumford, Lewis, Regionalism and Irregionalism, Sociological Revue, 1927. 
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simultaneamente natural e cultural. Natural, pelas relações nela estabelecidas entre os 

biótopos, o clima e a topografia. Cultural, porque é uma elaboração espacializada da 

experiência humana. 

Numa actualização contemporânea, podemos considerar que Mumford estabeleceu 

deste modo brilhante um enquadramento apropriado para a actividade humana numa 

perspectiva de sustentabilidade. Não se trata das aglomerações dispersas por grandes 

perímetros geográficos, integradores de diversíssimos ecossistemas, onde a perspectiva do 

desenvolvimento regional de algum modo se perde em trilhos administrativos e economicistas 

de funcionários situados num qualquer grande "centro regional", quase tão separados das 

realidades sociais, culturais e económicas locais como a Administração Central – vide as 

CCDR. 

Tampouco se trata do domínio urbano, com o seu metabolismo específico e tantas vezes 

insustentável, onde quotidianamente o enquadramento regional se perde em políticas e 

estratégias de investimento mais ligadas a fenómenos de emergência e oportunidade, que à 

melhor integração social, económica e cultural com a região envolvente. 

A relação entre o ecossistema e o desenvolvimento regional, entre o vale, ou um 

conjunto de vales e a delimitação territorial da Comunidade Urbana, a proximidade exigida 

entre o ecossistema e a organização regional – uma proximidade que deve ser cultural, 

sociológica, antropológica, geográfica e política -, é a melhor base do desenvolvimento 

sustentável neste século, porque representa o preenchimento de duas condições formidáveis. 

O voluntarismo das populações, que tendem a fugir, com sabedoria, de abstracções 

racionalistas e a tolherem-se ao que lhes faz sentido em termos territoriais. E a proximidade 

entre o território e o seu conhecimento real, científico, técnico, humano, afectivo, se 

quisermos, e os actores públicos e privados dos processos de decisão, em todas aquelas 

decisões que não têm porque ir ao centro, sempre que não sejam transversais às diversas 

regiões. 

Só um aproveitamento absurdo – mas já tentado em Portugal – deste tipo de bissectriz 

orientadora, para procurar estabelecer de modo insustentável várias centenas de novos cargos 

políticos e administrativos, com grandes quadros de pessoal, pode comprometer o sentido 

estratégico desta lógica de aproximação entre o problema e a decisão.  

É por esse motivo que não se pode transigir em matéria de despesas institucionais e 

funcionais na implantação deste sistema, nem manter organismos que terminam o seu tempo 

útil, a par com novas tecnoestruturas. 
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Em 1925, na sua obra “Regions – To Live In”60, Mumford considera impossível 

melhorar as grandes cidades de modo significativo em termos ambientais. Contrapõe-lhes por 

essa razão o conceito da “cidade regional”, destinada a reorientar de modo mais civilizado a 

vida social, cultural e económica, sob os paradigmas da conservação e da preservação: o 

estabelecimento duma cultura florestal, ao invés da cultura de depredação florestal; uma 

agricultura sustentável em vez de depredação da terra; paisagens urbanas e rurais, em vez de 

espalhamento urbano; novas economias, baseadas na máxima subsistência local e na 

revitalização e diversificação dos tecidos económicos rural e urbano. 

As novas tecnologias dos anos 20 – o automóvel, a energia hidroeléctrica e a cablagem 

de alta tensão para distribuição de energia – possibilitaram a dispersão das funções urbanas e 

industriais e conduziram a novos padrões de urbanização. Mumford perspectivou estas 

mudanças como uma oportunidade para criar maior equilíbrio de atractividade entre as áreas 

rurais e urbanas, dando às primeiras a oportunidade de atrair indústrias e populações que se 

encontravam sujeitas até aí a permanecerem em cidades hiperdensificadas. 

Construir cidades regionais planeadas como novos centros de desenvolvimento, 

permitiria a industrialização de áreas rurais de modo sustentável, isto é, compatível com a sua 

paisagem natural e cultural. Simultaneamente, as grandes áreas metropolitanas poderiam 

utilizar o conceito da cidade-jardim para descentralizar, para aliviar o centro urbano 

sobrepovoado da pressão demográfica e para aí preservar solos disponíveis. 

 

2.2.11. A “região natural” e a sociografia de Le Play. Interacção fundamental 

entre  Homem e região 

 Le Play considerava as comunidades humanas como extensões do mundo natural, 

concebido como “região natural”. Le Play baptizou com a denominação “sociografia”, o 

estudo da interacção entre os seres vivos e a região em que se integram. 

Esta interacção é o elemento fundamental, a meu ver, da definição territorial das 

regiões. Porque é a interacção existente entre o Homem e o Território que determina as 

noções de pertença e as suas simbologias geográficas, culturais e ambientais, assim como a 

economia do lugar. É na base dessa relação que as populações determinam os seus interesses, 

não na base da maior simplicidade relacional inter-hierárquica, ou em estudos demográficos 

feitos com o distanciamento de quem está centralmente situado relativamente aos diversos 

                                                 
60 Mumford, Lewis, Regions – To Live In, Survey Graphic 7, publicado em 1925 e republicado em Cambridge,  “Planning the Fourth 

Migration”, MIT Press, numa edição orientada por Carl Sussman, 1976. 
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lugares, às diversas regiões. 

Dir-se-á que a escolha do desenho regional pelas populações tem o seu quê de 

emocional, será menos informada que uma decisão de peritos ao centro, perderá na 

perspectiva do quadro global…E desde quando é que a escolha dos parceiros de futuro, do 

espaço geográfico que queremos partilhar nas grandes decisões sobre o nosso 

desenvolvimento, é uma decisão meramente contabilística? Quando é que a serena percepção 

humana que temos dos nossos potenciais parceiros, ou o percurso sócio-cultural, quando não 

económico, com eles partilhado ao longo de décadas, não pesa na nossa decisão? Só mesmo 

ignorando a relação entre o homem e o território para decidir ao centro, com base em 

projecções puramente "racionais" – isto é, destituídas da dimensão humana. 

Esta tentação, que é a um tempo política e administrativa, seria menos grave se fosse 

possível criar o tipo de ambiente cultural, social e económico que leva à descolagem 

económica, ao aumentar da competitividade por força do empenhamento, da crença num 

papel mais ambicioso, e do entusiasmo, sem a dimensão cultural e a participação dos agentes 

e das pessoas em geral nas escolhas dos desenhos territoriais…mas não parece que seja. 

 

2.2.12. A ”conurbação”, de Patrick Geddes. Como sustentabilizar o crescimento 

urbano. “World cities”. 

Geddes iria utilizar esta metodologia na concepção da obra Cities in Evolution, 

publicada em 1915, na qual descreveu com apreensão a expansividade das cidades industriais 

britânicas e norte-americanas, tendência que designou como “conurbação”. Com este termo, 

Geddes pretendeu exprimir a ocorrência de um novo tipo de aglomeração populacional, 

catalisadora de redesenhos sociais, administrativos e políticos. Pela primeira vez, era expresso 

o conceito de um agregado de cidades vizinhas e funcionalmente interligadas, expandindo-se 

muito para além dos limites das respectivas divisões administrativas. 

Patrick Geddes utilizou o termo "cidades mundiais", world cities, para realçar a 

primazia de um pequeno conjunto de cidades onde tinha lugar um volume desproporcionado 

dos negócios de dimensão mundial. O termo é hoje utilizado para descrever as cidades que se 

encontram no centro do "espaço dos fluxos económicos e financeiros internacionais"61 – as 

cidades que constituem os pontos de controlo para a produção transnacional, o marketing 

internacional e as finanças internacionais: Londres, Nova Iorque, Frankfurt Tóquio, Seul e 

Pequim numa primeira linha, Los Angeles, Chicago, Paris, Bruxelas, e Zurique, S. Paulo, 

                                                 
61 Knox, Paul e McCartney, Linda, obra referida. 
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Singapura, Hong Kong, por exemplo, numa segunda linha. 

Quando reflectimos no que justifica uma organização regional no País, colocamos em 

primazia, regra geral, os factores de desenvolvimento económico, dos quais dependem tantos 

outros. Mas esta expansão urbana que extravasa de modo fluido, imparável e denso os limites 

das divisões administrativas, tornando-se ingovernável nas fronteiras das suas circunscrições, 

é a primeira justificação de uma organização regional. O controlo do crescimento urbano, a 

sua orientação e a salvaguarda dos valores ambientais fundamentais relativamente à dinâmica 

da urbanização, não é algo que se adquira com instrumentos e processos decisórios 

meramente locais, numa sociedade que apresenta crescimento urbano. 

A urbanização é um elemento fundamental do desenvolvimento humano, porque é o 

factor morfológico e económico que permite com melhores e mais rápidos resultados libertar 

a Humanidade da pobreza.  

A urbe transforma energia em riqueza e por essa via constitui uma alavanca essencial do 

processo de desenvolvimento humano, designadamente nas sociedades em desenvolvimento. 

Na medida em que não se "sustentabiliza" o crescimento urbano, todavia, ele gera 

metabolicamente os elementos de deterioração ambiental, social e cultural que contendem 

com os objectivos pretendidos com a sua criação.  

A tensão entre estes dois fenómenos, o de urbanizar para viver melhor e o esforço dos 

mais esclarecidos dos urbanistas em atalhar às piores consequências da urbanização, tem 

caracterizado a história urbana da Humanidade desde o seu advento e não parece que vá ser 

diferente no futuro, designadamente na China e na Índia. Na China, o processo de urbanização 

permitiu retirar da miséria 250 milhões de seres humanos nos últimos 25 anos62. 

Ainda segundo Geddes e perfeitamente actual, a destruição de áreas urbanas definidas e 

das áreas rurais envolventes causada pela expansão urbana, só pode ser condicionada através 

do planeamento cuidado dessa expansão. Seria também este autor a mencionar o conceito de 

regiões bipolares, em referência ao eixo urbano em formação entre Glasgow e Edimburgo – 

por ele designado por região urbana bipolar de Clyde-Forth. Geddes apoiou a doutrina das 

cidades-jardim, de Ebenezer Howard. 

 

                                                 
62  Wang, Rusong, Director do Centro da Academia das Ciências da República Popular da China para as Ciências Ecológicas e Ambientais. 

Discurso no Ecocity Summit 2008, em S. Francisco, California, EUA, publicado na Revista electrónica Ecocity, Ecocity Media, Abril 2010, 

ecocity.wordpress.com/category/rusong-wang/  
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2.2.13. A metrópole económica e a área metropolitana de Gras. Os factores de 

liderança regional 

Entretanto, em 1922, o historiador económico Gras introduz o conceito metropolitano, 

definindo a cidade como uma metrópole económica, de modo semelhante à capital regional 

conceptualizada por Blanchard onze anos antes: a área central da aglomeração urbana, centro 

hierárquico das actividades humanas, é designada por metrópolis económica. A área que 

depende da metrópolis económica é a área metropolitana; o tipo de organização que sustenta a 

aglomeração é a economia metropolitana: “organização de produtores e consumidores de 

produtos e serviços, mutuamente dependentes, abastecidos por um sistema de trocas 

concentrado numa grande cidade, que centraliza o comércio local e com base na qual se 

estabelecem e mantêm as relações económicas normais com o exterior”63. 

Na concepção de Gras, uma cidade torna-se metropolitana quando a maior parte dos 

produtos do distrito se concentram nela para transacção, assim como para transitar para o 

exterior; quando esses produtos são pagos por produções e rendimentos gerados no seu seio; e 

quando proporciona também as transacções financeiras necessárias para a execução dos 

negócios. 

Uma cidade metropolitana continua a ser, para Gras, um centro cultural e 

administrativo, mas este autor veio reforçar a caracterização económico-financeira do centro 

urbano regional estabelecendo que este, tendo uma população superior às cidades 

envolventes, constitui um centro autónomo de transacções comerciais e concentra uma grande 

variedade de indústrias regionais e uma grande rede grossista; deve ser uma praça financeira. 

Mas o advento do transporte motorizado barato trouxe consigo outra alteração 

fundamental das sociedades urbanas: a antiga estrutura hierarquizada, na qual um conjunto de 

pólos urbanos utilizava massivamente as instituições localizadas no núcleo urbano central, 

delas dependendo, é substituída por uma estrutura territorial tendencialmente diferenciada em 

termos funcionais, através da especialização das áreas sub-metropolitanas, ainda que se 

mantenham algumas funções centrais, prestadoras de um conjunto de serviços a todos ou a 

uma parte dos pólos regionais. Estas funções têm normalmente relação de conectividade com 

outras metrópoles ou redes funcionais exteriores. 

O acento tónico colocado por Gras na maior dimensão demográfica da capital regional, 

assim como na sua autonomia como centro de transacções comerciais e financeiras, não é hoje 

uma premissa nem uma necessidade de destino. Pelo contrário, e numa óptica voluntarista do 

                                                 
63 Gras, Norman Scott Brian, An Introduction to Economic History, Nova Iorque, Harper, 1922. 
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mapeamento regional, é fundamental que os diversos pólos políticos de uma região, ou de 

uma sub-região, se possam entender entre si em total liberdade quanto aos factores de 

liderança regional.  

O sucesso da coligação de interesses locais que estabelece uma aglomeração regional ao 

nível da massa crítica adequada para uma boa descolagem económica, estará muitas vezes na 

sabedoria de cruzar os interesses de diversas polaridades, o que nem sempre passa pela força 

demográfica, comercial ou financeira do centro regional escolhido. 

 

2.2.14. “Área metropolitana da cidade” de Burgess. Contiguidade e importância 

dos elementos geofísicos – a região homogénea 

Em 1925, Ernest Burgess, investigador sénior do Departamento de Sociologia da 

Universidade de Chicago, afirmava que “na Europa e nos EUA, a tendência expansiva da 

grande cidade tem sido reconhecida e traduzida no conceito «a área metropolitana da cidade», 

que muitas vezes ultrapassa os seus limites políticos, até mesmo, como nos casos de Nova 

Iorque e de Chicago, os limites estaduais. A área metropolitana pode ser descrita como 

contendo território urbano fisicamente contíguo, mas será cada vez mais definida como a 

acessibilidade que permite a um agente económico viver num subúrbio de Chicago e trabalhar 

no seu centro e à sua mulher comprar no Marshall Fields e assistir à Opera no Auditorium”64. 

Burgess compreendeu a natureza homogénea da região urbana. Hoje, todavia, 

reconhecemos que essa homogeneidade pode ser baseada em factores diversos da 

urbanização, de entre os quais ressaltam naturalmente as acessibilidades, como ele regista, 

mas existem outros factores, geográficos, económicos e simbólicos, que podem ser 

determinantes na definição ou no reconhecimento de uma área metropolitana. Por esse 

motivo, o território urbano pode não ser fisicamente contíguo e nem por isso deixar de 

constituir uma área metropolitana. Vide Lisboa ou Istambul, em que grandes planos de água, 

com quilómetros de extensão, não impedem a unidade metropolitana dos conjuntos urbanos 

fisicamente separados. 

Este aspecto é importante porque permite estabelecer que os elementos geofísicos não 

constituem um obstáculo e sim uma riqueza para as regiões urbanas. Riqueza pela 

diferenciação – a diferenciação dos produtos, designadamente dos produtos territoriais, tem 

hoje altíssimo valor económico – e pelo equilíbrio e sustentabilidade ambiental que facultam. 

É natural que em 1925 este prisma não fosse essencial, mas hoje é. 

                                                 
64 Burgess, Ernest W., The Grow of the City: An Introduction to a Research Project, Edição de autor, 1925. 
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2.2.15. A insustentável cidade descentralizada, sem subúrbios e sem urbanidade, de 

Frank Lloyd Wright 

Nos finais dos anos 20, princípios dos anos 30, Frank Lloyd Wright recupera a utopia de 

Wells para afirmar que “a cidade grande já não é moderna”, estando destinada a ser 

substituída por uma sociedade descentralizada. 

Na sua obra “The Disappearing City”65, Wright chama a esta sociedade Broadacre City, 

que seria, segundo ele, a cidade sem subúrbios, os quais desprezava e que lhe pareciam 

instrumentais para a ampliação da cidade, dinâmica territorial que lhe merecia forte oposição. 

Com Broadacre City, Wright aposta na urbanização sem concentração urbana, 

entretanto desaparecida mercê da generalização do automóvel e da construção duma rede de 

auto-estradas que removeria todas as necessidades de concentração populacional, ainda que 

mesmo Wright profetizasse a vocação das intersecções das auto-estradas para a instalação de 

grandes superfícies comerciais, como veio e continua a acontecer. 

A dimensão extraordinária da urbanização gerada pelo desenvolvimento económico 

dificulta olhar para esta perspectiva como solução apropriada para a actualidade. Desde logo, 

sabemos hoje, pelo desenvolvimento de vastas superfícies de território urbanizadas sob 

inspiração das teses de Wright nos EUA, que a urbanização sem concentração urbana tem 

vários contras a que há que estar atento, de entre os quais se realçam a gravíssima ampliação 

dos custos das infra-estruturas e a ausência de urbanidade, de simbologias urbanas, de espaços 

vocacionados para o encontro e para a cultura, quando não mesmo a distancia excessiva dos 

espaços destinados ao conhecimento. 

Conhecemos hoje bem melhor os efeitos pendulares deste tipo de organização "para-

urbana", com todos os seus efeitos nocivos para a qualidade do ar e para a qualidade de vida 

dos que têm de se deslocar diariamente entre pontos distantes para aceder da casa ao trabalho 

e voltar. E o consumo de território que este tipo de solução implica é contraproducente em 

termos de sustentabilidade ambiental, hoje, quando uma parte substancial do planeta se 

encontra urbanizado e outra parte substancial se dirige inapelavelmente no mesmo sentido. 

Ao contrário, tornaram-se populares as teses da cidade compacta, pelas economias 

energéticas, de solo e de acessibilidade que implicam, e as teses da região urbana 

multipolarizada, que procuram estruturar as alterações morfológicas no sentido da 

                                                 
65 Wright, Frank Lloyd, The Disappearing City, New York , William Farquhar Payson, 1932. 
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urbanização, que o desenvolvimento económico tende a provocar no território, através das 

opções de localização industrial e concomitantes deslocalizações e relocalizações intra-

regionais. 

Embora a tese de Frank Lloyd Wright para o habitat humano seja brilhante em termos 

de exclusiva qualificação da função habitacional, ela não o é hoje em termos urbanísticos, 

nem de administração regional, porque representa um consumo de recursos não reprodutivos 

insustentável. 

 

2.2.16. O Regionalismo metropolitano de Mckenzie.  

Em 1933, o sociólogo norte-americano R. D. McKenzie descrevia a metrópole, ou 

região urbana, como uma entidade funcional cuja extensão seria determinada pela extensão da 

influência dominante da cidade. A região urbana seria assim essencialmente um padrão 

extensivo da vida comunitária local, proporcionada pelo advento do transporte motorizado. 

“Estruturalmente, este novo regionalismo metropolitano é axial na forma. Os elementos 

básicos que padronizam são os centros, as vias rodoviárias e ferroviárias e as coroas interiores 

e exteriores. A região metropolitana representa uma constelação de centros, de inter-relações, 

cada uma das quais caracterizadas por domínio e subordinação. Cada região urbana organiza-

se em redor de um ponto focal dominante ou cidade central, onde se localizam as instituições 

e os serviços que respeitam a toda a região e que a integram na rede formada com as restantes 

regiões. Os centros secundários de actividade económica dependem geralmente do núcleo 

urbano central para o desempenho das funções mais especializadas e abrangentes”66. 

A dispersão proporcionada pelo automóvel foi muito diferente da alcançada com o 

transporte ferroviário, porque permitiu a extensão da divisão territorializada do trabalho a uma 

multiplicidade de núcleos rurais e urbanos situados em áreas do território significativamente 

distantes do núcleo central da região urbana, aumentando em muito a dimensão real e 

potencial dos complexos regionais urbanos. 

Esta distinção entre região urbana – organizada em redor de uma cidade central – e 

região metropolitana – uma constelação de centros – é importante para entendermos a 

complexidade que as redes urbanas podem desenvolver, numa teia de polaridades 

económicas, sociais e culturais cuja influência se pode interpenetrar e que se hierarquizam na 

política, na economia, e no planeamento, assim como na convicção social. 

                                                 
66 McKenzie, Louis Wirth, The Metropolitan Community, McGraw-Hill Book Co., Nova Iorque, 1933. 
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Trata-se de uma caracterização formal, que observa uma dependência unívoca entre 

centros secundários da actividade económica e o núcleo central da região urbana. Existem de 

facto nexos de dependência entre estes tipos de realidades, mas eles não tendem a ser 

unívocos. Hoje, aliás, a evolução das tecnologias, produtivas e de comunicação, que alteraram 

radicalmente os sistemas financeiros, comerciais e de gestão empresarial e industrial, 

diminuíram em muito as dependências de centros económicos secundários, ou mesmo de 

concentrações logísticas e industriais, relativamente ao centro. 

Existem actualmente bem mais elementos contabilizados nas opções dos agentes 

económicos e produtivos que na época em que McKenzie expôs a sua tese.  

O mercado mais importante, no sentido da concentração da maior quantidade de 

consumidores, nem sempre se encontra ao centro, porque a valorização dos solos aí, que conta 

para a deslocalização das empresas, conta de igual modo para a oferta habitacional e 

consequentemente, para a deslocalização das populações. Por outro lado, o factor 

acessibilidade continua a ser relevante, mas hoje é-o doutros modos. Não conta a distância, 

mas o tempo do percurso e chegar ao centro, ou ultrapassá-lo, pode ser tão problemático do 

ponto de vista da acessibilidade, que é lucrativo relevar a ligação entre o centro económico 

secundário e outras constelações urbanas, subvalorizando funcionalmente o centro em termos 

produtivos, logísticos e eventualmente económicos. 

Por outro lado, verificam-se hoje em Portugal alguns contextos de desertificação em 

centros urbanos, que nem sempre implicam desvalorização dos respectivos solos, pela 

permanência de expectativas privadas de uma alavancagem de valorização por dinheiros 

públicos. Isto é, a iniciativa privada não investe, não recupera, não redesenvolve, como seria a 

sua obrigação, mas mantém elevadas expectativas de rentabilidade – que nada faz para 

merecer – com base na importância sociocultural dos lugares, para cuja recuperação se 

pressiona a governação pública. 

Estas situações chocam todavia com dois factores de incapacidade cada vez mais 

presentes na administração urbana, que são a cada vez menor capacidade financeira para 

alavancar redesenvolvimento urbano mediante a aplicação de verbas sem retorno, e a 

dificuldade de planear com clareza urbanística e sobretudo económica esse 

redesenvolvimento, em cenários de múltiplos parceiros privados com interesses nem sempre 

convergentes. 

Estas circunstâncias fazem prever o surgimento de novos paradigmas de 

redesenvolvimento dos centros urbanos em Portugal, porque se não é possível deixar degradar 
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os centros urbanos para lá dos limites expectáveis numa zona urbana vivida, com a sua natural 

evolução de usos e funções, a implicar sempre o termo de alguma actividade e o início de 

outra, também já não é possível mantê-los à custa do periódico ou permanente investimento 

de dinheiros exclusivamente públicos, nem pactuar com estratégias económicas que façam de 

zonas históricas reservas fundiárias67. 

 

2.2.17. As metrópoles de Halbwachs e o debate das funções das regiões urbanas 

Em 1938, na sua obra intitulada Morphologie Sociale, Maurice Halbwachs partia dum 

prisma diferente e eventualmente complementar, para definir as metrópoles como “grandes 

cidades, com vários milhões de habitantes que, dada a existência duma nova funcionalidade 

económica, se constituem centros nervosos superiores duma sociedade de trocas alargada já 

para além dos limites nacionais, desempenhando papéis de regularização e controlo. Mas 

também de investimento e incentivo”. 

Nas primeiras décadas do século, as metrópoles eram em número reduzido. Todavia, a 

preocupação com a necessidade de medir e comparar de modo razoavelmente objectivo as 

delimitações das diferentes metrópoles, teve a primeira expressão legislativa logo nos anos 

40. Tal preocupação tem-se demonstrado útil no aprofundamento do conceito de região 

urbana. Como delimitar esta realidade imagética, económica, social, mas também territorial? 

As funções de investimento e incentivo das metrópoles retratadas por Halbwachs têm-se 

aprofundado e desenvolvido. É hoje lugar-comum a afirmação de que as áreas metropolitanas 

constituem geralmente a melhor base territorial para a realização de investimentos, no sentido 

em que a massa crítica que asseguram, em termos de potenciais compradores, mercado de 

mão-de-obra, prestadores de serviços e capacidade logística, optimiza as possibilidades de 

sucesso do negócio. 

É provável que assim seja para diversíssimos tipos de negócios, designadamente para os 

que tenham uma componente importante de inovação, mas existem outros factores 

determinantes da competitividade na captação de investimentos que uma metrópole tem de 

assegurar, de entre os quais a capacidade científica e de desenvolvimento tecnológico não é 

das menores, assim como a segurança e a qualidade dos elementos de conforto urbano. 

Não parece que hoje possamos afirmar que as metrópoles desempenham papéis de 

regularização e controlo. Onde exista expressão política das metrópoles, e essa expressão 

                                                 
67 Gomes, Rogério, Estudo para o Desenvolvimento Económico da Baixa Pombalina, efectuado por encomenda da Sociedade de 

Reabilitação Urbana do Chiado e da Baixa Pombalina, Lisboa, Urbe, 2002 . 
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política se traduza em alguma autonomia governativa suportada numa tecnoestrutura, pode 

existir algum papel de controlo, designadamente de ordenamento e de projectos geridos a 

escalas supra municipais, mas não parece que as metrópoles, mesmo nas circunstâncias 

"ideais" descritas, tendam a substituir-se aos municípios e à administração central na 

generalidade das funções de controlo e regularização. Salvo em termos territoriais, e em 

matérias fundamentais para a competitividade da região urbana, nem parece que essas funções 

constituam uma prioridade per si. 

A administração central deve determinar um quadro liminar de atribuições para todas as 

regiões urbanas, quer tenham a forma e a designação de área metropolitana ou outra. 

Esse quadro deve ter em conta o nível de decisão específico da região urbana, isto é, as 

decisões cujo âmbito seja o regional urbano, supra municipal, infra-estadual. 

Para além desse quadro de atribuições e respectivas competências, cada região urbana 

quererá desenvolver aquilo que podemos designar como uma segunda linha de atribuições, 

estas especificamente relacionadas com a idiossincrasia regional.  

Há aspectos onde a ampliação da autonomia decisória faz mais sentido numas regiões 

que noutras e isso tem a ver com a escolha de prioridades de desenvolvimento por cada região 

urbana. Estas devem ser encorajadas a definirem o seu quadro estratégico, tendo a 

Administração Central como parceira política, jurídica e financeira. 

É no âmbito destes dois enquadramentos que se poderá hoje conceber a importância das 

metrópoles / regiões urbanas em matéria de controlo e regularização. São duas funções como 

outras. Todas as funções administrativas constituem competências concebíveis num quadro de 

atribuições. Mas se quisermos relevar alguma, ela será sempre relacionada com a concepção 

estratégica do desenvolvimento regional, ou com o ordenamento do território em matéria de 

planeamento supra-municipal. 

 

2.2.18. As Standard Metropolitan Statistical Areas e os critérios de reconhecimento 

duma região urbana 

Em 1940, tendo por objectivo fundamental o delinear das áreas urbanizadas para melhor 

proceder à separação entre as populações urbana e rural na vizinhança das grandes 

metrópoles, o United States Bureau of the Census estabeleceu as Standard Metropolitan 

Statistical Areas (SMSAs), definindo-as, em síntese, segundo o seguinte conjunto de 

requisitos: 
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a) identificação de um núcleo urbano central, “central city”, com pelo menos 50.000 

habitantes; 

b) áreas administrativas contíguas, “contiguous counties”, que evidenciem integração 

socioeconómica com o núcleo urbano central, i.e., nas quais pelo menos 15% dos 

trabalhadores residentes cumpram movimentos pendulares entre a residência e o núcleo 

urbano central; 

c) “um carácter metropolitano”: pelo menos 75% da população activa em actividades 

não agrícolas e uma densidade populacional de pelo menos 150 pessoas por milha quadrada, 

medida e relação equivalente a 150 pessoas por 1609 m2. 

Este sistema foi modificado já no fim do século XX, de modo a distinguir entre as 

Prime Metropolitan Statistical Areas (PMSA – as regiões urbanas que constituem áreas 

centrais de regiões urbanizadas mais vastas) e as Consolidated Metropolitan Statistical Areas 

(CSMA – regiões urbanizadas efectivamente e em continuidade). 

Este trabalho de definição de critérios para análise estatística foi muito interessante, 

porque veio levantar duas questões. Por muito que se pretenda "liberalizar" a escolha do 

desenho regional, sempre terão que existir limites de racionalidade assegurados à partida no 

normativo definidor. Um desses limites é seguramente o do número mínimo de pessoas 

residentes que se considere aceitável na caracterização como área metropolitana de uma 

determinada sub-região. O conceito de contiguidade, que conduz ao princípio da 

homogeneidade, é outro factor essencial, ainda que se possa falar apenas de uma contiguidade 

geográfica, ou somar-lhe, como os norte-americanos fizeram, um critério de integração 

socioeconómica. 

Onde se levantam maiores dúvidas em termos de actualidade desta caracterização, é no 

"carácter metropolitano". A actividade agrícola não deve ser considerada, nos dias de hoje, 

não urbana. Uma área urbana pode e deve integrar, sem mudança de usos, áreas agrícolas, 

naturais e outras de usos especiais, sem que se conceba a sua urbanização como necessária, ou 

potencial. Esta é uma premissa de sustentabilidade. 

A densidade populacional é um critério interessante, porque permite avaliar da natureza 

urbana assumida por uma região, ou por uma parcela do seu território. Urbano corresponde 

normalmente a uma determinada densidade, embora também aqui existam excepções, como é 

o caso dos centros urbanos desertificados. Mas ainda nesses casos, onde não existe densidade 

de habitantes, existe em regra densidade de utilizadores. 

Estas circunstâncias, todavia, não nos permitem considerar que há uma densidade 
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necessária em cada parcela territorial duma área metropolitana. Entre as duas considerações 

vai a mesma intransponível distância que existe entre a consideração de uma área como rural, 

ou natural, e a consideração de que só áreas densamente urbanizadas podem integrar uma 

metrópole. Porque um equilíbrio territorial sustentável depende em parte substancial do 

equilíbrio funcional que for possível preservar nesse território. 

Pelos motivos apontados, considera-se que, embora reconhecendo a necessidade de 

estabelecer um conjunto de premissas com o intuito de garantir um mínimo denominador 

comum nas decisões de desenho territorial regional pelas comunidades respectivas, convém 

ser prudente na qualidade e no número dos critérios escolhidos, assim como na sua definição, 

de modo a evitar a desnecessária uniformização a um modelo das decisões das comunidades, 

nesse caso apenas pretensamente autónomas. 

 

2.2.19. O plano regional do vale Clyde e o Greenbelt, de Abercrombie  

Em 1946, na Escócia, Abercrombie apresentou o seu Plano Regional do Vale Clyde, 

que aplicou o conceito da cintura verde, "greenbelt", à conurbação de Glasgow. O "greenbelt" 

concebido neste Plano não era uma cintura de lazer, com funções condicionadoras do 

desenvolvimento urbano, mas sim uma grande área agrícola, que continha não apenas a 

conurbação existente, mas também as áreas de expansão urbana propostas, sob a forma de 

cidades novas. 

Este Plano constituiu um marco histórico no percurso conceptual da região urbana. Os 

seus objectivos eram claros e simples: condução da expansão urbana para áreas desligadas da 

urbanização existente; difusão da urbanização por uma zona de “território livre”, cujos limites 

constituíam a fronteira exterior da conurbação. 

A consequência de tal processo de descentralização do desenvolvimento urbano é uma 

estrutura urbana e metropolitana completamente inovadora: a cidade não é mais uma entidade 

física, salvo no domínio político-administrativo; tornou-se parte de uma região urbana, em 

que o tecido urbano se dispersa por uma vasta área, concentrando-se em áreas construídas de 

dimensões variáveis, separadas entre si por espaços livres, todas dependendo duma estrutura 

integrada de serviços e acessibilidades e servidas pelo sistema comum de transportes. 

Quando o território disponível a permite, esta forma de organização regional urbana 

será, teórica e potencialmente, a que proporciona maior qualidade de vida ao conjunto dos 

habitantes, porque determina unidades urbanas viáveis em termos de governação local, a 

compactação aconselhável em cada unidade componente, de modo a inibir o crescimento 
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exagerado dos custos da manutenção de infra-estruturas, tudo dentro de um complexo 

regional urbano cuja dimensão demográfica, económica e social tende a proporcionar níveis 

de urbanidade qualitativamente elevados, assim como oportunidades para investidores, com a 

concomitante criação de empregos. Pela existência de mercados de procura para esses efeitos, 

na medida da qualidade da rede de acessibilidades e considerando um nível suficiente de 

capacidade tecnológica e de inovação instaladas. 

 

2.2.20. O “Finger Plan” de Copenhaga e a importância do equilíbrio funcional 

Em 1947, a cidade de Copenhaga adoptou o Finger Plan, ou Plano dos Dedos, que 

concentrou o desenvolvimento ao longo de linhas de transportes e comunicações, que 

irradiavam do centro histórico em direcção à periferia, formando a base estrutural da cidade, 

os dedos, com nódulos de alta densidade e usos mistos nas áreas das paragens dos transportes. 

As áreas verdes entre os dedos destinavam-se a funções rurais e ao lazer68. 

H. W. Frey69 apontou três virtudes especiais a este Plano, que também representou uma 

evolução concebida em termos regionais do tecido urbano: “o campo chega directamente à 

área central da cidade, proporcionando-lhe ar fresco e limpo; excelente acessibilidade entre as 

áreas urbanas e as restantes; a produção de produtos alimentares, designadamente de frescos, 

é disponibilizada a curta distância das áreas edificadas”. 

A estas virtudes, acrescentaríamos essoutra da consecução de um equilíbrio funcional de 

elevada qualidade, com um jogo de compensações entre diversos modos de ocupação 

territorial que só podem facilitar a sustentabilidade do conjunto regional urbano. 

 

2.2.21. A “urbanização regional” 

A partir do fim da II Guerra Mundial, as áreas urbanas entraram em grande expansão, 

impulsionada aliás pela generalização do uso do automóvel e do camião. A profecia de 

Geddes relativamente ao advento de muito maiores aglomerados urbanos, em contínua 

expansão e inter-relação, tornou-se realidade. Este processo expansivo foi designado 

“urbanização regional”. 

Os anos 50 e o início dos anos 60 assistiram ao surgimento de novas metrópoles, tanto 

                                                 
68 Neilson, Hartoft,  The Danish Experience:Copenhagen, Conferência Internacional de Dublin de 1993, subordinada ao tema: The 
European City and Its Region: How Can The Co-ordination of Physical Planning Be Achieved? Departamento de Ambiente da Irlanda, 

Direcção Geral das Políticas Regionais da Comissão Europeia, .  
69 Coppenhagen, Boyle, Journal of the SWA Scientific Society Vol VIII, SWA Scientific Society, Cape Town, 1951. 
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do ponto de vista funcional, como estrutural. No Reino Unido, deu-se a autonomização 

económica e organizacional dos grandes aglomerados de Manchester, Birmingham e Glasgow 

relativamente a Londres, sem adquirirem todavia, o estatuto desta como pólo central da 

economia nacional e de grande pólo internacional de economia e da cultura. 

 

2.2.22. A área metropolitana do International Urban Research Group: as 

delimitações administrativas preexistentes 

Em 1959, o International Urban Research Group70 definiu a região urbana, a que 

chamou área metropolitana, de modo semelhante à definição do Census norte-americano: 

a) área com uma ocupação humana acima de 100.000 habitantes, com pelo menos 

50.000 num só núcleo urbano; 

b) acrescida das periferias segundo as respectivas delimitações administrativas; 

c) onde exista uma fracção da população activa superior a dois terços, ocupada em 

actividades não agrícolas; 

d) ou em alternativa, periferias onde exista pelo menos metade da densidade 

populacional do núcleo urbano central, ou o dobro da densidade populacional apresentada 

pelas divisões administrativas situadas na coroa seguinte em distância, relativamente ao 

núcleo urbano central. 

Segundo este critério, este Grupo identificou, tendo por referência censos da década de 

50, cerca de cinquenta regiões urbanas com mais de um milhão de habitantes e mais 55 

regiões urbanas com mais de 250.000 habitantes, tendo-se estas últimas transformado em 58, 

segundo os censos de 1960. 

As observações realizadas a propósito das SMA aplicam-se também aqui, sendo que nos 

parece justificada a consideração das delimitações administrativas no processo, porque elas 

constituem, quer se queira quer não, uma condicionante nuclear de qualquer desenho ou 

redesenho regional. 

 

2.2.23. A região urbana de Jacqueline Beaujeu-Garnier – uma análise incompleta 

Em 1963, Jacqueline Beaujeu-Garnier, no seu Tratado de Geografia Urbana, cuja 

segunda edição se encontra publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian, traduzida para 

                                                 
70 International Urban Research Group, The World’s Metropolitan Areas, Berkeley, University of California Press, 1959. 
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português pela Professora Raquel Soeiro de Brito71, designa como região urbana “a extensão 

do domínio” onde se encontram estabelecidos, com estabilidade e solidez - caso contrário 

estamos perante meras “zonas de influência” - os “laços de estruturação regional”, inter-

relações em campos tão diversos e diversamente valorizados pela doutrina como o mercado, a 

banca, a mobilidade da população activa ou a administração. 

Embora se compreenda e se concorde genericamente com os elementos carreados para a 

conceptualização efectuada, que o foi claramente para efeitos analíticos, parece mais prudente 

estabelecer-se que esse conjunto de elementos constituem uma meta necessária de qualquer 

região urbana que as populações determinem estabelecer. É que a definição efectuada fixa-se 

em elementos institucionais mas ignora o elemento fundamental, que é a convicção social ou 

a noção de pertença, a cultura do espaço que a população respectiva tenha, com as suas 

simbólicas e as suas manifestações específicas nos domínios da sociedade civil, do desporto, 

da cultura, da religiosidade ou da economia. 

 

2.2.24. Decisivo conceito de região urbana de Dickinson: as cidades como centros 

regionais e sua hierarquização 

Em 1964, na sua obra City and Region, de leitura obrigatória, Robert Dickinson, 

Professor de Geografia da Universidade de Leeds, concluía que quanto à identificação da 

cidade regional e para além da dimensão, “é necessário procurar as sedes de empresas, 

bancos, correctores da Bolsa, serviços, instituições independentes de arte e de educação e a 

liderança nas ideias. Há uma graduação na importância das cidades como centros regionais e 

só algumas chegam à categoria do topo dos centros metropolitanos devidamente maturados”. 

Mas Dickinson reconhece que a dimensão das aglomerações urbanas e a densidade 

populacional que oferecem designadamente as suas coroas periféricas, são determinantes no 

impacto sobre o território envolvente e na qualidade da integração urbana da região. 

“Um território urbanizado, com um núcleo compacto e uma grande periferia, é 

comparável à gema e à clara do ovo estrelado. A urbanização regional é comparável a um 

agrupamento de ovos estrelados”72. 

Estas regiões urbanas, assim como as regiões delas dependentes, caracterizavam já a 

distribuição populacional na década de sessenta em largas zonas da Europa Central, no Reino 

Unido e nos EUA. O Randstad na Holanda, ou as regiões urbanas ao longo do Reno, eram já 

                                                 
71 Beaujeu-Garnier, Jacqueline, Geografia Urbana, 2ª edição Lisboa,  Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. 
72 Dickinson,Robert , City and Region, Leeds, Leeds University, 1964. 
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exemplos práticos do fenómeno.  

A crescente interdependência das cidades, a urbanização galopante de zonas rurais e o 

impacto gradualmente maior da urbanização nas áreas envolventes aos grandes aglomerados 

urbanos, vieram determinar uma uniformização desqualificadora de paisagens urbanas e 

rurais. Estas “regiões de urbanização”, cujo crescimento tende a ser rápido, requerem opções 

estratégicas que ultrapassam em muito o âmbito dos interesses e preocupações directas das 

dezenas ou centenas de circunscrições políticas e administrativas que nelas vão sendo 

integradas. Requerem soluções de reorganização institucional complexas. 

O conceito de região urbana de Dickinson é o de uma entidade geográfica, caracterizada 

por um conjunto de interdependências relativamente ao núcleo urbano central, não detectáveis 

necessariamente inter-periferias. O sistema de transportes e os movimentos pendulares são os 

critérios determinantes das referidas interdependências. Mas são identificadas ao todo quatro 

categorias de associação, ou interdependência, entre a região e o núcleo urbano central: 

a) relações comerciais; 

b) relações culturais, nas quais se insere a liderança ideológica, a oferta cultural e os 

recursos educacionais e artísticos; 

c) os movimentos pendulares; 

d) o impacto da cidade nos usos do solo das áreas envolventes. 

Dickinson é provavelmente o cientista que melhor aprofundou e melhor explanou o 

conceito de região urbana. Ele compreendeu a importância relativa das relações comerciais, 

dos movimentos pendulares e dos usos das envolventes urbanas, assim como da dimensão 

demográfica e da urbanização, não só na identificação da região urbana, mas também na 

compreensão da qualidade da sua urbanidade. 

Todavia, não subvalorizou, como outros antes e depois dele, a importância da liderança 

nas ideias e das relações culturais estabelecidas, "nas quais se insere a liderança ideológica". 

Difícil dizer melhor. 

A nossa opção é a de que o equilíbrio proporcionado pelas categorias de 

interdependência de Dickinson é excelente para avaliar exteriormente, analiticamente, as 

potencialidades e as realidades materiais regionais urbanas. 

Todavia, privilegiamos os factores cultural e sociológico na apreensão do território, o 

reconhecimento da liderança regional pela generalidade da comunidade dos habitantes, na 

determinação do desenho da organização regional do território, mediante expressão política 
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democrática da vontade, directa ou indirectamente.  

A prudência ensina as vantagens dos sistemas indirectos – mais compensados e 

previsivelmente mais estáveis, ainda que menos rigorosos em termos de interpretação da 

vontade da comunidade – no início de processos inovadores em termos territoriais. 

 

2.2.25. Metodologia de classificação da região urbana, de Boustedt e os seus desvios 

Em 1970, O. Boustedt definiu uma metodologia de classificação da região urbana de 

Innsbruck, baseada nas circunscrições municipais. A região urbana, segundo Boustedt73, 

divide-se em quatro áreas: área central, a periferia urbanizada, a envolvente rural ou natural 

modificada, e o campo. A caracterização das quatro áreas faz-se partindo da definição da 

cidade de Innsbruck como pólo central fundamental e mediante o uso de cinco parâmetros: 

a) densidade populacional; 

b) taxa de emprego; 

c) taxa da população dedicada a actividades agrícolas; 

d) parcela dos movimentos pendulares da população empregada com destino em 

Innsbruck; 

e) parcela do total dos movimentos pendulares com destino em Innsbruck. 

Verificou-se que o método de Boustedt tende a desvirtuar a realidade, devido ao número 

reduzido da parcela de movimentos pendulares não relacionados com actividades de trabalho 

e devido à mobilidade dos trabalhadores, que realizam movimentos pendulares em direcção a 

Innsbruck destinados a outros centros de emprego, localizados mais além da cidade. 

A correcção do método foi obtida mediante a ampliação do núcleo urbano central às 

localidades limítrofes fornecedoras de empregos em escala significativa. Bougner, Barti e 

Klammer estão actualmente a avaliar o rigor da definição das “áreas Boustedt” seguindo o 

referido método corrigido, com o apoio da Associação Empresarial da Carinthia74. 

 

2.2.26. O Daily Urban System, de Berry e o exercício similar de Peter Hall e Hay 

Em 1973, Brian Berry adoptou um modelo de definição analítica da região urbana um 

                                                 
73 Boustedt, Olaf, Grundriß der empirischen Regionalforschung, Hannover, Taschen, 1975. 
74 Bogner, Barti & Klammer, Classification of the Urban Region following the method of O. Boustedt, 1999/2000, projecto em 

desenvolvimento. 
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pouco diferente do definido pelo United States Bureau of the Census, e que foi designado 

Daily Urban System – DUS. 

O conceito do DUS enfatizou os movimentos pendulares de periodicidade diária e 

alterou a distinção entre a unidade urbana central e o hinterland feita pela SMSA, 

substituindo-a por uma noção mais complexa de auto-inclusão, respeitante à população activa 

e ao mercado imobiliário75. O autor tentou aplicar o seu conceito na Europa, tendo por base os 

dados do censo britânico de 196676. 

Este exercício coincidiu com o de Peter Hall e D. Hay – que aplicaram uma espécie de 

SMSA com base no censo britânico de 196177 – num aspecto: o núcleo urbano central das 

áreas metropolitanas resultantes dos dois exercícios, que se designaram respectivamente 

SMLA – Standard Metropolitan Labour Areas e MELA-Metropolitan Economic Labour 

Areas, definiu-se em termos de concentração de empregos – 20.000 empregos; no modelo 

americano, esse núcleo urbano central define-se em termos de população. 

Parece-nos mais prudente o modelo analítico americano, porque os dados sobre a 

população tendem a ser mais aproximados da realidade que os dados sobre o emprego, 

sobretudo em realidades territoriais onde exista uma elevada percentagem de economia 

clandestina, como são as sociedades latinas europeias. 

 

2.2.27. As Functional Urban Region, de Paul Cheshire e o CURB: os fluxos de 

pessoas, bens e serviços 

O sistema das regiões urbanas europeias mais tarde adoptado por Paul Cheshire nas suas 

análises sobre os problemas urbanos europeus78, 79, 80, partiu precisamente do mesmo 

princípio conceptual: cada região urbana, designada FUR – Functional Urban Region, ou 

Região Urbana Funcional, é delimitada por um processo em duas fases: 

1ª Fase: define-se o núcleo urbano central com uma concentração mínima de 20.000 

empregos e junta-se-lhe as áreas envolventes que possuam uma densidade mínima de 12,35 

empregos por hectare, utilizando para o efeito a menor desagregação disponível. 

                                                 
75 Berry,Brian, Growth Centres In The American Urban System, Cambridge, Ballinger, 1973. 
76 Berry,Brian, Urbanization and Counter Urbanization, Londres, Sage, 1976. 
77 Hall, Peter, The Containment of Urban England, Londres, Allen and Unwin, 1973. 
78 Cheshire, Paul, Inner areas as spatial labour markets: a critique of the inner areas studies, Urban Studies, 1979. 
79 Cheshire, Paul, Hay e Carbonaro, Urban Problems in Europe: a review and synthesis of recent literature, Luxemburgo, Office of Official 
Publications of the European Communities, 1986. 
80 Cheshire, Paul, Hay e Carbonaro, Regional Policy and Urban Problems in the Community, Luxemburgo, Office of Official Publications of 

the European Communities,1988. 
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2ª Fase: a cada núcleo central assim identificado, juntam-se as divisões administrativas 

contíguas (comunas, municípios, kreise ou districts, dependendo do país), que mantenham 

com ele o maior número de movimentos pendulares de população activa. 

Em consequência, as delimitações tendem a albergar mais território do que seguindo o 

método norte-americano. 

O projecto independente CURB, de van den Berg e Rossi, entre outros, adoptou em 

1981/82 um sistema similar81. 

Em 1976, K. Sherril82 divulgou a experiência austríaca de regionalização urbana, 

efectuada com base nos dados do censo austríaco de 1971, que partiu do conceito de região 

urbana como uma área económica funcional, constituída por cidades centrais ou aglomerações 

e pelos territórios funcionalmente subordinados da sua envolvente, ligados aos centros 

urbanos por fluxos de pessoas, bens e serviços, assim como informação. 

Segundo Sherril, cada região urbana tende a especializar-se na produção dos bens e/ou 

serviços na qual se encontra em vantagem relativa, e cada uma contém razoavelmente a 

residência da respectiva população. 

Um dos métodos para delimitar as regiões urbanas, é a aplicação da teoria dos lugares 

centrais na classificação dos centros urbanos, em conformidade com as funções por eles 

desempenhadas para os territórios dependentes envolventes. Este método é usado nesta altura 

na delimitação das regiões-plano suíças e alemãs ocidentais. 

Outro método de delimitação é a análise dos movimentos pendulares da população 

activa, facilitado pela circunstância de estes movimentos serem normalmente de expressão 

menor entre as periferias. 

O critério seguido foi semelhante ao que criou 158 FUR no Reino Unido (exercício de 

Peter Hall) e que também estabeleceu na Dinamarca 12 regiões urbanas e 20 não urbanas. 

A principal diferença de procedimentos no caso austríaco foi que se partiu duma base 

institucional superior ao município, mais próxima do condado britânico, os Bezirk, por 

motivos de ordem técnica. Foram estabelecidas treze Regiões Urbanas Funcionais (FUR), das 

quais são de realçar duas situações: a região urbana Leoben – Bruck an der Mur, cujo centro 

urbano é constituído por três pequenas cidades, o mesmo se passando com Bregenz, Dornbirn 

e Feldkirch, na região Vorarlberg, que formam também uma região urbana policêntrica. 

                                                 
81 Berg, Van den, Klaassen, Drewett, Rossi e outros, Urban Europe: a study of growth and decline, Oxford, Pergamon, 1982. 
82 Sherril, K., Functional Urban Regions in Austria, research memorandum, Laxenburg, Austria,  IIASA – International Institute for Applied 

Systems Analysis, 1976. 
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Os fluxos de pessoas, bens e serviços são sempre elementos muito interessantes para 

aquilatar da mobilidade que está a ter, geograficamente, determinada região urbana. E esses 

dados são tanto mais importantes, quanto permitem antever pressões dos agentes económicos 

e posteriormente dos meios culturais e políticos, no sentido da modernização da delimitação 

territorial estabelecida, ou pelo menos a sua previsível aceitação de propostas nesse sentido. 

Frequentemente, as convicções sociais e culturais de pertença relacionam-se com a evolução 

da vida económica e social no território. 

A utilização do factor emprego, como já se afirmou em ocasiões anteriores, contém 

fragilidades que são de evitar em Portugal. 

 

2.2.28. A technoburb de Fishman: a descentralização urbana e industrial e os 

problemas da mobilidade 

Em 1987, Robert Fishman83 veio chamar a atenção para um fenómeno de 

descentralização simultânea de residências, indústrias, serviços especializados e empregos na 

cidade americana, com a criação de ambientes urbanos autónomos nas periferias, por 

possuírem o tipo de dinâmicas económicas e tecnológicas que usualmente se atribui aos 

núcleos urbanos centrais. 

Para descrever este fenómeno, Fishman lança dois neologismos. A “technoburb”, que 

descreve as periferias, por vezes de grande dimensão territorial, que emergem como unidades 

socioeconómicas autónomas, servidas por vias rodoviárias de elevada capacidade de carga, ao 

longo das quais se instalam os centros comerciais, os cinemas, os parques industriais, 

complexos de escritórios, hospitais, escolas e habitação de diversas tipologias, cujos 

residentes não têm de se deslocar ao núcleo urbano central para obter o que necessitam e onde 

as indústrias encontram os trabalhadores e os serviços especializados de que precisam. A 

"technoburb" é um produto da evolução das comunicações e das tecnologias da informação, 

que gerou diversidade urbana independente da tradicional concentração urbana central. 

A “techno-city”, que significa a região metropolitana transformada pelo advento das 

technoburbs, com o seu sólido policentrismo constituído por dinâmicas sociais e económicas 

“periféricas” semelhantes, quando não muito superiores, às que encontramos no núcleo 

urbano central. 

Neste panorama, a comunicação e as ligações funcionais entre periferias podem ser – e 

                                                 
83 Fishman, Robert, Beyond Suburbia,: The Rise of the Technoburb, em  Bourgeois Utopias: The Rise and Fall of Suburbia,  Nova Iorque,  

Basic Books,1987.  
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são-no frequentemente – mais intensas entre as technoburbs que entre cada uma delas e o 

núcleo urbano central, que se vê reduzido por vezes a um papel marginal. 

Fishman afirma que a technoburb aumenta os problemas de mobilidade com 

congestionamentos viários permanentes, como é inerentes a este tipo de estrutura urbana e 

alerta para o desordenamento inerente às misturas descontroladas de usos funcionais do tecido 

urbanizado. Por fim, aponta as dificuldades de gestão inerentes à ausência de definição dos 

limites regionais urbanos, perante jurisdições administrativas ultrapassadas pelo fenómeno e 

pelos problemas advenientes. 

Apesar disso, Fishman reconhece a technoburb como o foco real de crescimento e 

inovação na sociedade contemporânea, que apresenta a vantagem de religar as funções 

residencial e laboral, por propiciar ambientes descentralizados em que as residências 

coexistem espacialmente com os empregos, com a consequente redução dos movimentos 

pendulares massivos tradicionais entre o centro e a periferia na estrutura regional urbana 

tradicional. 

Ao mesmo alto nível de elaboração conceptual de Dickinson, Robert Fishman 

compreendeu com meridiana clareza a consequência das leis que modernamente regem a 

deslocalização e a relocalização das actividades económicas, no surgimento e na composição 

dos núcleos urbanizados periféricos. E como algumas dessas regras acabam por estabelecer 

tendências de enriquecimento em matéria de habitação e equipamentos. 

Todavia, não regista o apelo que as funções quaternárias continuam a simbolizar no 

centro, designadamente nas cidades europeias, onde algum enriquecimento que as periferias 

acolhem neste tipo de funções, raramente significa o preenchimento das aspirações da procura 

em termos da variedade e da mais elevada qualidade comercial, especificamente em matéria 

de oferta cultural. O centro continua a acolher a maior variedade de oferta cultural, assim 

como de qualidade em diversos ramos comerciais, desde as mercearias finas ao vestuário e 

seus acessórios e a outras componentes dos produtos pessoais. O centro continua a ser o 

destino preferido pelo comércio mais personalizado, porque é aí que se situam os hotéis e é 

esse o destino da maior parte do Turismo captado por cada cidade. Ora a componente turística 

representa uma parcela muito importante das vendas do comércio mais diferenciado. 

Por outro lado, na Europa recusa-se terminantemente a opção do esvaziamento 

económico e social do centro, seja por razões históricas, seja por opção cultural – a riqueza 

dos centros urbanos europeus é extraordinária – seja pelo reconhecimento de que o centro 

urbano representa cumulativamente a melhor oportunidade de diferenciação do produto 
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territorial e, quando desprezado, o mais grave e visível símbolo de decadência urbana, com o 

seu cotejo de problemas complexos e caros. 

A technoburb amplia naturalmente os problemas de mobilidade. Essa é a razão porque 

as estratégias de região urbana devem assentar sobre concepções de equilíbrio funcional e de 

mobilidade ambiciosas, estabelecendo reservas de espaços canais para acessibilidades 

ferroviárias, ligeiras ou pesadas, as quais constituem a única opção eficaz para diminuir os 

movimentos automóveis de natureza pendular, que já não se verificam agora de modo 

massivo apenas tendo como alvo o centro. Essa é aliás a opção mais sustentável em termos 

ambientais e sociais, sempre que a dimensão demográfica e de deslocações o justifique. 

Em 1990, o Livro Verde sobre o Ambiente Urbano84 da União Europeia levantou a 

questão de saber se, conhecendo-se a estrutura difusa das regiões urbanas europeias, se 

deveria ainda falar de cidades, ou se deveria passar a falar de áreas urbanas e de regiões. 

 

2.2.29. Rochefort e a internacionalização dos fluxos de decisão empresarial  

Em 1993, Michel Rochefort chama a atenção para a internacionalização cada vez mais 

frequente dos fluxos de decisão das grandes empresas e considera três factores de emergência 

das regiões urbanas: 

a) os critérios de localização dos centros de decisão das empresas, designadamente a 

necessidade de ambientes funcionais competentes; 

b) a evolução paralela dos serviços de apoio às empresas; 

c) a localização das actividades de Investigação e Desenvolvimento, nas quais se 

apoiam necessariamente os centros de decisão e as redes de serviços. 

Estes factores constituem, todos eles, uma referência realista relativamente às 

circunstâncias que incidem sobre as decisões empresariais de localização, mas não esgotam os 

factores de emergência das regiões urbanas por essa via. Basta relembrar as necessidades 

impostas pela imagem da empresa, a localização dos seus clientes e o tipo de 

acessibilidade/proximidade que a relação com os melhores clientes exige, ou o interesse dos 

quadros seniores em ambientes urbanos de qualidade, e não nos referimos apenas à qualidade 

funcional, mas também à qualidade climática, dos equipamentos de saúde e ensino, ou da 

mobilidade para destinos internacionais. 

Temos também a análise que a empresa produz relativamente aos níveis de segurança, 
                                                 
84 Green Paper on the Urban Environment: Environment and Quality of Life, Bruxels, European Communities,1991. 
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ao desempenho administrativo e à transparência expectável por parte das autoridades, assim 

como ao mercado da mão-de-obra que as actividades da empresa exigem, entre outros 

critérios determinantes. 

Rochefort aponta a importância dos autarcas na captação regional destes factores, a par 

da importância da Administração Central na redistribuição dos supra referidos factores de 

metropolização. Também ele, no seguimento de Fishman, regista a evolução para a 

“metrópole multipolar”, estruturada sobre as grandes vias de comunicação, mercê da 

redistribuição funcional no espaço urbano e defende a necessidade de renovar a política dos 

transportes urbanos e de intervir sobre a política de solos. 

Já referimos porque razão a política de transportes públicos é estratégica para o 

desenvolvimento regional urbano e para a respectiva sustentabilidade. A questão da política 

de solos não é menos determinante. 

É a política de solos que determina quem gere a cidade, se as autoridades locais, se os 

interesses privados. E a cidade, assim como a região urbana, deve ser gerida pelas autoridades 

locais, porque o interesse público deve ser determinante nessa gestão, pese embora a 

necessidade de salvaguardar adequadamente os direitos dos particulares. 

Existem três interesses a hierarquizar e a recolocar adequadamente na política de solos: 

os interesses do proprietário; o interesse público na urbanização e na respectiva mais valia; e o 

interesse do particular empreendedor, agente do processo de urbanização, construtor, 

mediador imobiliário. 

Não se tratando de interesses impermeáveis, longe disso, é fundamental sabermos 

destrinçá-los e que essa destrinça seja assumida normativamente, sob pena de confundirmos e 

fragilizarmos instrumentos de política, de gestão urbana e consequentemente, as respectivas 

responsabilidades, com perda geral, ou quase, como se tem verificado. 

Os interesses do proprietário, para efeitos de urbanização, devem ser de três tipos: 

a) o interesse de edificar casa própria ou, dentro de determinados limites, casa para 

familiar; não parece que neste capítulo, que poderemos designar por urbanização familiar, as 

restrições estabelecidas em sede dos actuais instrumentos de gestão territorial devam sofrer 

qualquer alteração. Coloca-se aqui apenas uma ponderação de limites, que parece 

desinteressante balizar nesta oportunidade; 

b) o interesse de se constituir parceiro de urbanização da sua propriedade, quando essa 

urbanização for de interesse público. Sendo do interesse público a decisão de urbanizar, 
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porque contende com a sustentabilidade e com o funcionamento de todo o território, o 

proprietário deve poder aderir ou não à operação de urbanização. Se aderir, deve poder 

participar da operação e perceber dela os frutos devidos à importância económica da sua 

participação, que é determinada pelo valor do solo a urbanizar, e não do solo urbanizado. Um 

normativo claro terá de compreender a lógica de contabilização desse valor no conjunto da 

operação e um conjunto de garantias de procedimento, temporais e de contencioso para 

assegurar os direitos do particular parceiro na operação, sempre pública, de loteamento ou 

outra de construção com escala não familiar; 

c) O interesse da salvaguarda do seu terreno sem urbanização. Num contexto, como se 

defende, em que é atribuída à autoridade local a exclusividade da competência de urbanizar, 

este interesse do particular continuará a poder ser contrariado, sempre que se coloque a 

questão da utilização do terreno para fins de interesse público, mas a urbanização do terreno 

terá de ser comprovadamente de interesse público para se poder sobrepor à vontade contrária 

do proprietário. Essa comprovação terá de ser realizada mediante a demonstração de que se 

trata de um remate em conjunto urbano, ou de uma qualquer outra solução urbanística sem 

alternativa razoável, não chegando a mera declaração de interesse público para o efeito. E 

deve ser normatizado o procedimento respectivo, para garantia do proprietário. 

A decisão de urbanizar e o exercício da urbanização deve ser uma prerrogativa 

exclusivamente pública, excepto no caso das "urbanizações familiares", já descritas. Do 

mesmo modo, a mais-valia da urbanização deve ser uma receita exclusivamente pública. 

Doutro modo, não teremos em Portugal reservas fundiárias municipais, gestão urbana 

onde predomine o interesse público, defesa da sustentabilidade do uso dos solos não 

urbanizados, que constituem um recurso demasiado escasso para se desperdiçar em nome de 

interesses particulares imediatistas, e em última análise, nem a oportunidade de um território 

ordenado, nem a qualidade urbana que é imprescindível para um estádio mais avançado de 

competitividade territorial e de qualidade de vida. 

Doutro modo, o nosso sistema urbanístico continuará a conseguir o feito absurdo de 

fazer desviar dos cofres públicos para alguns particulares as mais valias derivadas da 

atribuição de edificabilidade a terrenos que a não tinham, quando esta é uma prerrogativa 

exclusivamente municipal que não tem nada que ser exposta e publicitada a dez anos de 

distância, como acontece no nosso planeamento. 

O normativo actual contribui injustamente para esgotar financeiramente as autoridades 

locais, obrigando a administração central a esforços de financiamento das autarquias que são 
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excessivos para as actuais disponibilidades do Estado e mais grave, inibe soluções de 

financiamento de um sistema de administração regional. 

O sistema urbanístico tem de se pagar a si próprio, isto é, o que rende, e rende muito – 

tem de ser suficiente para financiar a reabilitação urbana das áreas antigas, a administração 

autárquica no que respeita à manutenção das infra-estruturas da cidade e deve contribuir para 

o financiamento do modelo de organização regional do País, porque a organização regional 

tem despesas relacionadas com esse sistema urbanístico. 

Numa sociedade moderna, sustentável, portanto equilibrada em termos de receitas e 

despesas, o Estado pode financiar o sector quaternário, assim como o sector do voluntariado, 

seja no capítulo social, seja no da defesa do património ou do ambiente. Mas não lhe compete 

financiar o sistema urbanístico. 

Por outro lado, é fundamental dotar de maior segurança as actividades económicas em 

redor do imobiliário. E entramos aqui nos interesses do particular empreendedor, agente do 

processo de urbanização, do construtor, e do mediador imobiliário. Tudo actividades 

legítimas, fundamentais para o desenvolvimento económico do País, que não podem 

continuar sujeitas a todo o tipo de incertezas urbanísticas, mercê da confusão de competências 

e prerrogativas entre os actores da gestão urbana. 

A empresa de construção tem de ter em cada região e em cada município um cenário 

claro acerca da estratégia económica da administração territorial local e regional, das funções 

urbanas e dos usos que vão requerer construção, em que horizontes e com que níveis de 

exigência, dos terrenos disponíveis para a sua actividade construtiva, e dos prazos da sua 

disponibilização ao mercado da construção, assim como das condicionantes com que o 

município disponibilizará esses solos, já urbanizados: eventuais condicionantes de preços, no 

caso da habitação, custos de concepção/construção de equipamentos ou espaços verdes, etc. 

Deste modo, a actividade económica da construção progredirá, definirá ou não áreas de 

especialização, calendarizará em tempo oportuno os respectivos investimentos e poderá ser 

um actor mais seguro e mais forte no mercado do emprego. 

O mediador imobiliário ganhará sempre com um mercado de oferta mais previsível, 

assim como com a qualificação da construção. 

O empreendedor imobiliário saberá que a sua actividade, que não se destina a substituir 

a gestão urbana, requer capacidade efectiva de projecto qualificador e competência para 

propor projectos atractivos às autoridades locais, de que é um potencial parceiro, pela 

capacidade de investimento. 
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Para além da sua chamada de atenção para a necessidade de intervir na política de solos, 

Rochefort alertou ainda para as “disparidades sócio-espaciais” resultantes da conjunção entre 

a dinâmica das metrópoles em formação e a evolução do mercado de emprego, colocando este 

desafio a par com o desenvolvimento dos equipamentos e das comunicações e a salvaguarda e 

valorização das paisagens e dos ambientes urbanos como factores competitivos: “as funções 

metropolitanas do presente exigem uma vasta reorganização dos espaços urbanos e 

suburbanos; novas articulações se estabelecem entre os sub-espaços que se estendem agora à 

imagem duma verdadeira «região urbana» ”85. 

É por isso que a organização e a administração regional do território e o reforço das 

competências de gestão urbana dos municípios não podem ser deixada a sortes futuras. 

 

2.2.30. A metrópole de Rocayolo: construção e desconstrução dos espaços regionais 

urbanos e suas morfologias 

No mesmo ano, o cientista social Marcel Rocayolo divisava três sentidos diferentes para 

a noção de metrópole: 

a) a cidade grande, que se exprime pela dimensão da sua população e da área, 

”agglomération” em que se encontra estabelecida, subúrbios e aglomerados urbanos 

secundários, englobados no mesmo conjunto funcional, que a Escola Sociológica de Chicago 

caracterizou como “informação, agitação da Bolsa, mobilidade dos homens e da opinião”; 

b) a capital regional, assim como as aglomerações urbanas de médio porte, que 

desempenham em complementaridade o conjunto das funções metropolitanas, como é o caso 

de Turim, Milão, Bolonha e Florença; 

c) a aglomeração urbana central, ou aglomerações urbanas centrais, que se prolongam 

pelas periferias e englobam numa unidade funcional, designadamente no mercado de trabalho, 

as cidades secundárias ou satélites; a sua geografia depende da sua potência económica e 

cultural e a sua centralidade é referente a uma área metropolitana, delimitada por critérios de 

homogeneidade, de integração económica e especialmente pelos movimentos pendulares 

quotidianos casa-trabalho-casa. 

Rocayolo demonstra visão de futuro, ao avisar que não basta identificar as formas 

tradicionais da metrópole para determinar conveniências, numa economia dominada pelos 

                                                 
85 Rochefort, Michel, Professor da Universidade de Paris I, Des Métropoles D’Équilibre aux Métropoles D’Aujourd’hui, artigo publicado na 

obra “Métropoles em Déséquilibre?”, que contém as Actas do Colóquio organizado em Lyon, pela Agence d’Urbanisme de la Communauté 

Urbaine de Lyon, com o apoio do Programme Interministériel “Mutations Économiques et Urbanization”, Paris, DATAR, 1990. 
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serviços e pela abertura dos mercados, sendo os espaços metropolitanos espaços construídos, 

razão pela qual são susceptíveis de construções diferentes e de desconstrução. 

Qualquer destas três morfologias são regionais urbanas, se, como defendemos, 

adoptarmos um conceito lato do termo, destinado a incluir as diversas manifestações em que a 

tipologia núcleo urbano central de média dimensão / área envolvente periurbana, é 

ultrapassado. No caso da primeira morfologia descrita, a ultrapassagem deste modelo dá-se 

pelo gigantismo do núcleo urbano central, a sua densidade urbana, demográfica e económica. 

 

2.2.31. O �ew Urbanism de Calthorpe e a “Carta do �ovo Urbanismo” 

Este autor caracteriza o espaço metropolitano acentuando a decisiva importância dos 

mecanismos e do ânimo de mudança, de inovação e de mobilidade, ou a integração de redes 

internacionais de metrópoles apostadas nesse tipo de evolução, em detrimento de abordagens 

mais estribadas na análise funcional ou dos equipamentos, “que se encontram em qualquer 

cidade grande”. 

No mesmo ano, Peter Calthorpe retoma e de algum modo actualiza o conceito ecológico 

metropolitano de Mumford, afirmando que a metrópole americana consiste na soma total da 

cidade, dos seus subúrbios e do seu ambiente natural, elementos inseparáveis, tornados 

interdependentes pelo nosso conceito de comunidade, razão pela qual têm de ser tratados de 

modo integrado. 

Referindo-se introdutoriamente ao título da sua obra, The Next American Metrópolis, 

Calthorpe afirma que o seu livro “é sobre a ecologia das comunidades. Não sobre a ecologia 

dos sistemas naturais – mas sobre como os princípios ecológicos da diversidade, da 

interdependência, da escala e da descentralização podem desempenhar um papel no nosso 

conceito de subúrbio, cidade e região”86. Para Calthorpe, como na concepção de Mumford, a 

natureza deve fornecer o ordenamento e a estrutura fundamental da Metrópolis. 

Em 1994, Robin Bloch fala já com clareza da região urbana policêntrica ou 

polinucleada, referindo-a como “marcada por uma fragmentação inimaginável, distâncias 

físicas, económicas, culturais, sociais e políticas imensas entre os seus cidadãos; e por novos 

problemas de planeamento, que podem muito bem vir a exigir alterações ao próprio conceito 

de planeamento”87 . 

                                                 
86 Calthorpe, Peter, The Next American Metropolis, Ecology, Community and the American Dream, New York, Princeton Architectural 
Press,1993. 
87 Bloch, Robin, The Rise and Shift to the Periphery and the Remaking of the Contemporary City, tese de doutoramento não publicada, 

Urban Planning, UCCLA, 1994. O doutoramento de Robin Bloch foi orientado por Michael Storper, John Friedmann e Allen Scott. 
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Em 1996, realiza-se nos EUA, mais precisamente em Charleston, Carolina do Sul, o IV 

Congresso para o Novo Urbanismo, no qual 266 participantes subscreveram a Carta do Novo 

Urbanismo, que teve em Peter Calthorpe um dos entusiastas. Na Introdução da Carta, é 

afirmado que a agregação norte-americana de cidades grandes e médias e de subúrbios, deve 

convergir na metrópole regional, que constitui “uma única entidade económica, cultural, 

ambiental e cívica. Dada esta realidade, as estratégias e a coordenação metropolitana regional 

devem orientar as políticas para o desenvolvimento económico, o controlo da poluição, a 

preservação da paisagem, a habitação e os transportes”88. A Carta assume a região 

urbana/metropolitana como a unidade económica fundamental do mundo contemporâneo. 

Ainda que se concorde genericamente com os pontos de vista expressos, convirá debater 

com maior profundidade se "a natureza deve fornecer o ordenamento e a estrutura 

fundamental da Metrópolis", ou região urbana. Não se contesta que o enquadramento 

geofísico é muitas vezes determinante de uma cultura de pertença e ainda bem que assim é. 

Como nos parece indiscutível que, qualquer que seja a delimitação regional a que as 

populações cheguem, a salvaguarda e sempre que possível o enriquecimento dos seus recursos 

naturais representa por definição uma prioridade estratégica, por todas as razões, das quais a 

sustentabilidade do território e a competitividade territorial que esses recursos traduzem, não 

serão das menores. 

Todavia, não parece que deva haver um critério ambiental a sobrepor-se à livre 

manifestação de vontade das comunidades na definição do seu território regional e da 

respectiva capitalidade. Isso seria negar um dos princípios base do Ambiente, que é o 

princípio da subsidiariedade. 

 

2.2.32. A cosmopolis de Engin Isin: generalização da urbanização e infeliz 

menorização da urbanidade 

Ainda em 1996, o geógrafo canadiano Engin Isin centrou a sua atenção nas tensões 

contemporâneas sobre os direitos urbanos na sua cidade de Toronto, para traçar uma 

genealogia da cidadania e do espaço urbano: “Tal como nos maravilhamos com a ascensão e a 

queda da pólis grega e da cidade medieval, outros historiadores no futuro maravilhar-se-ão 

talvez com a ascensão e a queda da metrópolis moderna do século XX". 

Ele considera aqui basicamente o período entre 1921 e 1971 como a era das metrópoles, 

caracterizadas por um centro dominante envolvido por vários outros núcleos urbanos, 

                                                 
88 Leccese, Michael, Mc Cormick, Kathleen, Congress of New Urbanism, S. Francisco, Mc Graw Hill, 1999. 
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dominados económica e socialmente. 

"Mas nos anos 90, a maioria das metrópoles americanas e canadianas já não estão 

focadas exclusivamente nos centros urbanos originais; a metrópole do século XX tornou-se 

uma região urbana policêntrica (...). Qualquer que seja a metáfora que usemos para descrever 

a metrópole ilimitada – eu chamo-lhe Cosmopolis, metáfora que marca simultaneamente a 

continuidade e a descontinuidade com a metrópolis, que descreve também o carácter global da 

metrópole ilimitada – ela continua uma pólis, embora fragmentada, espalhada e global”89. O 

termo grego clássico Cosmopolis cumula dois significados: a relação com o cosmos, o 

universo da astronomia, embebido na natureza, e mais tarde o estudo científico dos 

fenómenos naturais; e a administração da cidade, assim como o nosso conhecimento crescente 

da organização das comunidades humanas como unidades políticas e territoriais. 

Isin descreve assim o fenómeno da generalização da urbanização em certas áreas do 

planeta. A sua afirmação da manutenção da pólis, ainda que fragmentada, qualquer que seja a 

dimensão e a natureza da urbanização "global", parece ignorar, todavia, que existem 

diferenças fundamentais entre áreas habitacionais infra-estruturadas e destituídas de vida 

própria, reduzidas a um comércio de proximidade e a algumas modestas ofertas desportivas, 

culturais e de saúde, e as áreas urbanas centrais, com um sector quaternário pujante, 

embelezamento urbano, elevada qualidade comercial e equipamentação atractiva. É a 

diferença que vai da urbanização à urbanidade e ela não é secundária para a sustentabilidade 

de uma região urbana. 

 

2.2.33. Caracterização de Klaus Spiekermann: simetria de equipamentação 

traduz-se em menor sustentabilidade das regiões monocêntricas 

Em 1997, Klaus Spiekermann realiza um trabalho de caracterização das regiões urbanas 

destinado ao Atlas Alemão, no qual distingue três tipos de regiões urbanas: monocêntricas, 

policêntricas e mais dispersas.  

Esta distinção tem por base a análise dos movimentos pendulares casa – trabalho – casa 

e a sua expressão em superfície tridimensional. Não foram considerados movimentos 

pendulares ocorridos dentro do mesmo distrito. Dessa análise, resultaram as seguintes 

conclusões: apesar de ser patente a suburbanização do emprego, as grandes cidades mantêm a 

sua posição dominante como destinos laborais. Complementarmente, muitas cidades médias 

tornaram-se aparentemente centros secundários de emprego.  

                                                 
89 Isin, Engin, City Lives and City Forms: Critical Urban Research and Canadian Urbanism, Toronto, University of Toronto Press, 1996. 
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No conjunto das conurbações germânicas, foi possível identificar três situações de 

movimentos pendulares com objectivos laborais: 

a) nas regiões urbanas monocêntricas, como Hamburgo ou Munique, assim como na 

maioria das cidades médias, os movimentos pendulares dão-se a partir dos subúrbios, para os 

centros urbanos; 

b) nas regiões urbanas policêntricas, como Frankfurt, são visíveis movimentos 

pendulares em número significativo, para além dos que se dirigem ao centro; 

c) em regiões urbanas mais dispersas, como o Ruhr, é difícil detectar qualquer 

movimento pendular padrão. 

Não se podem extrair conclusões deste estudo relativamente a outros países, sobretudo 

tratando-se de países menos ordenados, e menos uniformemente equilibrados funcionalmente 

que a Alemanha, onde, além disso, a equipamentação é também mais uniforme que na 

esmagadora maioria dos países europeus. 

Ainda assim, o estudo pode indicar uma tendência para a maior sustentabilidade das 

regiões urbanas que não sejam monocêntricas, porque se registará eventualmente uma maior 

distribuição dos caudais do tráfego pendular, permitindo que o mesmo flua por estruturas 

mais baratas e evitando nalguma medida obras de acessibilidade "excessivas", no sentido de 

muito grandes, isto é, duma ordem de grandeza que apenas se destina a ser preenchida nas 

horas de ponta. 
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Figura 2.1 – Klaus, Spikerman Viagens de trabalho na Alemanha, retirado de Commuting – 

Separation of Residence and Workplace, IURPD – Institute of Saptial Planning, University of 

Dortmund, 1997 
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GDP – Gross Domestic Product – (Produto Interno Bruto) 

PPS – National Price Deflator – indicador de preços nacional 

 

QUADRO 2.1 – Cheschire, Paul,  PIB per capita, 1986-88, NUT de nível 2, regiões e cidades 

região, fonte: REGIO Databank and Urban Estimates, retirado de “Economic indicators for European 

cities and regions: Why boundaries matter”, para o Seminário sobre Indicadores Urbanos, Barcelona, 

Abril de 1997. 

 

 

2.2.34. Antikainen e Vartiainen: o conceito das FUR para analisar a rede urbana 

nacional finlandesa 

Em 1998, num trabalho muito interessante, os finlandeses Antikainen e Vartiainen 

demonstraram a importância de possuir como base de partida o conceito de Região Urbana 

Funcional (FUR) para analisar uma rede urbana nacional. 

Partindo da definição funcional da cidade a quatro níveis: 

• local, em que é um espaço para os cidadãos e para as práticas sociais, assim como 

para qualificar os indicadores de qualidade de vida; 

• regional, com funções de centralidade na sua região urbana funcional; 

• nacional, em que é um nódulo do sistema urbano nacional; 

  EUR 12 = 100 PPS (ECU) 
 NUTS regionais   
1 Hamburgo 185.8 21 799 
2  Ile de France 167.2 19 613 
3 Greater London  163.9 19 229 
4 Darmstadt 157.1 18 432 
5 Bremen 148.8 17 464 
6 Groningen 146.7 17 213 
7 Oberbayern 145.0 17 009 
 EU 12 100.0 11 733 
    
 Regiões Urbanas Funcionais (FURs)   
1 Frankfurt 177.1 20 777 
2 Paris 167.1 19 612 
3 Munique  156.3 18 344 
4 Estugarda 151.9 17 824 
5 Düsseldorf 150.2 17 621 
6 Londres 142.9 16 771 
7 Hamburgo 142.5 16 722 
 EU 12 100 11 733 
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• e internacional, sendo alternativa de localização para actividades internacionais e um 

nódulo potencial de sistemas urbanos internacionais, 

Estes autores definiram região urbana como “a área funcional actual das actividades 

quotidianas para os seus habitantes, assim como para as várias organizações da 

comunidade”90.  

Assumindo a região urbana como o nível mais frutuoso de análise e monitorização dos 

fenómenos urbanos, os autores consideram ainda que, de modo não exclusivo, os critérios das 

migrações laborais e o das transacções imobiliárias são os mais convenientes para a definição 

da região urbana funcional, considerando como virtualidade fundamental da FUR a sua 

aptidão para ir além das fronteiras administrativas. 

Os finlandeses afirmaram que se torna mais fácil espacializar e cartografar as 

necessidades económicas, assim como a produção de serviços, em resultado da utilização das 

FUR, o que conduz a um planeamento estratégico mais coerente e constitui um apoio 

importante para a racionalização dos serviços públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Antikainen, Janne e Vartiainen, Perttu, Fraiming the Urban Network in Finland, the Urban Network Study, Helsinki, 1998. 
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Figura 2.2 – Antikainen & Vartiainen, Funções básicas das Regiões Urbanas na Finlândia, retirado de 
Framing the Urban Network in Finland – the Urban Network Study, Helsinki, 1998 

Usando critérios estatísticos, analisaram a especialização funcional das FUR finlandesas 

a partir da definição de Peter Hall e de Hay de 1980 e dos trabalhos de Cheshire de 1988, 

adoptando a óptica da política urbana europeia relativamente ao exame das condições que 

oferecem e do papel que desempenham como bases funcionais supra-regionais e nódulos de 

redes nacionais e internacionais. 
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Sendo aspecto fundamental da política urbana finlandesa a aplicação em primeira 

instância das políticas estruturais às Regiões Urbanas Funcionais e só em segunda instância às 

regiões urbanas médias e pequenas, os investigadores começaram por registar sinais claros, 

assim como uma forte pressão, no sentido do reforço do papel das regiões urbanas como 

motores do desenvolvimento regional, “locomotivas do desenvolvimento sócio-económico”. 

Confirmaram ainda uma mudança na lógica de desenvolvimento das regiões urbanas 

finlandesas nos anos 90: aquelas que se especializaram fortemente em serviços do sector 

público, entraram em declínio, enquanto as especializadas em design e produção de 

tecnologias de informação, têm prosperado. 

Este trabalho levanta-nos várias questões. De registar a opção política pela aplicação 

prioritária das políticas estruturais às Regiões Urbanas Funcionais, com discriminação 

negativa das pequenas e médias regiões urbanas. 

O que é interessante nessa decisão não é propriamente a dimensão das regiões urbanas 

positivamente discriminadas, mas o facto da discriminação em si, num País cuja sociedade é 

bem mais avessa a desigualdades que a nossa. 

Todavia, essa discriminação é uma opção profundamente racional num País que não 

tem uma capacidade de investimento ilimitada e que sabe que a força sinergética resultante da 

concentração de investimentos é essencial ao sucesso económico de cada aposta de 

desenvolvimento regional. A mesma estratégia foi aplicada com enorme sucesso pela 

República Federal Alemã entre o fim da II Guerra Mundial e a década de sessenta. 

Não é fundamental, nem exigível, distribuir equitativamente a capacidade de 

investimento por todas as regiões urbanas. O que é fundamental é procurar assegurar, em cada 

decisão estrutural, a massa crítica de investimento necessária para produzir resultados.  

Isso deve querer dizer que não se desenvolvem todas as manchas territoriais ao mesmo 

tempo.  

Escolhe-se com base em critérios de oportunidade ou outros as áreas prioritárias e 

determina-se um prazo de forte aposta, que é seguido de nova escolha de prioridades e de 

novo prazo e assim sucessivamente.  

A probabilidade de se obterem resultados económicos mais favoráveis desse modo, é 

naturalmente superior à difusão mais ou menos equilibrada por grandes regiões plano, sem 

cuidar de que concentrações de investimentos se proporcionam, e com elevadíssimos custos 

de oportunidade em quase todas as áreas sociais, económicas, da formação profissional e da 
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revitalização urbana. 

 

2.2.35. A cosmopolis de Sandercock e a cidadania urbana 

Também em 1998, Leonie Sandercock introduz o termo “Cosmopolis” para designar o 

que chama a sua utopia: uma região urbana onde seja efectiva a conexão com o Outro, o 

respeito por ele e onde exista também espaço para ele, com reconhecimento recíproco de um 

destino comum.  

“Sublinharei agora os princípios desta Utopia pós-moderna: novos conceitos de justiça 

social, cidadania, comunidade e partilha de interesses”91. 

Sandercock pôde designar como utópicos esse conjunto de conceitos de cidadania 

urbana, como lhes podemos chamar. Mas o que é verdade é que aponta o caminho a percorrer 

pela urbanidade para dar um salto qualitativo na qualidade de vida que oferece. 

 

2.2.36. O policentrismo de Cláudio Tolomelli: a inutilidade da hierarquização 

urbana 

Em 1999, Claudio Tolomelli, director do Departamento do Programa Territorial 

Regional da região italiana Emília-Romagna, apresentou na reunião do METREX realizada 

em Bolonha, uma reflexão acerca do planeamento espacial europeu, considerando estar-se 

perante “20 anos de esforços inadequados para representar espacialmente os fenómenos 

urbanos e regionais com base em delimitações e descrições de áreas homogéneas, enquanto 

simultaneamente se assistiu ao crescimento gradual das análises de fluxos e redes sobre a 

problemática urbana e os correlacionados fenómenos socioeconómicos”92. 

Por outro lado, afirma Tolomelli, as interpretações hierárquicas afiguram-se 

inadequadas, encontrando-se praticamente estabelecido o modelo analítico baseado no 

policentrismo e no uso de sistemas de rede não hierarquizados. 

Nos sistemas policêntricos, especialmente, as pequenas centralidades urbanas podem 

cooperar tendo em vista o desenvolvimento de funções de âmbito superior, de modo a 

atingirem a massa crítica de bens e serviços, mas também em termos de factores de produção 

especializados. Essa cooperação pode realizar-se dos seguintes modos: 

                                                 
91 Sandercock, Leonie, Professora do Departamento de Planeamento Urbano da UCLA, Towards Cosmopolis, Los Angeles,  Berkeley, 
University of California Press, 1998. 
92 Tolomelli, Claudio, Spatial Planning in Policentric Metropolitan Regions, 8º seminário da rede METREX (European Metropolitan Regions 

and Areas), Bolonha, Glasgow,  site da University of Strathclyde, 1999. 
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a) Através de sinergias entre centros de especialização similares; 

b) Incentivando especializações produtivas complementares; 

c) Cooperando na criação de infra-estruturas avançadas para serem partilhadas, 

destinadas a fornecer serviços ou a implementar projectos avançados. 

A investigação relativa à definição funcional das regiões urbanas tem sido prosseguida 

com afinco na Europa, dada a consciência geral da sua imprescindibilidade para a recolha de 

dados económicos, assim como para o planeamento estratégico, para estabelecer políticas 

estruturais realistas e para informar os processos de decisão dos foros político, social, 

ambiental, económico e empresarial. Todavia, mantém-se a ausência de indicadores comuns 

de definição urbana e regional urbana na Europa e consequentemente, é mais fácil obter dados 

europeus sobre o gado bovino ou caprino, que sobre a população urbana europeia, ou sobre as 

respectivas economias urbanas. 

A circunstância de pouco menos de 300 regiões urbanas na Europa albergarem talvez 

quatro quintos dos europeus, não fez ainda a diferença necessária. 

O princípio deste século tem-se demonstrado muito rico em matéria conceptual no que 

respeita à região urbana. As razões deste fenómeno podem encontrar-se na necessidade 

sentida de orientar a vida urbana a este nível, dada a ultrapassagem evidente das metodologias 

tradicionais para monitorar os fenómenos urbanos em desenvolvimento, dada a sua 

abrangência e causas, assim como para encontrar as soluções espaciais mais adequadas à 

competitividade que se exige hoje ao tecido urbano para assegurar o sustento dos seus 

habitantes. 

A análise de Tolomelli afirma com realismo a inutilidade da hierarquização e a 

imprescindibilidade de estabelecer modelos analíticos baseados no policentrismo. Ainda 

assim, o maior valor acrescentado da sua perspectiva, encontra-se na compreensão de que a 

dimensão dos diversos núcleos urbanos componentes não é um factor decisivo no sucesso da 

geração de uma região urbana, desde que se utilizem os instrumentos adequados às dimensões 

relativas e ao poder produtivo, imagético e organizacional das urbes que aquela integre.  

O que exige, dizemos nós, uma dimensão analítica rigorosa, que tem de andar a par com 

o processo voluntarista de formação de uma região urbana. 

O ponto fulcral do desenho do mapa regional não deve ser uma qualquer análise de 

dimensionamento, demográfica, de potencialidade económica ou de capacidade produtiva 

instalada, e muito menos o interesse da administração central em ter que contracenar com o 
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menor número possível de autoridades regionais. 

Se alguns factores existem que devam ser particularmente considerados nesse desenho, 

eles são a cultura e a dimensão ambiental da potencial região. Precisamente os factores que as 

populações e as autoridades locais tendem a valorizar nas suas escolhas, a par das respectivas 

visões económicas sobre a utilidade de cada potencial parceiro local para o desenvolvimento. 

O que parece imprescindível é que se dote, no caso português, cada área metropolitana e 

cada comunidade urbana, da informação e das análises necessárias ao conhecimento, pelos 

actores, das valências onde podem residir as boas oportunidades de desenvolvimento, das 

fragilidades a que há que atalhar numa perspectiva regional e dos sistemas de cooperação sub-

regional aconselháveis para desenvolver cada oportunidade. 

 

2.2.37. Taylor e Beaverstock e as funções regionais urbanas da globalização – a 

produção de indicadores 

Noutra linha de investigação, em 1999, o Grupo Rede de Estudos sobre Globalização e 

Regiões Urbanas Globais da Universidade de Loughborough, dirigido pelos investigadores 

Peter Taylor e John Beaverstock93, estabeleceu um inventário das cidades globalizadas, tendo 

como unidade de análise as firmas de produção de serviços. Para o efeito, agregaram todas as 

listagens de estabelecimentos de todos os centros urbanos relativamente a quatro tipos de 

serviços: jurídicos, financeiros, de publicidade e de contabilidade. 

A hierarquização das cidades seguiu um critério lógico: 

- A atribuição de dez pontos ou mais, designa um centro de serviços global nos 

quatro tipos; 

- Quando um centro de serviços constitui uma localização menor para um tipo 

de serviço, deve compensar essa circunstância pela primazia locacional dada pelos 

outros três tipos de serviços; 

- Um centro urbano, para ser designado de global, deve apresentar-se como 

localização maior para, pelo menos, dois tipos de serviços e constituir localização 

importante para os restantes dois tipos. 

 

 

                                                 
93 J.G. Breaverstock, Lorimer, H., Smith, R.G e outros, Globalization and World Cities: Measurement Methodologies. GaWC Research 

Bulletin 2, University of Loughborough, Departamento de Geografia, 1999. 
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QUADRO DAS CIDADES GLOBALIZADAS 

A. Cidades - Globais Alfa 
12: Londres, Paris, Nova Iorque, Tóquio. 
10: Chicago, Frankfurt, Hong-Kong, Los Angeles, Milão, Singapura. 

 
B. Cidades – Globais Beta 

9: São Francisco, Sidney, Toronto, Zurique. 
8: Bruxelas, Madrid, Cidade do México, São Paulo. 
7: Moscovo, Seul. 
 

C. Cidades – Globais Gama 
6: Amesterdão, Boston, Caracas, Dallas, Dusseldorf, Genebra, Houston, Jacarta, 
Joanesburgo, Melbourne, Osaka, Praga, Santiago, Taipei, Washington. 
5: Banguecoque, Pequim, Roma, Estocolmo, Varsóvia 
4: Atlanta, Barcelona, Berlim, Buenos Aires, Budapeste, Copenhaga, Hamburgo, 
Istambul, Kuala – Lumpor, Manila, Miami, Minneapolis. Montreal, Munique, Xangai. 
 

D. Evidência de Cidades – Globais em formação 
 

D.(i) Evidência relativamente forte 
3: Auckland, Dublin, Helsínquia, Luxemburgo, Lion, Mumbai, Nova Deli, Filadélfia, 
Rio de Janeiro,  
Tel Aviv, Viena. 
 

D.(ii) Alguma evidência  
2: Abu Dhabi, Almaty, Atenas, Birmânia, Bogotá, Bratislava, Brisbane, Bucareste, 
Cairo, Cleveland, Colónia, Detroit, Dubai, Ho Chi Minh city, Kiev, Lima Lisboa, 
Manchester, Montevideo, Oslo, Roterdão, Riade, Seattle, Estugarda, Haia, Vancouver. 
 

D.(iii) Pouca evidência  
1: Adelaide, Antuérpia, Arhus, Atenas, Baltimore, Bangalore, Bolonha, Brasília, 
Calgary, Cidade do Cabo, Colombo, Columbus, Dresden, Edimburgo, Genova, 
Glasgow, Gotemburgo, Guangzhou, Hanói,   
Kansas City, Leeds, Lille, Marcela, Richmond, St Petersburg, Tashkent, Tehran, 
Tijuana, Turin, Utrecht, Wellington. 

 
 
Definições: Valores de globalização das cidades foram encontrados atribuindo 3 para 
situações de centro principal, 2 para situações de grande centro, e 1 para situações de pequeno 
centro (as cidades estão ordenadas segundo o seu nível de globalização -world city -ness - 
numa escala de valores entre 1 e 12) 

 

Quadro 2.2 – Breaverstock, J.G., Lorimer, H., Smith, R.G., e outros, O inventário das cidades globais,  

Globalization and World Cities: Measurement Methodologies. GaWC Research Bulletin 

2, University of Loughborough, Departamento de Geografia, 1999 “GaWC”; fonte: 

Beaverstock, Taylor, and Smith 1999
a
, Table 6 and Table 7, retirado de Global City-

Regions, editado por Allen J.Scott, Oxford University Press, 2001 
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Ainda que as inventariações relativas a áreas urbanas tenham sempre o seu quê de 

discutível, trata-se de um exemplo de produção de um indicador que pode ajudar os actores 

institucionais e os agentes económicos de uma cidade a perceberem o seu lugar relativo em 

termos de economia urbana no contexto sub-regional a que pertencem, e pode também ajudar 

os mesmos actores, agora do conjunto regional urbano, a compreenderem um pouco melhor a 

sua posição relativa no quadro nacional. 

 

2.2.38. Ravetz e os elementos estruturantes da região urbana 

Para Joe Ravetz94, em 2000, é ao nível da região urbana que se podem discernir os 

factores chave dos recursos de um território: financeiros, profissionais e educacionais, assim 

como a população urbana.  

A região urbana é “um território funcional efectivo”, cujo posicionamento e perspectiva 

de desenvolvimento na hierarquia global dos centros urbanos, dependem de factores cruciais 

intangíveis, como a política, a cultura, a educação, a auto-confiança e a imagem.  

Ravetz enumera dez elementos que considera estruturantes, embora ressalve a 

idiossincrasia apresentada por cada região urbana em concreto relativamente ao perfil, 

perspectivas e dificuldades inerentes: 

- Estrutura física: características residenciais e standards relacionados com o espaço 

livre, o lazer e o desporto; 

- Condições ambientais: provisão e qualidade dos recursos básicos ar, água e solo, 

paisagem natural e urbana; 

- Metabolismo ambiental: produção/tratamento e resíduos energéticos, líquidos e 

sólidos; distribuição, eficiência social e economia dos serviços ambientais; 

- Estrutura espacial: usos de solo e tendências; acessibilidade e densidade; espaços 

verdes e património natural, solos disponíveis e áreas ao abandono; ligações espaciais 

entre as funções habitacional e produtiva; 

- Transportes e comunicações: acesso e localização, infra-estrutura urbana, redes de 

telecomunicações, difusão e aplicativos, comunicações mediáticas e culturais; 

                                                 
94 Ravetz, Joe, City Region 2020 (tem por base a conurbação de Manchester), Integrated planning for a sustainable environment,  Londres , 
Earthscan Publications Ltd.; Joe Ravetz é director do Programa da Região Urbana Sustentável no Centro para a Ecologia Urbana e Regional 

da Universidade de Manchester, 2000. Foi construtor civil, arquitecto e director duma agência de desenvolvimento. Publicou esta obra com o 

apoio da Town and Country Planning Association. 
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- Estrutura económica: padrão de industrialização; vantagens competitivas; valor 

acrescentado; níveis de reinvestimento; níveis de formação profissional; estrutura 

ocupacional e vulnerabilidade industrial; 

- Estrutura social: migrações e estrutura familiar; educação, saúde, crime; rendimentos 

médios do agregado familiar, assimetrias, exclusão e estruturas de apoio aos menos 

capazes; estilo de vida, qualidade de vida; 

- Estrutura política: autonomia e governabilidade, instituições e redes, sociedade civil, 

transparência e participação pública nas decisões; 

- Estrutura cultural: normas e valores, redes comunitárias e de patrocínio, coesão e 

cooperação. 

Dada a sua inter-relação, estes elementos são agregáveis num triângulo mensurável de 

ratios entre a economia, o ambiente e a sociedade: 

• Economia – ambiente: PIB/consumo energético por pessoa e por ano; 

• Ambiente – sociedade: consumo energético/espaço habitacional por pessoa; 

• Sociedade – economia: espaço habitacional/PIB. 

Ravetz aponta a forma urbana como um factor crítico para a sustentabilidade da região 

urbana, embora admita a complexidade da relação e a ausência de comprovação científica da 

interacção entre a forma urbana e o respectivo impacto ambiental. 

De facto, são discerníveis várias tendências evolutivas, que agrupam basicamente os 

padrões detectáveis nas conurbações pós-industriais: 

a) a dimensão do agregado familiar médio: está normalmente ligada a fenómenos de 

dispersão populacional gradual, em busca de espaço, privacidade, qualidade de vida, 

identidade; 

b) a urbanização: extensão tradicional das áreas urbanas e respectivas periferias; 

c) a contra-urbanização: a difusão para áreas mais vastas, designadamente rurais, de 

populações urbanas; 

d) a re-urbanização: o retorno ao centro urbano e a áreas urbanas regeneradas, de 

população com poder de compra; 

e) a centralização: migrações interurbanas e inter-regionais em direcção às áreas 

centrais das regiões urbanas; 
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f) o desenvolvimento desigual ou assimétrico: polarização espacial simultânea do 

crescimento e do declínio, das oportunidades e da pobreza, da segurança e da insegurança. 

Aceita-se que a consideração da forma urbana como um factor crítico da respectiva 

sustentabilidade faça algum sentido em situações limite, isto é, em situações de massiva 

urbanização, sem condicionantes de quaisquer tipos, sem reservas fundiárias adequadas; nem 

situações de planeamento razoável, de cuidada organização do território. 

Fora dos extremos, creio que o metabolismo analítico e decisório que se criar na região 

urbana, a par com o rigor com que a administração central cumpra as suas obrigações de 

regulação, fiscalização e orientação técnica, terão um efeito potencialmente positivo sobre 

realidades territoriais que não são estáticas e que podem perfeitamente ser requalificadas, 

refuncionalizadas, dentro da mesma forma urbana global. 

O que há de mais interessante nas teses de Ravetz, é que ele agrupa os critérios 

analíticos, traduzidos em parâmetros e indicadores, que permitem radiografar a região urbana 

e apontar os caminhos do desenvolvimento sustentável de que se falou atrás. 

 

2.2.39. Soja e a Exopolis – o urbanismo pós-metropolitano é descentralização, 

recentralização, desterritorialização e reterritorialização 

No mesmo ano de 2000, Edward Soja95 introduz o termo “Exopolis” para reforçar, por 

um lado, a importância das externalidades na definição dos contornos da região urbana numa 

era de globalização e, noutro sentido, para exprimir o fim da cidade tradicional e 

eventualmente do modo de estar urbano como era definido no passado. Para Soja, “a nova 

geografia do urbanismo pós-metropolitano pode ser vista como o produto simultâneo da 

descentralização e da recentralização, da desterritorialização e da reterritorialização, da 

contínua urbanização à periferia e da contínua nuclearização ao centro, da crescente 

homogeneidade e da heterogeneidade, da integração e da desintegração sócio-espacial”, 

designadamente. “A palavra composta Exopolis pode ser descrita metaforicamente como «a 

cidade virada do avesso», como na urbanização dos subúrbios e no dealbar das centralidades 

periféricas. Mas também representa «a cidade revirada do direito», a globalização do núcleo 

urbano central que traz todas as periferias do Mundo para o centro”. 

Ainda que por um momento, do ponto de vista conceptual, se ceda aos que 

classicamente vêm na cidade uma entidade específica ao longo dos tempos, separável da sua 

                                                 
95 Obra citada. 
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envolvente – caso de Lucio Gambi, que advoga a diferenciabilidade da cidade desde a era 

napoleónica até meados do século XX, designando a cidade de “escolho de actividades 

secundárias e terciárias num mar de ruralidade”96 – mesmo assim, sempre haverá de 

reconhecer que os tais escolhos se conectaram e formaram espaços muito vastos em que 

predominam actividades e modos de vida urbanos, mercê da mecanização agrícola, da difusão 

da indústria e dos serviços no território e da generalização dos meios de comunicação e de 

informação. 

Os sistemas territoriais que caracterizam estes espaços em que predominam actividades 

e modos de vida urbanos têm sido descritos conceptualmente como cidades-região, regiões 

urbanas, cidades território e cidades difusas. Estas realidades, mais do que um mero resultado 

adveniente duma qualquer ampliação de limites da cidade, são uma consequência da 

dissolução dos conceitos tradicionais da cidade e do campo, conforme aliás defende Gonçalo 

Ribeiro Telles97. 

Lewis Mumford usou o conceito de magneto para caracterizar as cidades/regiões 

urbanas abertas, por oposição às fechadas. Se as últimas podem servir tempos sem 

mobilidade, porque se estruturam no maior controlo possível de todo o movimento interno, 

não servem os momentos históricos em que a mobilidade se torna regra do jogo. Então, a 

aposta política deve ser realizada num sistema de grande abertura. 

 

2.2.40. Kant e os limites éticos da posse territorial 

Emmanuel Kant expressa este princípio de modo singular na sua obra Paz Perpétua98, 

ao afirmar que ninguém tem mais direito que outrem a habitar um dado território. A 

circunstância de habitarmos um dado território durante um tempo determinado, ainda que nos 

confira a oportunidade e eventualmente o aparente interesse em descriminar os que chegam, 

não nos confere a legitimidade ética de o fazer, ainda que a dimensão dos fluxos seja hoje 

relevante para a criação ou a manutenção de bolsas de pobreza e tenha por isso de ser 

controlada. 

A região urbana não controla realmente nada, excepto o seu poder (magnético) de 

atracção. Tem de atrair os fluxos de capital, bens e unidades de produção, mas também os 

trabalhadores dos sectores do conhecimento, que procuram os lugares que lhes parecem 

                                                 
96 Gambi, Lucio, Geografia e imperialismo in Italia, Verona, Patron, 1992. 
97 Telles, Gonçalo Ribeiro, discurso realizado no Bombarral, numa Conferência sobre o respectivo Plano Director, em 6 de Dezembro de 

2002. 
98 Kant, Emmanuel, Paz Perpétua e Outros Opúsculos, Lisboa, Edições 70,1995. 



112 
 

oferecer melhores condições. 

É hoje indesmentível a importância económica, política e social do conceito e por isso a 

necessidade de o compreender, assim como às realidades físicas que lhe estão subjacentes. 

 

 

2.3. PARÂMETROS PARA AS REGIÕES URBA�AS 

Mas como medir as regiões urbanas? Para o fazer, é essencial partir de delimitações 

comparáveis, o que a doutrina tem procurado fazer com recurso a cinco tipos de parâmetros: 

estrutura económica, morfologia, hierarquia dos serviços, espaços funcionais e definição 

jurídica. 

 

2.3.1. A estrutura económica e o suporte comercializável segundo Andreu Mas 

Collel 

Uma alta percentagem da população activa, agregada ao sector primário, começou por 

se associar à ruralidade. Mas à medida que as condições de vida e os comportamentos 

evoluíram para alguma harmonização em todo o território, à medida que diminuiu a 

dificuldade em aceder a um conjunto de serviços básicos e essenciais no meio rural, 

designadamente por via do grande salto dado em matéria de acessibilidades, a distinção entre 

uma população urbana e uma população rural tem vindo a tornar-se gradualmente mais 

falível. 

Continuando a seguir critérios de índole económica, podemos definir a cidade como um 

complexo produtivo que permite aumentar a eficiência e reduzir os custos, devido à 

concentração das actividades. 

Como disse Andreu Mas Colell, o suporte comercializável de uma cidade bem formada 

jaz no “ar da cidade”, assim como no seu capital humano e na sua capacidade de interacção: 

“os portadores de habilidades específicas atraem-se entre si e apoiam-se mutuamente”99. 

Este tipo de dinâmicas polarizadoras desenvolve-se melhor nas regiões urbanas, 

entendidas como espaços urbanos que se estendem sobre o território, com âmbitos de 

povoamento relativamente difusos e com limites flexíveis, onde se encontrem estabelecidas 

numerosas PME, do que nos grandes centros urbanos compactos, característicos do modo de 

                                                 
99 Colell, Andreu Mas, Microeconomic Theory, Oxford, Oxford University Press, 1995. 
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produção fordista e da grande empresa. 

Essas dinâmicas registam-se nos serviços, no comércio, em actividades relacionadas 

com o Turismo, nos mercados imateriais e muitas vezes noutros que se encontram ainda 

materializados. 

Mas como vimos, é difícil discernir mediante parâmetros de natureza económica se 

estamos ou não perante uma região urbana – a força mutante que norteia a sua criação não é 

económica, ainda que possa também ser reflexo da economia. Os critérios económicos são 

fundamentais para o desenvolvimento estruturado da região urbana, mas não determinam a 

sua existência, nem a sua forma, nem os seus limites. 

 

2.3.2. Morfologia 

Tratou-se no início de determinar a extensão do território em que o espaço construído se 

sucede sem solução de continuidade, com recurso aos meios cartográficos disponíveis – cartas 

militares, fotografia aérea, imagem satélite e outras. 

Seguindo parâmetros com base morfológica, o Atlas of European Agglomeration 

delimita cerca de 300 aglomerações urbanas na União Europeia. 

Os parâmetros utilizados são os seguintes: 

a) a integração numa mesma aglomeração de espaço construído exige soluções de 

continuidade que não apresentem descontinuidades (solos não urbanos) superiores a 200 

metros; 

b) um município é englobado por inteiro quando 50% da sua população se enquadra 

num contínuo urbano; 

c) não se consideram aglomerações urbanas cuja população não atinja o plafond dos 

100.000 habitantes. 

Como alguém disse, interpretar o fenómeno urbano ou fazer dele o que queremos, são 

coisas diferentes. 

As dinâmicas urbanas integram funcionalmente espaços construídos que não têm 

continuidade física, encontrando-se por vezes a distâncias significativas. Aliás, o ordenamento 

crescente do território tem vindo a estabelecer e a preservar espaços abertos – parques 

naturais e reservas de solo com base nos recursos hídricos, por exemplo – que são 

estruturantes da região urbana. Estes fenómenos não são fáceis de articular com os parâmetros 
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de base morfológica. 

Ainda assim, estes critérios, integrados numa base multi-referencial, tendem a ser 

indiciadores, porque, como a sociologia cultural do espaço nos indica, a morfologia contém 

valências simbólicas que tendem, juntamente com outras, a ser valorizadas pela sociedade na 

sua noção de pertença. 

 

2.3.3. A hierarquia dos serviços e Walter Christaller 

Nesta perspectiva, identificam-se as áreas urbanas com base nos equipamentos e nos 

serviços, parâmetros inspirados nos trabalhos teóricos de Walter Christaller100 e dos seus 

discípulos: considera-se urbana uma aglomeração na qual se atinge um certo nível de 

especialização e diversificação dos serviços, tendo em conta a hierarquia das funções que 

caracterizam determinado território. 

Acontece que cada função tem associados âmbitos territoriais diversos, o que nos deixa 

com tantas delimitações territoriais quantas as funções que considerarmos. Por outro lado, as 

novas tendências localizadoras de equipamentos e serviços tendem por vezes a substituir as 

relações de dependência hierárquico-funcionais por relações de complementaridade, tendo em 

vista diminuir as assimetrias. 

Como resultado acontece que, nas funções que adoptam estruturas complementares de 

serviços, só a consideração do conjunto do sistema urbano reticular permite obter a 

composição funcional completa que outrora caracterizava o centro urbano hierarquicamente 

mais elevado. 

E o mesmo se passa, por maioria de razão, ao nível regional urbano. 

 

2.3.4. Os espaços funcionais e a geometria variável das áreas urbanas 

A delimitação das áreas urbanas é aqui procurada seguindo a premissa de que o espaço 

urbano é uma rede relacional. Logo, faz-se apelo a critérios funcionais de mobilidade – de 

pessoas, mercadorias, fluxos de informação – integrando espaços que por vezes não 

apresentam continuidade física. Analisando as inter-relações, descobrem-se as maiores e as 

menores intensidades do fluxo, que representam, respectivamente, indicadores de integração e 

de ruptura relativamente a uma realidade urbana. 

                                                 
100 Christaller, Walter, Die zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch, geographische Untersuchung über die Gesetzmäβigkeit der 

Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit stätischen Funktionen, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,1968. 
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Todavia e mais uma vez, cada função urbana – mobilidade laboral, deslocações para 

compras ou lazer, tráfego de mercadorias – tem um espaço específico e temporalmente 

variável: por isso se afirma a geometria variável das áreas urbanas. 

Por estas razões, as delimitações funcionais são necessariamente restritivas e costumam 

produzir-se com base numa única função. A mobilidade laboral, por exemplo, é utilizada nos 

EUA como um dos critérios estatísticos de delimitação das áreas metropolitanas, desde os 

anos 40, como se referiu acima. 

Já vimos que na Europa, Paul Cheshire e Leo van den Berg desenvolveram trabalhos 

com esta base, que levaram à definição das FUR – Functional Urban Regions, Regiões 

Urbanas Funcionais, utilizadas amiúde nos estudos comparativos sobre a rede urbana 

europeia. 

A expressão "geometria variável" pode ser aplicada às regiões urbanas noutro sentido, o 

da mutabilidade do seu desenho, dos seus limites. É nesse sentido que o utilizamos, 

precisamente por não acreditarmos, na sequência do afirmado aliás por Edward Soja, que a 

realidade urbana seja hoje algo que possa ser separado da "descentralização e da 

recentralização, da desterritorialização e da reterritorialização, da contínua urbanização à 

periferia e da contínua nuclearização ao centro, da crescente homogeneidade e da 

heterogeneidade, da integração e da desintegração sócio-espacial". 

A dinâmica de mutação extraordinária de que se reveste hoje o tecido urbano advém 

directamente da compreensão do fenómeno urbano como um factor de distanciamento da 

pobreza, de qualificação económica e social ou de enriquecimento económico e cultural, à 

escala mundial.  

De todos estes factores, a fuga à pobreza e ao isolamento serão os factores decisivos da 

escalada da urbanização do século passado e que se vai prolongar ao menos no início deste 

século. Todavia, há um fluxo essencial na urbanização, sem a qual ela não subsiste, que é 

fluxo energético. Podemos dizer, com  Wang Rusong, que “a energia é transformada em 

riqueza pela cidade”101. 

O Mundo de hoje confronta-nos com dois tipos de problemas ambientais, os que nos 

chegam de fora e os que são especificamente nossos, consequência do nosso 

desenvolvimento, ou das nossas falhas de desenvolvimento. 

                                                 
101 Rusong, Wang, Director do Centro para as Ciências Ecológicas e Ambientais da Academia das Ciências da China, fundador da Sociedade Ecológica da 
China, afirmou a frase reproduzida no discurso efectuado em 25 de Abril, no Ecocity Summit 2008, S. Francisco, EUA, . Ecocity Media, 
http//ecocity.wordpress.com/category/rusong-wang/ 
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Chegam-nos de fora o crescimento da poluição do ar, com o aumento do efeito estufa, 

que provoca, ao que tudo indica, alterações no clima com aumentos na temperatura média, o 

chamado aquecimento global. 

Esse aquecimento parece estar a provocar o degelo rápido dos pólos norte e sul, a subida 

do nível dos oceanos e todo um cortejo de novos desafios em matérias tão sensíveis como a 

saúde ou a defesa da costa. 

Chega-nos de fora, por exemplo, a poluição marítima, preocupação especial 

relativamente aos nossos recursos pesqueiros e turísticos, quando sabemos que passam 

diariamente ao largo da nossa costa centenas de navios. 

A pobreza em África e o explosivo crescimento demográfico no Magreb, onde mais de 

100 milhões de seres humanos lutam por frágeis soluções de sobrevivência, apenas a 300 

quilómetros, constituem outros elementos de preocupação para a nossa frágil estrutura 

demográfica, a requerer profunda reflexão acerca das políticas nacionais de imigração, portos 

e vigilância de costa. 

A industrialização de potências em desenvolvimento, nomeadamente da China e da 

Índia, consumidoras de quantidades gigantescas de recursos energéticos, alterou os equilíbrios 

tradicionais entre a procura de gás e petróleo e as reservas mundiais destes recursos, criando 

graves especulações nos mercados mundiais. Para um País muito dependente da importação 

de energia como Portugal, este contexto histórico mundial representa um tremendo desafio 

energético, a enfrentar de imediato. 

A urbanização. Só no início do século passado atingimos a fasquia da urbanização do 

primeiro terço do mundo. Mas o segundo terço será atingido em breve, o que nos dá a 

perspectiva do crescimento urbano exponencial no Mundo. Como referimos, para a maioria 

dos países do terceiro mundo, a urbanização é sinónimo de fuga à pobreza. Nos últimos 25 

anos, a urbanização permitiu que 250 milhões de chineses saíssem da pobreza. Portanto, a 

urbanização representa um bem problemático ambiental de escala planetária, com o cotejo de 

consequências que arrasta. 

Os problemas que a urbanização representa são, designadamente: 

- O aumento do consumo de energia e o concomitante aumento do consumo de recursos 

energéticos não renováveis; 

- O consumo de solos, sempre acompanhado pela desflorestação, pela perda de solos 

rurais, e pela perda de espécies animais e vegetais; 



117 
 

- Consequentemente, a perda de biodiversidade, irrecuperável e grave em termos de 

potenciais recursos para a saúde, nomeadamente; 

- O aumento da poluição, por efeito do aumento das distancias entre o lugar onde se 

habita e o lugar onde se trabalha, que provoca o aumento do parque automóvel, que 

produz dióxido de carbono e outros gases nocivos para a saúde e o ambiente; 

- Consequentemente, diminui a qualidade do ar e em grandes metrópoles, como S. 

Paulo, ou a Cidade do México, já se assiste hoje a graves problemas de saúde 

provocados pela perda de qualidade do ar. 

A crescente utilização das reservas de água potável existentes no planeta em locais 

acessíveis para a sua exploração, é outro dos problemas com que o Mundo se começa a 

deparar seriamente. 

Por fim, o mais grave problema ambiental, que é a fome e a pobreza extrema a nível 

mundial, porque não existe defesa possível do Ambiente onde existe fome. A crise alimentar e 

o aumento no preço dos alimentos à escala mundial, é, nesta perspectiva, um factor ambiental 

negativo com grave consequência. 

São especificamente nossos outro conjunto de problemas ambientais. 

A deterioração da qualidade do ar, que estamos a produzir, que não está a respeitar os 

nossos interesses ambientais, nem os nossos compromissos internacionais. Esta deterioração 

tem muito a ver com o crescimento do parque automóvel e com opções de acessibilidade que 

não servem os melhores interesses do País e da população. 

Existem hoje inúmeras urbanizações espalhadas pelo País onde as pessoas não têm, de 

facto, opção realista e minimamente confortável ao uso do automóvel. Por outro lado, não se 

desenvolveram, como se deveria ter desenvolvido há muito, políticas regionais de criação de 

plataformas intermodais suburbanas de modos de transporte de passageiros, públicos e 

automóveis. 

Em consequência, os modos de transporte funcionam de modo pouco coerente, 

designadamente nas áreas metropolitanas e as pessoas não têm estacionamentos suficientes 

junto às estações de comboios para poderem utilizar melhor os transportes públicos. 

Mais grave é o atraso que o País regista em termos ferroviários. Não é por acaso que os 

estudos apontam, numa estimativa conservadora, que o metro ligeiro do Porto tirou 11.000 

viaturas automóveis particulares das estradas nos primeiros meses de funcionamento. O 

metro, ligeiro e pesado, é de facto o meio de transporte que mais eficazmente incentiva as 
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pessoas a alterarem os seus hábitos de uso de transporte particular para se deslocarem entre a 

casa e o emprego. Bem mais importante que construir um TGV entre Lisboa e o Porto, é 

ampliar e melhorar as redes ferroviárias urbanas, regionais e interurbanas. 

A desorganização da gestão dos recursos hídricos e a sua falta de racionalidade, que é 

consequência da falta de uma política regional de Ordenamento do Território, o que tem 

implicado a busca de soluções estruturais a níveis diversos daquele que é o verdadeiro nível 

territorial do problema. 

Essa falta de uma política regional de Ordenamento do Território mantém situações 

confusas em termos de objectivos territoriais e impede a definição estratégica, voluntarista, 

dos objectivos regionais pelas populações nas áreas metropolitanas, nas comunidades urbanas 

e nas restantes associações de municípios.  

Entretanto, assiste-se à deslocalização de dezenas de empresas, com a perda de milhares 

de postos de trabalho, que é a natural consequência da liberalização do comércio e das 

transferências de tecnologia e financeiras, sem uma estratégia de minimização da escalas do 

problema – porque ele é sobretudo sentido, mais uma vez, a uma escala local, onde não 

existem instrumentos de actuação adequados para o problema e depois à escala nacional, onde 

aparecem de modo imprevisto, sendo que a Administração central tende a ver este tipo de 

crises como fatalidades, perdendo várias vezes a oportunidade de, mediante intervenções 

indirectas, condicionar as políticas de deslocalização. 

A nossa muito especial urbanização desorganizada. Portugal está a criar uma área 

urbanizada – sem a urbanidade correspectiva – de cerca de 400 quilómetros, entre Braga e 

Setúbal, no litoral. Uma economia como a nossa não tem capacidade para sustentar os custos 

de manutenção de infra-estruturas que este desordenamento implica. E a crise financeira do 

Estado, cumulativamente com a crise económica do País, interrompeu já a lógica da fuga para 

a frente – realizar mais urbanização para ajudar a pagar os custos da manutenção das 

urbanizações realizadas. Terminado o QREN, a lógica da severa contenção das despesas 

impor-se-á por si a nível local. 

Por esta razão, as políticas de ordenamento têm de ser cruzadas com uma política 

urbana que determine limiares de compactação urbana e requisitos de qualidade em termos de 

urbanidade. 

Onde estão, nos loteamentos privados dos últimos 20 anos, para não irmos mais longe, 

as ruas largas para passeio, as praças, os largos e os parques? O nosso quadro legislativo 

permite, ou facilita, a desqualificação do território quando se urbaniza, senão mesmo quando 
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se renova ou reabilita. Estas são razões ponderosas para a falta de qualidade dos habitats que o 

mercado oferece aos portugueses. 

A demissão não selectiva em matéria de apoio à habitação, atinge o ambiente urbano. 

A ausência de uma política consistente de valorização científica, territorial/urbanística e 

turística das nossas reservas e áreas protegidas, consequência da ausência de um modelo de 

organização sub-regional do território. 

A ausência de uma política eficiente de simplificação administrativa em termos de 

licenciamento urbanístico e de projectos industriais, que está a atrasar indefinidamente, 

desencorajando, investimentos fundamentais para criar emprego em várias regiões urbanas, 

com consequências para o emprego, assim como para a modernização das estruturas 

industriais, e a concomitante diminuição dos seus impactes ambientais negativos. 

Este é um cenário de extraordinária volubilidade, com reacções imprevisíveis, 

designadamente em termos de escala, por parte dos actores urbanos a cada estímulo positivo e 

negativo. Suscita um comportamento político inseguro, e muito atento a qualquer 

possibilidade de aumento de receitas e de investimentos. 

Nestas circunstâncias, representaria uma negação da realidade o estabelecimento de um 

desenho da organização regional do território metropolitano com base em critérios, quaisquer 

que eles sejam, afastados da vontade ou da representação da vontade das populações, com 

arquitectura variável, tanto quanto possível. Ou seja, que possa conter como normais, as 

alterações de vontade de municípios relativamente à sub-região em que se pretendem incluir, 

a fusão de sub-regiões ou a respectiva divisão, respeitados que sejam princípios essenciais, 

como o da homogeneidade e o de alguma permanência elementar. 

Há soluções adequadas para cada contexto histórico, em matéria de ordenamento do 

território. Sobretudo, há que saber distinguir quando o estádio de desenvolvimento e o 

contexto sócio-económico sustenta soluções mais estáticas, e quando as realidades pedem 

soluções mais dinâmicas, capazes de integrar com rapidez e sem excesso de condicionalismos 

as alterações estratégicas locais, que tentam responder às oportunidades e às ameaças que se 

fazem sentir. 

Existe ainda outra razão fundamental para a administração central deixar de intervir 

sobre o desígnio das autoridades locais em matéria de desenho regional. É que o poder, as 

atribuições, da Administração Central sobre esse desenho, pressupõem, ou devem pressupor, 

uma contrapartida efectiva. 
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Será que em matéria de Saúde, Solidariedade Social, Educação ou Agricultura, existem 

aspectos que justificam indubitavelmente essa intervenção central? 

E que dizer relativamente às matérias de Cultura, Ambiente e Emprego, matérias que 

mais podem lucrar numa primeira fase com uma organização regional eficiente? Existem 

interesses públicos que justifiquem a intervenção central? 

Muitos departamentos governamentais não justificam a intervenção central na 

organização regional do território. 

A razão é simples. É que a contrariedade política de uma organização regional mais 

forte, legitimada directa ou indirectamente, é a expectável progressiva intervenção na 

execução das políticas sectoriais da administração central sobre o território. 

Se as políticas sectoriais enfrentam, como acontece actualmente, os interesses dos 

municípios isoladamente, podem condicionar, alterar, proibir esses interesses. Ou seja, e 

obliteram a visão de desenvolvimento do município e não têm sequer que o fundamentar com 

uma visão estratégica alternativa. 

As consequências deste contexto institucional é uma aparente maior eficácia da política 

sectorial, porque tem menos peias, isto é, é imposta localmente. Quando essas políticas são 

interesses comuns, não vem mal ao Mundo. Quando não são, o sistema actual não tem a 

sensibilidade necessária para distinguir e registar se as discordâncias suscitadas representam 

uma opção estratégica. Porque não se considera como legítima uma opção estratégica local 

perante um projecto da administração central, ainda que essa estratégia possa representar uma 

melhor opção económica e social para a região. Simplesmente, o sistema actual não tem modo 

de o detectar. 

Essas são as consequências de a tecnoestrutura e o núcleo de decisão a nível regional 

serem directa e integralmente dirigido ao centro. As CCDR, que se estabeleceram como uma 

oportunidade de maior desconcentração e potencialmente, de maior descentralização regional, 

são hoje uma mera linha de transmissão das políticas sectoriais da administração central, com 

ocasionais perdas de qualidade de transmissão. 

Para este efeito, o Governo alterou o modo de determinação do Presidente da CCDR, 

que era um processo verdadeiramente participado pelos municípios, e retransformou-o numa 

nomeação directa do Governo. 

 



121 
 

2.3.5.  A definição jurídica segundo o critério das circunscrições administrativas 

existentes 

Delimita-se uma cidade partindo das circunscrições administrativas existentes, 

município, distrito, e com base na circunstância de integrar um número de pessoas superior a 

determinado plafond estabelecido. 

Este critério é por vezes útil para identificar a área central duma região urbana ou dum 

sistema metropolitano: onde as funções de tipo quaternário tendem a concentrar-se mais, onde 

se encontra monumentalidade ancestral e algumas funções de hierarquia mais elevada. O 

núcleo central com base no qual normalmente se estabelece a imagem de toda a região 

urbana. 

Todavia, não é possível hoje em dia delimitar a região urbana com base material 

suficientemente clara para permitir uma definição jurídica do território. A urbanização é 

medível por múltiplos critérios, mas é de tal modo dinâmica, que não aconselha a uma 

conceptualização jurídica baseada em outros critérios que não o da legitimidade e 

regularidade do acto administrativo de delimitação e de quem a realiza. 

Esperamos ter deixado claro que a delimitação urbana e regional urbana não se 

consegue obter pela aplicação de nenhum dos cinco tipos de critérios considerados. 

 

 

2.4. AS COMBI�AÇÕES DE CRITÉRIOS: STA�DARD METROPOLITA� 

STATISTICAL AREAS �OS EUA 

Existem também combinações entre estes critérios, das quais a mais conhecida é a 

definição das Standard Metropolitan Statistical Areas nos EUA, que combina elementos 

morfológicos, funcionais, demográficos e jurídicos. 

A densidade populacional da região urbana relativamente à das regiões envolventes é 

uma comparação importante, mas, pelas razões já expostas, é fundamental proceder à 

respectiva delimitação dum modo abrangente e simultaneamente funcional. 

Para o efeito, há que determinar as fronteiras regionais com base nas relações 

económicas estabelecidas, e não nas divisões históricas ou administrativas, e que as incluir no 

perímetro da região urbana. Deste modo, assegura-se: 

a) a respectiva determinação de modo uniforme e comparável; 
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b) a inclusão na região urbana das áreas de descentralização e de recentralização 

populacional. 

Esta metodologia, defendida por Paul Cheschire102, não é distorcida pelos padrões de 

segregação residencial, que doutro modo poderiam comprometer diversos dados. Ela abstrai 

das diferenças institucionais existentes entre os países, designadamente do planeamento, que 

influencia a morfologia da urbanização. 

A delimitação “económica” das fronteiras regionais urbanas vai definir o perímetro 

mais adequado para a maioria dos objectivos estruturais, estratégicos e analíticos. 

Mas ignora os factores sociológicos e antropológicos, repetindo o erro da Teoria da 

Administração no princípio do século XX, de considerar o Homem como um ser estruturado 

em volta da economia. O Homo Economicus. Ou, o que seria mais grave, considerando 

despicienda a vontade das pessoas que vivem na região urbana a delimitar. 

Portanto, parece-nos que o critério das relações económicas estabelecidas pode, sob 

certas condições, ser uma boa solução a incluir naquelas regras elementares que não podem 

deixar de condicionar as delimitações realizadas por força da vontade das populações. 

Essas condições são garantias de que o preenchimento do critério não seja tão difícil que 

iniba a constituição da própria região urbana, pela dificuldade em obter a respectiva 

informação estatística, ou pelos níveis de rigor exigidos. 

 

 

                                                 
102 Cheschire, Paul, Economic Indicators for European Cities and Regions: Why Boundaries Matter, Barcelona, Eurostat Seminar on Urban 

Indicators, 1997. 
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2.5. OS CE�ÁRIOS DE DESE�VOLVIME�TO DE DOUGLAS WEBSTER E 

LARISSA MULLER 

Quadro 2.3 – Webster, Douglas, e Muller, Larissa, Cenários de desenvolvimento de regiões 

urbanas, retirado de Urban Competitiveness Assessment in Developing 

Country Urban Regions: The Road Forward, Banco Mundial, Nova Iorque, 

2000 

Douglas Webster e Larissa Muller desenharam em 2000103 um conjunto de cenários de 

desenvolvimento das regiões urbanas cujo enquadramento se transcreve: 

a) O cenário da “armadilha da dependência”, caracterizado pela prossecução de 

estratégias económicas baseadas nos baixos custos de produção, cuja consequência apontada é 

uma "trilogia infernal" – degradação social, tensão fiscal e periferias desqualificadas; 

b) o cenário da timidez no movimento ascendente na cadeia de valor acrescentado, da 

timidez ao incentivo ao crescimento na mesma cadeia, cuja consequência é caracterizada pelo 

                                                 
103 Webster, Douglas, e Muller, Larissa  Urban Competitiveness Assessment in Developing Country Urban Regions: The Road Forward, 

Nova Iorque, Banco Mundial, 2000. 
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binómio imobilismo no mosaico da paisagem e crescimento lento das oportunidades; 

c) o cenário do desenvolvimento regional, caracterizado: 

I) Pela criação de parcerias e redes de colaboração entre a educação técnica, a 

governação e as firmas; 

II) Pela evolução positiva do posicionamento nas cadeias de valor acrescentado; 

III) Pela extensão das redes de abastecimento. 

Este cenário traduz-se em impactos positivos na elevação do valor económico 

produzido e em circulação, assim como no equilíbrio económico da região urbana, na 

expansão da paisagem urbana e em desenvolvimento sólido. 

A avaliação da competitividade da região urbana passa por quatro categorias: 

1. Virtualidades do território, em matérias como a localização, as infra-estruturas, os 

recursos naturais, os equipamentos, o custo de vida e os custos associados à criação de 

empresas e à produção. 

2. Recursos humanos, relativamente às oportunidades e à qualidade da formação 

profissional, à disponibilidade e aos custos da mão-de-obra na região urbana. 

3. O contexto institucional da região, i.e., o modo como se processa a sua governação, 

seja em termos de solidez política e social, seja em termos de eficácia em matérias como o 

tráfego e os transportes, o ambiente, a burocracia relacionada com as actividades económicas 

(taxas, licenças, etc.) e a estratégia de incentivos. 

4. O contexto cultural, aqui entendido como cultura económica e comportamento das 

redes de serviços e sua relação com redes internacionais. 

Estes autores estabelecem duas categorias de regiões urbanas – grandes e médias – 

utilizando como critério distintivo a população. 

Grandes regiões urbanas são as que possuem para cima de quatro milhões de habitantes. 

São geralmente mais diferenciadas do ponto de vista territorial entre o centro e a periferia, 

com níveis de competitividade variáveis entre as sub-áreas da região urbana. As grandes 

regiões urbanas também tendem a possuir economias mais complexas do ponto de vista 

funcional, oferecendo uma vasta gama de bens e serviços sofisticados e altamente 

especializados. 

As regiões urbanas médias tendem a ser mais especializadas do ponto de vista funcional 

e por isso, economicamente mais vulneráveis. A qualidade e as políticas de preservação dos 



125 
 

seus recursos naturais são peças chave no seu desenvolvimento, especialmente se as suas 

economias se baseiam no turismo ou na agricultura. 

Quanto mais pequena é uma região urbana, menor autonomia política tende a ter e 

menos conhecida tende a ser. Consequentemente, terá de apostar mais na eficácia da sua 

articulação institucional e na promoção da sua imagem, tendo presente que a qualidade 

ambiental e paisagística duma área, quando acompanhada por um conjunto de equipamentos 

razoável, pode compensar défices de imagem e de capacidade competitiva relativamente a 

regiões maiores.  

Por isso, quanto menor é a dimensão duma região urbana, mais importante se torna a 

avaliação, a valorização e a monitorização dos “níveis de conforto e qualidade ambiental” 

oferecidos. 

Outro aspecto crucial para os níveis de competitividade das pequenas regiões urbanas é 

a rede de telecomunicações, que pode oferecer disparidades negativas relativamente a regiões 

maiores. A importância das comunicações varia na proporção directa do afastamento da 

região urbana dos grandes centros, dada a sua potencial fraqueza no domínio dos serviços 

especializados, fornecedores e dimensão da procura. 

Estamos já no domínio da construção de cenários muito actualizados, relativamente á 

realidade urbana internacional contemporânea. 

O aspecto que ressalta destes cenários é a variação da importância relativa dos 

instrumentos de percepção e análise da realidade socioeconómica da região urbana, na 

proporção inversa à sua dimensão. Por outro lado, acentua-se a importância dos níveis de 

conforto e qualidade ambiental oferecidos, das telecomunicações e do marketing territorial. 

Em Portugal, as regiões urbanas mais frágeis em termos de dimensão, tendem a situar-

se no interior. São precisamente aquelas que poderiam usar com maior vantagem um nível 

maior de autonomia política. A ficção de que o território deve ter soluções semelhantes em 

situações patentemente dissemelhantes não parece aceitável. 

 

 

2.6. AS REGIÕES URBA�AS GLOBAIS, ALLE� SCOTT E PETER HALL 

Já em 2001, Allen Scott104 considera existirem relevantes impactes da globalização ao 

nível regional urbano, onde se processam grandes transformações. Ele chama regiões urbanas 
                                                 
104 Scott, Allen J., Global City-Regions, Trends, Theory, Policy, New York, Oxford University Press, 2001. 
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globais a um novo regionalismo, em que a região urbana se encontra, por um lado, menos 

sujeita aos desígnios da administração central – que tende a territorializar menos a sua 

intervenção – mas por outro se encontra agora vulnerável à turbulência económica 

internacional. Scott refere que nem todas as regiões urbanas se encontram do mesmo modo e 

com a mesma profundidade envolvidas pelo processo de globalização; por outro lado, nem 

todas as regiões urbanas globais são de grande dimensão. 

Os padrões de surgimento das regiões urbanas são múltiplos. As situações mais comuns 

são: 

- Desenvolvimento a partir de um conjunto de unidades territoriais que já apresentam 

forte urbanização e onde se verifica alguma tendência de polarização espacial, sem 

qualquer orientação estratégica; 

- A extensão de uma área metropolitana para áreas menos densificadas do território 

envolvente, funcionalmente subordinado e de extensão variável; 

- Sobreposição ou convergência de conurbações, com os respectivos territórios 

contíguos e funcionalmente subordinados; 

- Alianças de centros urbanos geograficamente distintos e próximos, tendo em vista criar 

sinergias para benefício comum, ou “redes de sinergias” de cidades médias, como estão 

a começar a florescer na “Europa das regiões”, incluindo situações de regiões urbanas 

fronteiriças, como é o caso de Copenhaga – Malmö. 

Este despontar de inúmeras novas entidades regionais urbanas na Europa recebeu já o 

epíteto de “revolução infra-nacional”. 

Confirmando as previsões de Scott em 1996, as regiões urbanas estão de facto a tornar-

se os motores básicos da economia global, a que alguém já chamou “novo capitalismo global 

urbanamente centrado”, onde as regiões urbanas funcionam como plataformas territoriais para 

a economia pós-fordista, designadamente para as operações das corporações multinacionais, 

sendo especialmente importantes para os sectores de produção flexível, como a alta 

tecnologia, as indústrias neo-artesanais e os serviços, nomeadamente os relacionados com os 

media, as transacções comerciais e os financeiros. 

Do ponto de vista social, as regiões urbanas experimentam também grandes alterações, 

parte delas problemáticas e de difícil solução, como sejam a ampliação dos leques de 

rendimentos, com graves situações de desigualdade, com o risco sério de criação e/ou 

ampliação de bolsas de pobreza, agudizado pelas novas vagas de emigrantes, exigidas pela 
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procura constante de mão-de-obra barata. 

As vagas sucessivas de emigrantes, por outro lado, estão a transformar as regiões 

urbanas em áreas de rápida, quando não súbita e ampla diversidade cultural e étnica. 

Dependendo das estratégias de ordenamento e integração que forem prosseguidas, o 

fenómeno traduzirá mais oportunidades ou mais problemas. 

Para Peter Hall, a rede interna de processamento de informação é a característica 

definidora das regiões urbanas globais, na sequência lógica do critério consensualizado para 

as cidades globais, que são as trocas de informação exteriores105. A geografia interna das 

regiões urbanas é por ele definida do seguinte modo: 

1. A Baixa, ou o centro urbano tradicional, com uma estrutura baseada em distâncias 

pedonais, servido por interfaces de transportes públicos de configuração radial. Nesta área 

localizam-se os serviços mais antigos de natureza informacional: bancos, seguros, 

governo/administração. 

2. O novo centro económico ou de serviços, que se desenvolve por vezes em bairros 

residenciais prestigiados, onde se localizam os novos serviços cuja expansão decorreu no 

século XX, nomeadamente sedes de empresas, as agências de publicidade e relações públicas, 

os designers, os fotógrafos e as agências noticiosas. 

3. Uma nova centralidade urbana interna, que resulta normalmente da pressão 

urbanística sobre os centros tradicionais. 

4. Uma nova centralidade externa, normalmente localizada no eixo do aeroporto 

principal, quando não duma estação de comboio de alta velocidade. 

5. Complexos de grande qualidade para escritórios de retaguarda e Investigação & 

Desenvolvimento, normalmente localizados junto às maiores estações ferroviárias e num raio 

de cerca de cerca de 30 a 65 km de distância a partir do centro. 

6. Subcentros especializados, designadamente para educação, lazer, desporto, 

espectáculos ou convenções, com diversas formas e localizações, em zonas recicladas 

relativamente próximas do centro urbano, em centros históricos, ou noutras centralidades da 

área metropolitana. 

7. Este tipo de estrutura urbana policêntrica progressiva, tende a ocasionar crescente 

especialização. Muitas das funções para que se vocaciona, como a gestão logística ou os 

grandes equipamentos desportivos e de lazer, tendem a relocalizar-se em localizações 

                                                 
105 Hall, Peter, Global City-Regions in the Twenty-first Century, New York,  Allen J. Scott Ed., 2001. 



128 
 

descentralizadas, a ritmos e com efeitos dissemelhantes. 

Scott veio confirmar a tendência de menor territorialização da administração, tendência 

que Portugal iniciou, mas interrompeu. Essa menor territorialização relaciona-se com tudo o 

que deixámos escrito atrás, mas também – embora Scott não faça essa ligação, com a 

necessidade de as "extremidades" regionais do sistema de Estado responderem agora, na fase 

de maior turbulência internacional, mais rapidamente e portanto com maior autonomia aos 

estímulos positivos e negativos, de modo a que o Estado, na sua globalidade, se torne mais 

eficaz e mais eficiente. 

A geografia de Hall é, como todas as descrições deste tipo, um conjunto de 

possibilidades baseadas na observação, que não caracterizam necessariamente toda a 

realidade, muito mais rica.  

A região urbana global, com ou sem laboratórios de pesquisa junto à estação ferroviária 

ou ao metro ligeiro, e quer de situem a 30 km ou a 100 km do centro, caracteriza-se sem 

dúvida pelas trocas de informação exteriores e por algum grau de sofisticação da rede de 

informações interna, ao menos entre bolsas mais viradas ao contacto internacional – a rede 

mais sofisticada não tem de servir a generalidade da região urbana global.  

O grau de cobertura depende muitas vezes da capacidade de investimento e uma 

capacidade menor não inibe o estabelecimento de laços relacionais internacionais que 

permitam globalizar a intervenção e o marketing da região urbana, ainda que em campos 

seleccionados. 

 

2.7. O EDEC 

“O debate sobre a coesão territorial teve início nos primeiros anos da década de 

noventa e levou à adopção, pelos Estados-Membros, do Esquema de Desenvolvimento 

do Espaço Comunitário (EDEC), em 1999. A Comissão desenvolveu o EDEC com o 

reforço da cooperação no âmbito do programa INTERREG e criou o Observatório em 

Rede do Ordenamento do Território Europeu (ESPON). O debate culminou na 

adopção da Agenda Territorial e no respectivo plano de acção […]”106 

Na 12ª sessão da Conferência Europeia dos Ministros responsáveis pelo Planeamento 

Regional do Conselho da Europa, que decorreu em 7 e 8 de Setembro, em Hannover, foi 

                                                 
106 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction 
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aprovado o CEMAT 2000, “Princípios orientadores para o desenvolvimento espacial 

sustentável do continente Europeu”.  

Este documento refere-se à União Europeia como sendo apenas uma das “grandes 

regiões Europeias”158. De facto, o Conselho da Europa integra 45 países, entre os quais se 

encontram vários só recentemente integrados na União Europeia, outros que se encontram em 

fases diversas dum percurso potencial de adesão, e outros relativamente aos quais só 

remotamente se vislumbra alguma possibilidade de integração.  

Parece importante situar neste contexto o EDEC: trata-se de um esforço de integração 

europeia mais rápido que o ritmo do resto da Europa, mas localizado em apenas parte das 

mega-regiões do continente europeu. Não abarca por isso múltiplos cenários geográficos, 

políticos, sociais e económicos europeus e terá de contar com outras dinâmicas de integração 

que se situam fora do espaço comunitário, mais lentas, mais difusas, e todavia importantes, 

provavelmente decisivas, para o futuro espacial e político do continente Europeu.  

  O EDEC reconhece as divergências existentes relativamente aos objectivos 

estratégicos regionais e urbanos nos países da União Europeia, assim como o fosso existente 

entre os efeitos espaciais das políticas comunitárias e os seus objectivos afirmados. 

Nos anos oitenta começou a desenhar-se uma nova abordagem à integração europeia, 

em que as questões dos transportes, das acessibilidades, da mobilidade, foram colocadas como 

uma trave mestra da integração, juntamente com o Mercado Único. Esta abordagem veio a 

originar a política das redes trans-europeias, que se tornou uma prioridade nos anos 90. 

“A União Europeia articula uma visão das cidades como nódulos urbanos neste 

contexto de competição global. Essa visão assenta em cidades com grande acumulação de 

conhecimentos e dinâmicas de empreendimento e inovação intensivas, o que levanta questões 

fundamentais sobre como a Europa se pode tornar um espaço de competitividade urbana, sem 

que os benefícios do crescimento económico sejam desigualmente distribuídos e parte das 

regiões, designadamente as periféricas, não se tornem perdedoras nesta competição 

globalizada. […] o Mercado Único Europeu só terá sucesso se puder competir 

economicamente com os seus principais competidores na tríade – América do Norte e Ásia. 

Nesta economia globalizada, encontram-se em jogo a biodiversidade, a capacidade de carga 

ambiental e as paisagens da herança cultural”159. 

Na sequência desta tendência, começou a desenhar-se uma visão estratégica do 

território da Europa comunitária e em 1999, em Potsdam, na Alemanha, foi aprovado o EDEC 

– Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário. 
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Este documento foi realizado pela União Europeia – Conselho e Comissão – tendo em 

vista melhorar a coordenação das políticas comunitárias e os seus efeitos espaciais, qualificar e 

ampliar o diálogo entre a Comissão, as regiões e as cidades.  

Ao realizar este documento, a União Europeia reconheceu três aspectos fundamentais 

para o desenvolvimento regional urbano europeu: 

1. As políticas comunitárias não correspondem sistematicamente aos conceitos de 

desenvolvimento das regiões e das cidades, atingindo por vezes meros objectivos 

sectoriais, sem contribuírem para a execução de estratégias de desenvolvimento 

regionais e urbanas;  

2. As cidades e as regiões nem sempre têm o conhecimento necessário das políticas 

comunitárias e nesse sentido, o EDEC pretende informá-las e concitar maior 

adesão às políticas seguidas; 

3. Não se está a verificar uma convergência automática para um território europeu 

equilibrado em termos regionais e isso deve-se às disparidades de desenvolvimento 

existentes entre as regiões dos países da União Europeia, devendo-se também – ou este 

é um factor de agravamento – ao modo como as políticas comunitárias afectam cada 

região. 

 

2.7.1.  A constituição duma rede de regiões urbanas e outros objectivos do EDEC 

O EDEC veio optar, em termos de linhas de força para o território da União Europeia 

e no que respeita às regiões urbanas, por: 

a) desenvolver um sistema urbano policêntrico e equilibrado, que permita o reforço das 

parcerias entre as áreas urbanas e rurais, em detrimento da estrutura tradicional cidade-

campo; 

b) combater as assimetrias regionais na União através da criação de zonas dinâmicas 

integradas na economia global, bem distribuídas pelo território europeu e constituindo 

uma rede de regiões urbanas/metropolitanas internacionalmente acessíveis, com os seus 

espaços funcionalmente dependentes (núcleos urbanos e áreas rurais de diferentes 

dimensões); 

c) para manter a riqueza da diversidade rural e urbana da UE, adopta-se o objectivo de 

hierarquizar gradualmente a rede urbana europeia em complemento da rede das regiões 

urbanas mencionadas no número anterior. 

Uma das opções estruturais adoptadas nestes domínios, é o reforço e o equilíbrio de um 
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sistema regional urbano europeu, assim como da rede urbana complementar das cidades médias 

e dos agrupamentos urbanos, através duma cooperação estreita com as políticas estruturais da 

comunidade e designadamente com a Rede Transeuropeia, tendo em vista melhorar a 

mobilidade entre as redes locais/regionais e as redes nacionais/internacionais. As relações entre 

a mobilidade e os espaços urbanos encontram-se no cerne da nova visão espacial europeia. 

Convém ter em conta que quando olhamos para as quatro liberdades fundamentais que os 

Tratados protegem, a liberdade de movimentos de pessoas, bens, capitais e serviços, estamos 

a falar de movimento, de mobilidade. Não admira por isso que a mobilidade se tenha tornado 

um elemento fulcral da identidade europeia contemporânea. 

 

2.7.2. O controlo da expansão urbana numa base regional 

O EDEC veio também defender um controlo mais efectivo sobre a expansão urbana, 

considerando todavia tal controlo apenas possível numa base regional, para o que aconselha 

maior cooperação entre as cidades e as suas envolventes, tendo em vista encontrar novas 

formas de conciliar interesses numa base de parceria. Para este efeito, define várias opções 

estruturais interessantes: 

a) a expansão do papel estratégico das regiões metropolitanas, dando particular atenção ao 

desenvolvimento das regiões periféricas da UE; 

b) uma gestão mais racional do ecossistema urbano; 

c) a promoção de melhores acessibilidades nas cidades e nas regiões metropolitanas, através 

de políticas de solos e de planeamento que estimulem a miscigenação das funções 

urbanas e o uso dos transportes públicos. 

A União Europeia reconhece que uma parte dos problemas locais só pode ser resolvida 

numa base regional, dadas as respectivas natureza e dimensão. Pretende-se por isso apostar na 

promoção da cooperação entre cidades e áreas envolventes, na procura do reforço de regiões 

funcionais e pretende-se simultaneamente integrar as envolventes rurais de grandes cidades 

em estratégias de Ordenamento do Território tendentes à criação de regiões urbanas, tendo em 

vista um uso mais eficiente do planeamento do uso dos solos e dando particular atenção à 

qualidade de vida nas periferias urbanas. 

 

2.7.3. Uma visão regional das políticas de solos e de preservação do património 

natural 
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Relativamente à questão da preservação e valorização do património natural, o EDEC 

defende estratégias assentes numa visão regional do território em matérias como a política de 

solos, o estabelecimento de corredores e outras conexões entre áreas protegidas, de modo a 

assegurar os intercâmbios genéticos, designadamente de plantas e de animais selvagens, por 

corredores de migração e a preservação de paisagens montanhosas, áreas húmidas, regiões 

costeiras e ilhas.  

Mas a União Europeia alerta para a necessidade de um planeamento espacial moderno: 

saber equilibrar nas áreas ecologicamente sensíveis e designadamente nas menos sensíveis de 

entre essas, usos económicos com a função ecológica, designadamente no campo do turismo 

ecológico, que considera uma nova janela de oportunidades para o nível regional, dada a 

necessidade de conceber estratégias de desenvolvimento, conceitos de planeamento e formas de 

gestão adequadas para uma administração integrada das áreas a conservar e a valorizar. 

 

2.7.4. A importância do nível regional “urbano e rural” na gestão de riscos de catástrofes 

O EDEC assinala também a importância do nível regional “urbano e rural” para a prevenção 

contra os riscos de catástrofes naturais, como cheias, fogos, terramotos, deslizamentos de 

terras e erosão, assim como para a protecção de áreas protegidas em risco.  

As opções estruturais propostas para o efeito são: 

- maior uso de “ferramentas” económicas para defender as áreas ecologicamente 

sensíveis; 

- desenvolvimento de estratégias de nível regional para gestão de riscos de catástrofes. 

 

2.7.5. Os níveis de cooperação espacial na aplicação do EDEC 

Em termos de aplicação do EDEC, consideram-se três níveis de cooperação espacial: 

- o nível comunitário; 

- o nível nacional/transnacional; 

- o nível regional/local. 

Entre as medidas privilegiadas nessa execução, encontram-se: 

a) forte incentivo ao estabelecimento de parcerias estratégicas e à cooperação entre as 

regiões urbanas, tendo em vista a promoção da rede de regiões urbanas europeia; 
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b) melhor acessibilidade, como pré-condição para o desenvolvimento policêntrico; 

c) conservação e valorização da biodiversidade nas regiões europeias, com grande 

participação do nível regional para esse efeito; 

d) valorização do património cultural europeu, tendo em vista o reforço da identidade 

cultural europeia neste contexto de globalização, o que requer a combinação de estratégias 

de conservação devidamente articuladas com as necessidades do desenvolvimento 

económico e regional. 

Quadro 2.4 – European Commission, Formas de Cooperação para o Desenvolvimento Espacial na 
União Europeia, retirado de  ESDP - European Spatial Development Perspective, 
Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European 
Union: Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 
1999, ISBN 92-828-7658-6 

Apela-se também às regiões para tomarem parte na cooperação transnacional, a 

desenvolver designadamente em matérias como a gestão do tráfego, a criação de sistemas de 

transportes integrados e a coordenação do desenvolvimento de potencialidades económicas 

regionais. 

 

2.7.6. EDEC aponta para um sistema regional urbano policêntrico 

Em conclusão, podemos dizer que o EDEC aponta, entre os objectivos políticos e 

opções para o mapa europeu, a evolução para um sistema regional urbano mais equilibrado e 
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policentrado. 

O Comité das Regiões adoptou este tema e desenvolveu o conceito “Região Urbana 

Funcional”, para descrever os sistemas metropolitanos e as suas áreas de influência sócio 

económicas, levando assim em conta a malha urbana que se desenvolve em volta dos centros 

metropolitanos. 

 

2.7.7. A governabilidade e as oportunidades funcionais nos sistemas policêntricos 

A governabilidade dos sistemas policêntricos requer a definição de laços efectivos 

entre os diversos níveis institucionais – regiões, áreas metropolitanas e municípios – e entre as 

respectivas figuras e lógicas de planeamento. 

Convém ainda ter presente que, nos sistemas policêntricos, os grupos de pequenos e médios 

centros urbanos têm a oportunidade de desenvolver papéis funcionais relevantes, desde que se 

organizem cuidadosamente para isso, “de modo a atingir a massa crítica de bens e serviços 

necessária e a adquirir factores produtivos especializados: 

a) através de sinergias entre centros de especialização similares; 

b) desenvolvendo estruturas produtivas com especializações complementares; 

c) criando infra-estruturas a partilhar, mediante investimentos comuns, destinadas a prestar 

serviços de implementação de projectos avançados, ou a prestar serviços 

fundamentais”160. 

 

2.8. ESPO� (OBSERVATÓRIO EM REDE DO ORDE�AME�TO DO 

TERRITÓRIO EUROPEU) – PROJECTO 2.3.2. 

O Projecto 2.3.2. do ESPON teve por objectivo analisar a "governança, ou governação, 

territorial, na União Europeia, conceito que definiu como "uma simples aplicação dos 

princípios da governação aos campos urbano e territorial, ou um processo com características 

específicas derivadas de o seu objecto ser o território e pretender gerir dinâmicas territoriais 

através da coordenação de uma multiplicidade de actores que partilham um objectivo comum 

- visões espaciais para desenvolver o capital territorial e a coesão em diferentes níveis. 

Este projecto analisou as dimensões vertical (multi-nível) e horizontal (intersectorial, 

de cooperação territorial e parcerias) da governação.  

E advogou o respeito pelos cinco princípios fundamentais da boa governação, que 
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caracterizou como sendo a participação, a abertura, a responsabilização, a eficácia e a 

coerência:  

1. Participação: a todas as escalas relevantes, desde logo na escala local; estruturada em 

organizações, mais do que individual. 

2. Abertura: informando o público, mais do que assegurando meramente "canais de 

comunicação" 

3. Responsabilização: divisão de responsabilidades mais clara 

4. Eficácia: a desenvolver designadamente através do aumento da visão estratégica e do 

planeamento, assim como pela definição de objectivos de longo prazo.  

    5. Coerência (clareza e simplicidade em cada política estrutural e coerência destas entre 

si): localização e solução das entropias mais importantes, integração horizontal, planeamento 

espacial e abordagens mais realistas e mais assessoradas por especialistas.  

Este projecto de investigação concluiu ainda pela necessidade de territorializar os 

processos da governação do território, ao invés, por exemplo, do que se passa entre nós, em 

que a governação territorial assume basicamente uma natureza administrativa e é muito pouco 

participada. Aquela perspectiva exige maior respeito pelo princípio da subsidiariedade e 

determina, sobretudo, a revalorização do território, assim como o desenvolvimento de uma 

nova cultura territorial pública, para a qual é crucial o papel desempenhado pelos actores 

públicos. 

Neste sentido, deve ser prestada mais atenção à política de planeamento, designadamente 

ao planeamento espacial participado de características estratégicas, porque esse é o eixo 

principal da coordenação de políticas estruturais, sendo também a referência essencial para a 

coerência da acção governativa regional. 

O projecto construíu ainda um conjunto de quadros caracterizadores da situação europeia 

em matéria de governação territorial e políticas territoriais, de que apresentamos em versões 

adaptadas, com tradução que é da nossa exclusiva responsabilidade, aqueles que nos parecem 

mais importantes. 
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Figura 2.3. ESPON, Observatório em Rede do Ordenamento do Território Europeu, Tendências de 

Governação, Projecto 2.3.2., Bruxelas, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 ESPON, Observatório em Rede do Ordenamento do Território Europeu,  Performance dos 

países para as dimensões vertical e horizontal da governação territorial, Projecto 2.3.2., Bruxelas, 2008. 
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Figura 2.5. ESPON, Observatório em Rede do Ordenamento do Território Europeu, Nível de 

desenvolvimento da abordagem do planeamento espacial global e integrado, Projecto 2.3.2.  Bruxelas, 

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. ESPON, Observatório em Rede do Ordenamento do Território Europeu, Dinâmicas na 

Europa dos 15 relativamente aos tipos de planeamento espacial, Projecto 2.3.2., Bruxelas, 2008. 
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Figura 2.7. ESPON, Observatório em Rede do Ordenamento do Território Europeu, Tipologia das 

regiões e da governação, Projecto 2.3.2., Bruxelas, 2008. 

  

2.9. LIVRO VERDE SOBRE A COESÃO TERRITORIAL 

A coesão territorial constitui a terceira vertente da coesão e completa as duas outras, 

constituídas pela coesão social e pela coesão económica. 

A publicação do Livro Verde sobre a Coesão Territorial em Outubro de 2008 pela 

Comissão Europeia, veio abrir um debate sobre este importante tema, tendo em vista 

compreender melhor a problemática territorial da União Europeia e as suas implicações para 

as políticas comunitárias.  

O Livro Verde sobre a Coesão Territorial destaca a importância do equilíbrio entre o rural 

e o urbano, assim como do crescimento urbano controlado, para a qualidade de vida europeia. 

Ao contrário dos EUA, onde cerca de um quarto da população habita em grandes cidades, a 

Europa apresenta um cenário onde prevalecem as cidades médias, com apenas 7% da 

população a habitar em grandes cidades. Por esse motivo, esta reflexão europeia debruça-se 

com particular cuidado sobre as estratégias de controlo da expansão urbana e de preservação 

do mundo rural. 
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O Livro Verde destaca três conceitos fundamentais para travejarem a acção política no 

território: ultrapassar as diferenças de densidade, eliminar as distâncias e eliminar as 

fronteiras administrativas.  

Destes três, merece especial relevância no nosso contexto o primeiro conceito. É que o 

Livro Verde, reconhecendo que a urbanização se traduz em proveitos e desvantagens, 

respectivamente em mais inovação e maior produtividade, mas também em mais poluição e 

mais exclusão social, vem advogar melhor coordenação entre as cidades e as regiões 

limítrofes como rumo para o aumento da prosperidade dentro do território da União Europeia. 

 

 

2.10. A CARTA DE LEIPZIG SOBRE CIDADES EUROPEIAS SUSTE�TÁVEIS 

Na Carta de Leipzig, aprovada em 24 de Maio 2007, pelos ministros europeus 

responsáveis pelo ordenamento do território e urbanismo, procurou-se, sob a presidência 

alemã, traçar algumas pistas acerca do rumo do desenvolvimento urbano europeu para o 

século XXI. 

 A União Europeia reconheceu que as cidades europeias estão cada vez mais 

necessitadas de estratégias de acção global que ultrapassem os limites das cidades 

individuais e que integrem nos processos de coordenação todas as pessoas e instituições 

envolvidas no processo de desenvolvimento urbano. 

 Considerou-se que cada nível de governo – local, regional, nacional e europeu – tem 

responsabilidades específicas para o futuro das nossas cidades. E que a eficácia deste 

“governo multi-nível” depende designadamente da melhoria da coordenação das políticas 

sectoriais. 

 Advogou-se a necessidade de fortalecimento da coordenação urbana não apenas ao 

nível local, mas também ao nível regional urbano. Os objectivos são os de assegurar boas 

parcerias entre as cidades e as zonas rurais , assim como entre pequenas, médias e grandes 

cidades no âmbito de regiões urbanas, também designadas como cidades-regiões e regiões 

metropolitanas. 

 A Carta de Leipzig veio chamar a atenção para a necessidade de concebermos as 

cidades como os pontos focais do desenvolvimento regional, com a responsabilidade da 

coesão territorial, e não como pólos isolados de desenvolvimento. 
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2.11. CO�CLUSÃO 

Podemos afirmar, com Oriol Nello, que a discussão sobre os limites urbanos é hoje 

cientificamente irresolúvel de modo unívoco. A urbanidade é um fenómeno humano, não é 

simplesmente um conjunto estatístico. 

A relação complexa que se estabelece entre o núcleo central e a envolvente, na região 

urbana, tende a ser tão cultural na sua natureza, como económica, ainda que não seja 

administrativa. 

Mas para além disso, a região urbana não é limitável. É sua característica permanecer 

territorialmente dinâmica e geometricamente variável, capaz de expandir, de encolher e de se 

alterar morfologicamente, conforme as condições socioeconómicas o exijam. Ao nível 

estratégico, por esta ordem de razões, é fundamental encontrar metodologias de planeamento 

dirigidas ao todo sub-regional e não às partes, ao contrário do que fomentamos hoje. 

Até à metade dos anos 60, aproximadamente, os urbanistas assumiam que a demolição 

de um edifício proporcionaria o surgimento doutro melhor em sua substituição. Todavia, 

quando se deu a erosão da confiança das pessoas no futuro, elas passaram a assumir 

geralmente o oposto – o novo edifício tenderá a ser pior que o anterior. Este sentimento de 

que as coisas poderão vir a ser um pouco piores parece caracterizar hoje o sentimento urbano 

europeu107, ao contrário da fé no progresso gradual que caracterizou o desenvolvimento social 

europeu. 

O conceito de organização regional urbana está a ser uma reacção pela afirmativa a este 

pessimismo, procurando modos de reagir económica, política, social e ambientalmente à 

circunstância da degradação da urbanidade. 

Do advento da região urbana, ressalta a idiossincrasia de cada realidade regional urbana, 

assim como a interdependência de escalas entre os níveis de ordenamento urbano, regional e 

nacional. 

É assim uma construção que, pese embora a sua já longa elaboração, está agora a tomar 

lugar mais relevante no arsenal conceptual do Ordenamento do Território ao nível mundial e 

muito especialmente na União Europeia, porque se trata de uma construção conceptual capaz 

de conjugar com elevada eficácia atributos de competitividade territorial com o da defesa da 

                                                 
107 Paul Erling, Understanding Ordinary Landscapes, Yale University, 1997. 
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ruralidade e das áreas ambientalmente mais sensíveis em qualquer região, designadamente nas 

que se encontram fortemente urbanizadas. 

É necessário assegurar-se capacidade de avaliação da competitividade urbana em cada 

região urbana, em cada momento, porque tudo indica que esta será decisiva na competição 

global por investimentos, empregos e mercados. 

Em Portugal estima-se que cerca de 65% da população vive em zonas urbanas – e 

calcula-se que serão quase 80% em 2015. Este desequilíbrio é provocado pela ausência de 

emprego no interior do País, apesar de essa vasta área do território apresentar hoje, na 

generalidade dos casos, boas acessibilidades nacionais e locais e boas condições sociais, 

seja em matéria de assistência, de saúde ou de educação, quando não de ensino 

universitário. Mas não há emprego. E por isso as pessoas saem das suas regiões e vão, 

naturalmente, para onde conseguem sustentar-se, seja dentro, seja fora do País. 

Não existe uma varinha mágica que crie emprego no interior, mas existem quadros 

mais ou menos favoráveis ao desenvolvimento dos investimentos criadores de emprego. 

Esses quadros passam por soluções de âmbito supra-municipal, mas não tão afastadas como 

os níveis da região-plano ou nacional, para o planeamento adaptado às actividades 

económicas, a simplificação administrativa, a coordenação entre os meios científicos e de 

desenvolvimento tecnológico, os meios de formação profissional,  os detentores de algum 

capital de investimento nacional, designadamente capital de risco, os detentores dos solos e 

as autoridades administrativas.  

O objectivo deve ser o de tornarmos cada intenção de investimento numa oportunidade 

cuja rentabilidade dependerá das condições de mercado que o projecto empresarial souber 

conquistar, num território diferenciado, com imagem competitiva, porque tudo o resto será 

rápido, simples e seguro: a aquisição do solo, as regras aplicáveis ao projecto e o seu 

processo de apreciação, os suportes necessários ao nível da tecnologia e da investigação, os 

apoios para a formação profissional e a instalação dos quadros. 

Para este efeito, é fundamental encararmos no interior o território, rural, natural e 

urbano, como uma placa sustentadora das oportunidades de investimento, 

independentemente das circunscrições administrativas concelhias. Cuidando de equilibrar 

com mais rigor as valências diferenciadoras que determinam a qualidade competitiva de um 

território – a qualidade humana, científica e profissional das suas gentes, o património 

histórico edificado, o património natural e o património rural – com os investimentos, sejam 

as infra-estruturas  da região, sejam os que se destinam directamente à competição 

económica nos mercados nacionais e internacionais de bens e serviços. 
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No litoral, há muito mais pessoas, mas também aí o desordenamento cobra avultados 

prejuízos, porque é muito alto o valor cessante provocado pela miríade de pequenos 

investimentos imobiliários que as autarquias vão aprovando sem grande critério de 

organização territorial. Chegamos em muitas autarquias ao ponto de estragarmos quase 

todas as paisagens, de comprometermos grandes áreas naturais e rurais, com investimentos 

que implicam danos ambientais, que pouco trazem em termos de replicação económica e 

consequentemente, não contêm sequer em si a capacidade de criarem riqueza que venha a 

contrabalançar positivamente, pela acção recuperadora e restauradora sobre o território, os 

danos ambientais causados. 

O pequeno lucro imobiliário sobrepõe-se em Portugal, geralmente, a qualquer racional 

de ordenamento. E nem por isso, como se verifica, esse lucro se traduz em riqueza. Porque 

o desordenamento afasta o investimento de qualidade. 

No litoral, para existir melhor investimento e consequentemente melhor emprego, 

temos de saber articular melhor a urbanização com as paisagens, as áreas rurais e outras 

áreas de riqueza natural. Tão importante como isso, é sabermos transformar a urbanização 

em urbanidade, em áreas urbanas que, se por um lado diferenciam os produtos aí 

produzidos, pela qualidade da urbanidade, por outro lado se organizam e preparam para 

receber o investimento empresarial, com zonamentos regionais adequados para o 

investimento industrial, que suportam em todos os capítulos, com as articulações que se 

descreveram a propósito das zonas rurais.  

Trata-se de um processo de articulação que não é meramente de planeamento e de 

licenciamento. É um processo de articulação de meios que requer capacidade económica e 

política de coordenação material e de vontades. 

Conceitos essenciais na história do ordenamento do território, como as regiões 

homogéneas, as regiões polarizadas e as regiões-plano, não abarcam as exigências de boa 

governação que os tempos actuais colocam. Nos dois primeiros casos, trata-se de critérios 

estruturalmente analíticos, que nos chamam a atenção, no primeiro caso, para a 

irracionalidade de procurar o desenvolvimento mediante lógicas descontínuas, por causa 

dos efeitos de entropia; no segundo caso, para os elementos referenciais que determinam as 

polaridades económicas e sociais no território.  

O conceito de região-plano, ao determinar, com base numa série de características e de 

parâmetros, delimitações regionais para efeitos de planeamento territorial, mantém-se actual 

e útil, embora tenha sido e continue a ser “abusado”, isto é, utilizado para justificar soluções 

de governação regional que realisticamente não foi criado para sustentar.  
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Uma coisa é delimitar racionalmente um território para efeitos de análise e de 

planeamento de ordem estratégica, ou mesmo territorial, e outra muito diferente é delimitar 

o mesmo território de modo a que as fronteiras desenhadas permitam a melhor eficácia de 

governação regional. No cenário da governabilidade, acrescem os contextos da 

responsabilização, da eficácia da acção governativa, da transparência, da simplicidade de 

processos e mais importante, da participação generalizada dos actores locais e regionais, 

culturais, sociais e económicos. O que não parece possível de obter ao nível da região-

plano, ao menos na experiência portuguesa de décadas. 

É aqui que o conceito de região urbana se diferencia. É por isso que a União Europeia 

tem vindo advogar a sua adopção. Pela necessidade de competirmos economicamente num 

mundo em que os fluxos económicos já não fluem naturalmente para ocidente e em que o 

equilíbrio territorial é cada vez mais difícil de manter, mas também cada vez mais precioso 

para a nossa qualidade de vida e para a nossa capacidade competitiva territorial. 

Em Portugal, a adopção do conceito de região urbana poderia ser efectuado, fôssemos 

nós um País rico, ao nível das NUT III. As condições económicas e financeiras que temos 

não permitirão mais, salvo melhor opinião, que uma estruturação cujas fronteiras andarão 

perto das antigas províncias no interior e no litoral mediterrânico (Trás-os-Montes e Alto 

Douro, Beira Alta, Beira Baixa, Alentejo e Algarve) e que se aproximarão mais da lógica 

das NUT III no litoral, porque aí a lógica provincial não contém já os elementos necessários 

para assegurar, desde logo nas áreas metropolitanas, mas não só, uma “boa 

governabilidade”, entendida em termos de eficaz articulação de meios locais e regionais. 

Por fim, uma nota quanto ao papel do planeamento regional, base da conceptualização 

fundamental do ordenamento do território, no mundo da governabilidade regional que agora 

se pretende encetar com força institucional, senão mesmo constitucional, um pouco por 

todo o Ocidente. O planeamento foi sempre entendido pela doutrina do Território como a 

fronteira da racionalidade e mais recentemente, da sustentabilidade. Sempre se entendeu, 

com razão, que o planeamento permite visualizar as potencialidades que doutro modo 

quedam esquecidas na voragem das urgências da acção casuística, assim como as 

fragilidades mais importantes, que nem sempre são as mais evidentes, às quais há que 

atalhar com políticas estruturais, que não se desenham sem planeamento. 

O planeamento regional continua, por todas essas razões, a que se juntam outras 

virtualidades recentes, baseadas nos novos instrumentos de análise espacializada que a 

tecnologia nos tem colocado á disposição, a ser uma peça fundamental do ordenamento d 

território, designadamente ao nível regional e sub-regional. Acontece simplesmente que o 

Território exige hoje um enfoque mais exigente em matéria de governabilidade territorial. 
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Esse enfoque é urgente, baseia-se nas exigências que a Economia põe às nações europeias e 

não pode ser resolvido com base em “mero” planeamento. Reconhece-se hoje, 

designadamente, que tão importante como o planeamento, é a participação dos actores 

territoriais nesse planeamento, mas também nos processos decisórios. Por esse motivo, 

destina-se hoje tanta atenção às dinâmicas participativas como às dinâmicas analíticas 

territoriais. Se quisermos, entrámos numa era de governabilidade territorial, em que 

precisamos todos de passar da análise à acção, com pouca margem para erros, dadas as 

dinâmicas económicas em presença. 
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BBLLAA��CCHHAARRDD  
((11991111))  

A “Capital Regional” é uma cidade que constitui a cabeça 
duma região, devido à sua população, prosperidade, 
antiguidade e reputação histórica.  

AABBEERRCCRROOMMBBIIEE  
((11994466))  

�a região urbana, o tecido urbano dispersa-se por vastas áreas, 
concentrando-se em áreas construídas de dimensões variáveis preparadas 
entre si por espaços livres, tudo dependendo duma estrutura de serviços e 
acessibilidades e servido pelo sistema comum de transportes. 

AA  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDOO  CCOO��CCEEIITTOO  DDEE  
RREEGGIIÃÃOO  UURRBBAA��AA  

VVIIDDAALL  DDEE  LLAA  BBLLAA��CCHHEE  
((11991100))  

Existem elementos culturais, sociológicos e 
antropológicos, “naturais”, que influem sobre 
uma polaridade urbana regional. 

MMUUMMFFOORRDD  
((11992255))  

A “Cidade Regional” é o resultado da proximidade entre o 
ecossistema e a organização regional; cultura florestal em vez 
de cultura de degradação florestal; agricultura sustentável em 
vez de degradação da terra; paisagens urbanos e rurais, em vez 
de espalhamento urbano; revitalização e diversificação dos 
tecidos económicos rural e urbano. 

MMCC  KKEE��ZZIIEE  
((11993333))  

A região urbana é uma entidade funcional cuja extensão é determinada 
pela extensão da influência dominante da cidade.   

Quadro 2.5 – Gomes, Rogério, A evolução do conceito de Região Urbana, parte I , 
Um Modelo de Organização Regional para Portugal,  FCT-UNL, Caparica, 2010   
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DDIICCKKII��SSOO��  
((11996644))  

- “Um território urbanizado, com um núcleo compacto e uma grande periferia, é 
comparável à gema e à clara de ovo estrelado. A urbanização regional é comparável a um 
agrupamento de ovos estrelados”. Há 4 interdependências entre a região e o núcleo urbano 
central: comércio, cultura, movimentos pendulares e o impacto da cidade nos usos de solo 
das áreas envolventes. 

SPIEKERMA�� 
(1997) 

As regiões urbanas podem ser monocêntricas, policêntricas e mais dispersas, 
caracterizando-se assim com base na análise dos movimentos pendulares casa-
trabalho. 

TTOOLLOOMMEELLLLII  
((11999999))  

As pequenas centralidades urbanas podem cooperar através de sinergias entre 
centros de especialização similares, complementando-se em especializações 
produtivas e partilhando a criação de infra-estruturas avançadas para o 
fornecimento de serviços. 

EDEC 
(1999) 

“ Combater as assimetrias regionais na União Europeia através da criação 
de zonas dinâmicas integradas na economia global, constituindo uma rede de 
regiões urbanas (núcleos urbanos e áreas rurais de diferentes dimensões)”.  

CARTA DE LEIPZIG 
(2007) 

A União Europeia advoga a necessidade de fortalecer a coordenação urbana aos níveis local, 
regional e urbano, com os objectivos de assegurar boas parcerias entre as cidades e as zonas 
rurais, assim como entre pequenas, medias e grandes cidades, no âmbito de regiões urbanas.  

JJOOEE  RRAAVVEETTZZ  
((22000000))  

Elementos estruturantes e inter-relacionados da Região Urbana: 
estrutura física, condições ambientais, metabolismo ambiental, 
estrutura espacial, transportes e comunicações, estrutura económica, 
estrutura social, estrutura política e estrutura cultural. 

Quadro 2.6  – Gomes, Rogério, A evolução do conceito de Região Urbana, parte 
II, Um Modelo de Organização Regional para Portugal, FCT-UNL, Caparica, 2010 



147 
 

 

 

3º CAPÍTULO 

 

ORGA�IZAÇÃO PERIFÉRICA DA ADMI�ISTRAÇÃO �AS ÁREAS 

EM QUE SE DEFE�DE UMA SOLUÇÃO REGIO�AL 

 

 

 

3.1. I�TRODUÇÃO 

A questão da regionalização tem fracturado a sociedade portuguesa de modo profundo e 

duradouro. Nos dois principais partidos políticos, são públicas e notórias as divergências entre 

os que apoiam e os que contestam a chamada regionalização do País. O referendo que se 

realizou sobre este assunto terminou com um voto contra maioritário. E até ao momento, 

nenhum governo assumiu regionalizar, apesar de existir uma obrigação constitucional de o 

fazer. 

Existem onze questões fundamentais que se têm vindo a colocar relativamente à 

regionalização, a que se acrescentamos uma outra. Vamos enumerá-las e procurar dar-lhes 

resposta, de modo a deixar claras as premissas de que se parte para a proposta que constitui a 

Parte 2, que se segue. 

 

3.1.1. A regionalização implica alterações da Constituição? 

Não. A Constituição prevê a criação, por referendo, de regiões administrativas. O que se 

passa é que existe a exigência constitucional de constituir duma vez todas as regiões 

administrativas, o que inibe simultaneamente uma experiência piloto e um desenvolvimento 

de regiões desenhado por etapas geográficas e económicas, como por exemplo fez a 

República Federal Alemã, numa lógica reformista que é geralmente considerada bem 

conseguida e com um resultado final equitativo.  

 É por muitos defendida a utilidade pública de desenvolver uma ou várias experiências 

piloto, que permitissem estabelecer de modo experimental várias reformas descentralizadoras 

para um nível regional, assim como de modelos de financiamento, tendo em vista uma 

evolução prudente numa racional regionalizadora e concomitantemente procurar aumentar o 
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consenso na sociedade portuguesa relativamente a soluções regionalizadoras, pelo 

conhecimento dos resultados das experiências efectuadas. 

 Defendo a este propósito que a solução constitucional não ajuda a criação de 

consensos nesta matéria. Seria preferível uma solução constitucional menos rígida, que 

permitisse qualquer solução política no domínio da regionalização, designadamente soluções 

de criação de regiões em momentos diferenciados. 

A ser possível tal solução constitucional, por consenso partidário numa próxima revisão 

constitucional, será interessante desenvolver uma de três soluções de experiências piloto:  

 

a) A região do Algarve, por ser aquela em que a região, a sub-região e o distrito se 

confundem territorialmente, assim como as respectivas CCDR, governo civil e 

associação de municípios. Para além disso, trata-se duma região homogénea onde a 

identidade cultural se encontra profundamente estabelecida; 

b) A região do Algarve e simultaneamente as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, 

assegurando assim o desenvolvimento em primeira etapa duma região e de duas sub-

regiões que constituem as três grandes áreas urbanas do País e aquelas em que, sob 

várias perspectivas, uma organização de nível intermédio poderia ser mais útil a título 

imediato; 

c) Fazendo prevalecer o interesse experimental sobre a organização imediata do 

território, a região do Algarve, uma das áreas metropolitanas, a de Lisboa ou a do 

Porto, a sub-região de Viseu e uma das regiões do interior, eventualmente a de Trás-

os-Montes e Alto Douro. Deste modo, poderíamos testar simultaneamente soluções 

nos distintos cenários territoriais que se colocam no território metropolitano. 

 

3.1.2. Portugal é um País pequeno, pelo que não precisa de ser governado por 

regiões? 

É genericamente verdade, ou seja, Portugal não é, em termos comparativos dentro da 

União Europeia, um dos países mais pequenos, mas realmente equivale a uma grande região 

dos grandes países europeus. Pela sua dimensão, não precisa de ser governado por regiões, no 

sentido de que é possível, fazendo recurso a acessibilidades modernas, que temos e aos meios 

de comunicação modernos, governar o nosso território nacional a partir dum edifício central, 

mais a mais com a ajuda da nossa rede de municípios. 
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Portanto, se considerarmos a questão da regionalização pelo prisma da 

indispensabilidade, não se coloca nenhuma questão de indispensabilidade em Portugal, se é 

que se coloca nalgum lado, para realizar uma regionalização. 

Não é sobre esse prisma, todavia, que faz sentido observar e valorizar qualquer solução 

de administração territorial. A questão é a da relação preço/utilidade. É preferível ter uma 

solução de administração territorial intermédia para tirar partido das potencialidades que o 

País tem, e para as melhorar, ou uma governação central/municipal consegue fazê-lo?  

Os problemas que têm escala regional – recursos naturais, competitividade territorial, 

sistemas de transportes, urbanização, nomeadamente – estão a ser adequadamente resolvidos, 

isto é, sem prejuízos relevantes e com alguma eficácia, mediante as lógicas de decisão 

centrais/municipais? Consideramos que não.     

 

3.1.3. As regiões aumentam a dimensão da máquina do Estado e provocam o 

esbanjamento? 

Uma análise meramente superficial do que se passa com as câmaras municipais em 

matéria de esbanjamento de recursos económicos na criação de postos de trabalho de 

indiscutível improdutividade, a par com o que observamos acontecer desde sempre na 

administração central, legitima as maiores suspeições acerca das consequências nesta matéria 

de um nível intermédio de governo administrativo. 

Aliás, os organismos com competências desconcentradas, periféricos, que cada 

departamento da administração central tem espalhados pelo País e que o Governo continua a 

fazer crescer, mesmo em tempo de desesperada falta de recursos financeiros no Estado, como 

acontece com as ARH, comprovam-no à saciedade. 

Onde o argumento falece, é ao ignorar que a actual ausência de uma polaridade regional 

descentralizada racional, tem dado azo, e continuará a dar, à mais irracional difusão de 

organismos “regionais”, criados cada um deles para servir uma política estrutural diferente, 

cada um criado paralelamente a todos os outros já existentes e não cuidando de saber o que 

fazem, que meios possuem ou qual o melhor modo de articulação produtiva que oferecem. 

O esbanjamento dos meios financeiros pagos pelos impostos dos cidadãos está a dar-se 

todos os dias, como demonstra este capítulo. O aumento da máquina administrativa do 

Estado, também. 

Só a desterritorialização da administração central e a criação de uma organização 

regional descentralizada, prudente e “leve”, permitirá inverter o actual estado de coisas. 
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3.1.4. A regionalização ameaça o multipartidarismo? 

Não se conhecem estudos relativos a níveis regionais de administração, politicamente 

autónomos ou não, que permitam confirmar esse receio.  

Compreende-se a consideração de que uma região com poderes administrativos e 

financeiros relevantes que “caia” na mão de um partido, poderá pressionar os municípios que 

lhe sejam politicamente adversos e auxiliar de modo não equitativo os municípios que lhe 

sejam politicamente solidários. Aliás, isso não é diferente do que se passa hoje, ou pode 

passar-se, entre o Governo e os municípios, ou entre os organismos periféricos da 

administração central e os municípios.  

A diferença da situação actual para um contexto em que exista uma instituição regional 

politicamente autónoma, é a de que as pessoas terão periodicamente uma palavra a dizer, por 

sufrágio directo e universal, acerca de quem governará cada região ou sub-região e isso quer 

dizer que os políticos regionais terão que cuidar do impacto das suas dinâmicas município a 

município, ao contrário do que se passa hoje, em que os organismos periféricos da 

administração não são verdadeiramente controlados nas suas eventuais iniquidades. 

  

3.1.5. A existência de regiões torna o poder central mais fraco? 

Trata-se de uma possibilidade, que pode ser reforçada ou diminuída pela dimensão 

territorial, pela capacidade financeira e pelas competências administrativas e sobretudo 

políticas que forem dadas às regiões. 

 Todavia, a desterritorialização que preside em regra à criação de instituições de poder 

autónomas ao nível regional, liberta a Administração central para as tarefas que se relacionam 

com a directa prossecução do que só ela pode fazer, tornando-a mais eficaz e afasta-a dos 

pequenos conflitos regionais e locais. Para além disso, as regiões minoram muitas das 

entropias que o sistema de administração central desconcentrada cria e potenciam a 

competitividade territorial, contribuindo para um desempenho económico mais eficiente do 

todo nacional. 

Portanto, não parece que a criação de uma organização regional/sub-regional, sobretudo 

se obedecer a uma racionalidade económica, contribua para enfraquecer o poder central, pelo 

contrário. 

 

3.1.6. O poder local passa a ser colonizado pelo poder regional? 

Pode acontecer, designadamente numa solução de autarquia regional, também chamada 

de governo regional, em que a legitimidade política que seja dada à região seja concomitante 
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com fortes poderes administrativos e tecnoestruturas extensas, criando ou mantendo contextos 

de sobreposição de competências relativamente aos municípios, que permitam à “autarquia 

regional” determinar dinâmicas e políticas locais.  

Trata-se de uma situação indesejável do ponto de vista democrático, porque o 

distanciamento do nível regional relativamente às pessoas é sempre maior do que no nível 

local. 

Por este motivo, defende-se uma estrutura administrativa consolidada ao nível local e o 

termo das sobreposições de competências do nosso actual regime territorial, assim como um 

tipo de instituição regional politicamente autónoma cuja margem de intervenção seja 

essencialmente política, técnica e financeira e não administrativa. 

 

3.1.7. É verdade que não existem estudos credíveis que fundamentem a 

regionalização? 

É verdade. O contrário também é verdade, aliás. Mas existe pelo menos um estudo, este, 

que procura demonstrar como a ausência de uma regionalização administrativamente leve e 

politicamente sólida pode ter por consequência agregar no Estado quase todas as 

desvantagens e nenhuma vantagem, das que são apontadas à regionalização, mediante a 

política de criação de organismos periféricos com competências desconcentradas, um ou mais 

tipos por Ministério. 

  

3.1.8. Regionalizar vai dividir os portugueses e gerar graves conflitos? 

Os processos de regionalização já serviram para diminuir conflitos étnicos, políticos e 

históricos. Por outro lado, os conflitos entre regiões resultam habitualmente de conflitos 

históricos entre diferentes territórios, designadamente em países, como o Reino de Espanha, 

constituídos por várias nações. A menos que a definição dos poderes políticos e 

administrativos das regiões fosse traçada com grande imprudência e ao arrepio da nossa 

tradição legislativa em matéria de questões de soberania, não é previsível que um processo 

regionalizador em Portugal resulte em conflitos entre a população. 

 

3.1.9. As fronteiras entre regiões e sub-regiões vão dividir o País? 

Sim, pode acontecer. Por isso se defende um sistema de autonomia política, dentro de 

limites de racionalidade, na definição das regiões e sub-regiões, tal como o Governo de Durão 

Barroso desenvolveu com grande sucesso relativamente às áreas metropolitanas, às 

comunidades urbanas e às comunidades intermunicipais. Não é, seguramente, um processo a 
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solucionar pela via “top-down”, ainda que com legitimação referendária, como a 

Constituição, a nosso ver erradamente, postula. 

 

3.1.10. A desconcentração actual não é uma solução? 

Caótica. É uma solução que lançou o caos na administração territorial, que se 

transformou numa teia de competências que obriga o Estado a legislar de modo especial 

quando pretende que algum projecto territorial se execute em tempo e de modo eficaz.  

A administração desconcentrada tornou-se a maior entropia do nosso sistema de 

administração territorial. 

 

3.1.11. Quais são as razões que justificam regionalizar? 

 Há três grandes razões que justificam regionalizar em Portugal. Das três, que 

enumeramos seguidamente, só aceitamos duas. 

 Melhorar as possibilidades de competirmos por investimentos e por empregos no 

mercado internacional. Hoje em dia, já não são as Administrações centrais, através de um 

qualquer instituto para o investimento externo, que procuram seduzir capital estrangeiro a 

investir.  

Na Europa, assim como na generalidade dos países ocidentais, cada cidade e cada 

região luta com as armas que tem por obter o interesse de investidores nacionais e 

estrangeiros. Nessa “guerra”, que determina muitas vezes o maior ou menor sucesso duma 

economia regional, luta-se com armas como a qualidade das infra-estruturas, a qualidade da 

mão-de-obra e a capacidade de formação profissional, a disponibilidade e o preço dos solos, o 

sistema de acessibilidades e de transportes, a qualidade ambiental, a imagem do território e 

das cidades mais importantes que o compõem, a capacidade científica, tecnológica e de 

inovação instalada, a existência de capital de risco para associar a novos investimentos e a 

simplicidade e transparência dos processos administrativos relacionados com a instalação do 

investimento. É sobretudo para articular e melhorar  estes aspectos que interessa regionalizar 

em Portugal, neste momento histórico. 

 Outra razão é a de introduzir racionalidade na estrutura da administração territorial no 

Portugal metropolitano. Introduzir uma estrutura regional deve ter o objectivo de forçar as 

políticas sectoriais e os departamentos que as servem, mediante a desterritorialização da 

respectiva intervenção, a introduzir economias de escala relativamente aos organismos 

periféricos que a Administração central cria em tão elevado número. No nosso caso e dada a 

irracionalidade da estrutura do Estado ao nível regional, a introdução de uma entidade 
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regional politicamente autónoma permitirá realizar inúmeras descentralizações, grande parte 

das quais, aliás, se pagarão a si próprias com as adequadas economias de escala no recursos 

humanos e materiais que as servem, e por consequência, diminuir o custo da estrutura do 

Estado no âmbito regional. Para isto, todavia, é fundamental que essa criação se produza 

mediante mecanismos estritos em matéria de empregabilidade por estas estruturas e de 

controlo dos respectivos custos. 

 A terceira potencial razão para regionalizarmos, é a de regionalizar a administração 

escolar, de segurança social e a Saúde. E aqui discordamos. O País está tão atrasado em 

matéria de descentralização destas valências para o nível local, que nos parece inoportuno e 

pouco cauteloso investir num processo de regionalização com estes objectivos, que se poderá 

demonstrar errado a curto prazo, mediante os resultados que se obtiverem de descentralização 

para o nível municipal nas mesmas áreas – este sim, pode e deve ser executado de imediato. 

 Só fará sentido descentralizar para um nível intermédio competências da área social, 

após um processo de descentralização para o nível local esgotar as suas potencialidades e 

depois de analisadas cuidadosamente as competências de âmbito eventualmente regional que 

ficam por resolver. Trata-se portanto de um motivo meramente mediato para justificar um 

processo regionalizador. 

 

3.1.12. A pergunta que se acrescenta: podemos continuar sem regionalizar? 

 Poder, podemos, mas não é a mesma coisa. Isto é, continuarmos a não ter instrumentos 

para competir regionalmente por investimentos e por empregos, ser-nos-á progressivamente 

mais desvantajoso no contexto económico em que nos integramos. E sem um processo de 

reorganização territorial que crie economias de escala ao nível regional, continuarão as 

entropias e o despesismo. 
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RELEVÂNCIA PARA 
MODELO REGIONAL

FACTORES DE 
COMPETIVIDADE 
TERRITORIAL

Estrutura física

Ambiente

Ordenamento do 
território

Acessibilidades 

Estrutura 
económica

Inovação e 
desenvolvimento 
da estrutura 
empresarial

Ciência e ensino 
superior

Sistema de 
transportes

 

Quadro nº 3.1 Gomes, Rogério, Factores de competitividade territorial com relevância para o modelo regional, Um Modelo de Organização 

Regional para Portugal, FCT-UNL, Caparica, 2010 
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3.2. DE QUE TRATA ESTE CAPÍTULO 

Este capítulo trata da organização directa e indirecta da Administração central em 

Portugal em dois grupos de áreas, aquelas que intervêm directamente no licenciamento e no 

planeamento local e aquelas outras que respeitam indirectamente a uma solução regional/sub-

regional descentralizada: competitividade territorial, mobilidade, património construído, 

desenvolvimento científico e tecnológico, turismo, indústria e grandes superfícies comerciais. 

Vamos por isso analisar o funcionamento dos organismos centrais e periféricos da 

Administração e de institutos e empresas que têm relevância directa para o modelo territorial 

proposto no capítulo anterior, por possuírem competências, nomeadamente de planeamento e 

de licenciamento, subsumíveis num nível sub-regional de administração autónoma 

descentralizada, ou descentralizáveis para o nível local, no caso do licenciamento e 

parcialmente no caso do planeamento, conforme propomos. 

A concepção de um modelo sub-regional de organização territorial exige a definição do 

respectivo modelo de financiamento e este terá de relacionar-se com a ocupação e a 

transformação do território. 

A transferência de competências, por descentralização, da Administração central para as 

autarquias, proporciona a possibilidade da reorganização financeira do destino das respectivas 

receitas.  

As receitas obtidas com determinadas competências descentralizáveis ultrapassam por 

vezes os custos do exercício dos respectivos procedimentos. Nessas situações, é legítimo que 

a reorganização dessas receitas considere o financiamento do nível sub-regional. 

Por estes motivos, analisaremos também um segundo grupo de organismos periféricos e 

centrais da Administração, de institutos e empresas.  

Este grupo, não tem relevância directa, em termos de competências transferíveis, para 

um nível sub-regional de Administração, dentro do modelo que propomos. Possui, todavia, 

ora competências descentralizáveis para o nível local, ora receitas advenientes de 

determinadas competências que podem constituir receitas transferíveis para os níveis sub-

regional e local. É o que designamos por relevância indirecta. 
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Direcções regionais de economia

Turismo de Portugal

Dir. Geral de Energia e Geologia

Dir. regionais de cultura

Outros serviços periféricos do IGESPAR

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional

Agência Portuguesa de Ambiente

Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade

Administrações de Região Hidrográfica

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos

Sistemas multimunicipais de águas e de saneamento de águas 
residuais

EPAL

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana - IHRU

Fundo Remanescente de Reconstrução do Chiado

Governos civis

Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja

Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres - IMTT 

Autoridades metropolitanas de transportes

Gabinete do Metro Sul do Tejo

Metropolitano de Lisboa

Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA

100 organismos 
e outras entidades 
com relevância 
directa para o 
modelo regional

Metro Mondego, SA

Metro do Porto, SA

Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, SA - STCP

Transportes Tejo, SA - Transtejo

Caminhos de Ferro Portugueses, EP

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP

Rede Ferroviária Nacional, Epe - Refer

Parques de Sintra – Monte da Lua, SA

Parque Expo 98, SA

Dir. regionais de agricultura e pescas

Companhia das Lezírias 

Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA -
EDIA

 

Quadro nº 3.2 Gomes, Rogério, Organismos e outras entidades com relevância directa 

para o modelo regional, Um Modelo de Organização Regional para Portugal, FCT-UNL, 

Caparica, 2010  
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3.3. ORGA�ISMOS COM RELEVÂ�CIA DIRECTA PARA O MODELO 

REGIO�AL 

 

3.2.1. Direcções regionais de economia, Ministério da Economia e Inovação 

Intervêm nos processos de licenciamento industrial, assim como no licenciamento de 

unidades comerciais de dimensões relevantes. 

Existem cinco direcções regionais de economia, distribuídas pelas cinco regiões plano, 

respectivamente: Algarve, Alentejo, Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Norte. 

“Têm por missão a representação e a actuação do Ministério da Economia e da Inovação 

(MEI) a nível regional”, conforme estabelece o DR nº 58/2007, de 27 de Abril, no seu artigo 

2º, nº 1. 

O art.º 2º, nº 2, alínea c) do mesmo diploma, estabelece que estes organismos periféricos 

da Administração central têm por atribuição produzir serviços de licenciamento “no âmbito da 

actividade industrial, da actividade de pesquisa e exploração de massas minerais, do comércio 

e dos serviços, do turismo e da energia”. 

São regidas pelos seguintes diplomas: DL 208/2006, de 27 de Outubro; Decreto 

Regulamentar nº 58/2007, de 27 de Abril; Portaria 537/2007, de 30 de Abril. 

Tarefas a descentralizar sub-regionalmente: 

- Colaborar com o Turismo de Portugal, I.P., na divulgação, execução e 

acompanhamento dos sistemas de incentivo e de outros instrumentos de apoio à 

modernização da oferta turística; 

- Intervir no planeamento de áreas de localização empresarial – a função inspectiva 

correlacionada deve ser assumida por uma autoridade nacional do território; 

- Controlo metrológico, promover as acções de formação específicas dirigidas aos 

técnicos de metrologia, prestar serviços de medição e ensaios e de calibração de 

instrumentos e meios de medição; eventualmente, gerir um laboratório regional de 

metrologia; 

- Certificar reparadores e instaladores de instrumentos de medição, de organismos de 

verificação metrológica e de entidades verificadoras. 
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Tarefas a descentralizar localmente, com divisão de receitas entre os níveis local e 

regional da administração: 

- Registo das instalações que produzam, consumam, transformem e transportem 

energia; 

- Inscrição e manutenção do registo dos técnicos responsáveis no domínio da energia; 

- Assegurar as operações de registo previstas no domínio comercial e no domínio 

turístico; 

- Licenciamento de estabelecimentos comerciais 

- Instalação e verificação das condições de exploração e de funcionamento dos 

empreendimentos turísticos, turismo em espaço rural, turismo de natureza, empresas de 

animação turística, agências de viagem, operadores marítimo-turísticos e aluguer de 

veículos automóveis sem condutor – aqui, a actividade inspectiva deve ser 

complementada por uma autoridade nacional do território; 

- Licenciamento dos estabelecimentos industriais, das áreas de localização empresarial, 

da exploração de massas minerais, dos estabelecimentos mineralúrgicos e dos anexos 

mineiros, da instalação, exploração, encerramento e manutenção pós-encerramento de 

aterros destinados a resíduos resultantes da exploração de massas minerais ou de 

actividades destinadas à transformação dos produtos resultantes desta exploração ou de 

inertes para deposição exclusiva de resíduos constantes do plano de lavra de pedreiras; 

deposição de resíduos destinados à recuperação paisagística de pedreiras, bem como de 

aterros localizados dentro do perímetro do estabelecimento industrial e exclusivamente 

destinados à deposição de resíduos produzidos nesse estabelecimento e nos demais 

estabelecimentos pertencentes ao mesmo produtor – também aqui a actividade 

inspectiva deve ser complementada por uma autoridade do território. 

Conclusão 

A descentralização para o nível sub-regional das políticas relacionadas com a 

competitividade económica e o desenvolvimento, é fulcral no paradigma que se propõe, a par 

com as políticas relacionadas com a acessibilidade e o sistema de transportes, dado que se 

trata de políticas estruturantes da competitividade territorial. 

Por outro lado, considera-se a descentralização para o plano local das tarefas e 

procedimentos relacionados com o licenciamento e o registo da generalidade das actividades 

de natureza económica, excepto quando tais atribuições exijam capacidades técnicas 
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específicas que seja anti-económico instalar a nível local, e quando existirem questões de 

natureza ambiental que se considere deverem ainda permanecer num plano de administração 

supra-local.  

Esta dupla descentralização deve ser acompanhada da criação de uma autoridade 

nacional do território, cujos objectivos e funcionalidades se desenvolvem em sede adequada. 

 

3.2.2. Turismo de Portugal, IP, Ministério da Economia e Inovação 

É entidade incontornável nos processos de apreciação urbanística de empreendimentos 

turísticos. 

O artigo 26º do Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de Março, com as alterações introduzidas 

pelo DL nº 228/2009, de 14 de Setembro, estabelece expressamente as respectivas 

competências – parecer prévio vinculativo, que implica aliás a apreciação do projecto de 

arquitectura de cada empreendimento. 

Para que se tenha uma ideia mais aproximada do que é actualmente o processo 

urbanístico, registe-se que esta intervenção, de apenas uma entidade externa, na apreciação de 

empreendimentos fundamentais para as economias locais, regionais e nacional – são múltiplas 

as entidades externas que tendem a intervir em processos urbanísticos – efectua-se com base 

em quinze diplomas legais108, que se enumeram abaixo: 

1. Portaria nº 357/2009, de 6 de Abril, que estabelece os requisitos dos equipamentos 

de uso comum dos empreendimentos turísticos. 

2. Portaria nº 261/2009, de 12 de Março, que estabelece os critérios e os procedimentos 

para o reconhecimento, pelo Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, IP, de 

empreendimentos de turismo da natureza. 

3. Declaração de Rectificação nº 25/2008, de 6 de Junho, que rectifica o referido DL nº 

39/2008, de 7 de Maio. 

4. Portaria nº 937/2008, de 20 de Agosto, que estabelece os requisitos mínimos que 

devem ser respeitados pelo turismo de habitação e pelo turismo no espaço rural. 

5. Portaria nº 517/2008, de 25 de Junho, que estabelece os requisitos mínimos a 

observar pelos alojamentos turísticos locais. 

                                                 
108 www.turismodeportugal.pt, Instituto de Turismo de Portugal,  Enumeração parcelar da listagem 
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6. Portaria nº 518/2008, de 25 de Junho, que estabelece os elementos instrutores dos 

pedidos de realização de operações urbanísticas relativos a empreendimentos turísticos. 

7. Portaria nº 326/2008, de 28 de Abril, que estabelece os requisitos dos 

estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos e apartamentos turísticos. 

8. Portaria nº 25/2000, de 26 de Janeiro, que aprova os modelos, fornecimento e 

distribuição das placas de classificação; revogou as Portarias nºs 1070/97 e 60/98. 

9. Portaria nº 930/98, de 24 de Outubro, que aprovou os modelos de alvarás de licença 

de utilização turística e de utilização para serviços de restauração e bebidas. 

10. Portaria nº 1063/97, de 21 de Outubro, que aprovou as medidas de segurança contra 

riscos de incêndio aplicáveis na construção, instalação e funcionamento dos empreendimentos 

turísticos e dos estabelecimentos de restauração e bebidas. 

11. Portaria nº 1064/97, de 21 de Outubro, que estabelece os procedimentos de instrução 

de pedidos de licenciamento dos empreendimentos turísticos no novo regime de instalação e 

funcionamento. 

12. Portaria nº 1068/97, de 23 de Outubro, que dispõe sobre os sinais normalizados dos 

empreendimentos turísticos, dos estabelecimentos de restauração e de bebidas e das casas e 

empreendimentos turísticos no espaço rural e das informações de carácter geral e dos serviços 

por eles prestados. 

13. Decreto Regulamentar nº 14/2002, de 12 de Março, que altera o Decreto 

Regulamentar nº 33/97, de 17 de Setembro, que regula os parques de campismo públicos. 

14. Decreto Regulamentar nº 33/ 97, de 17 de Setembro, que regula os parques de 

campismo públicos. 

15.  Portaria nº 1229/2001, de 25 de Outubro, que fixa as taxas a serem cobradas pela 

Direcção Geral de Turismo pelas vistorias, requeridas pelos interessados, aos 

empreendimentos turísticos. 

Conclusão: 

Com este enquadramento exaustivo, o que fazem ainda os funcionários da 

Administração central e periférica nos processos urbanísticos, apreciando matéria concreta, de 

modo individualizado? Porque motivo não se deixa o município, que tem o gestor do 

procedimento de apreciação urbanística já destacado para cada apreciação concreta, fazer o 

trabalho que pode e deve fazer, com base no enquadramento legal, sendo devidamente 

fiscalizados a posteriori os respectivos processos? 
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3.2.3. Direcção Geral de Energia e Geologia, Ministério da Economia e da 

Inovação 

Este organismo intervém de modo vinculativo na apreciação de empreendimentos em 

matérias tão diversas como os postos de abastecimento de combustível em estradas da rede 

rodoviária nacional, o licenciamento de exploração de pedreiras e de extracção de inertes, o 

licenciamento das redes de exploração de gás natural e é ainda entidade licenciadora das 

instalações de recepção, armazenamento e transporte do gás natural. 

O Decreto-Lei nº 139/2007, de 27 de Abril constitui a lei orgânica deste organismo. 

Apesar do edifício legislativo hoje existente para proteger o ambiente em matéria de 

extracção de inertes, designadamente nessa vertente crucial que são as paisagens, assiste-se 

por todo o País ao resultado da inaceitável tolerância dos organismos públicos, locais e de 

intervenção regional, relativamente a um modo de produção tradicionalmente insustentável. 

A actividade de extracção de inertes tem regras que obrigam a uma produção sustentável, 

que implica a reposição ou a reconstrução da paisagem em cada área onde termina a extracção 

e cuidados relativamente à colocação de detritos, de modo a impedir a destruição da paisagem 

para além do que for estritamente necessário à exploração. 

Não cabe ao Estado convencer os agentes económicos responsáveis nesta fileira industrial 

de que lhes cabe cumprir a Lei. Cabe-lhe tão simplesmente actuar com equidade: neste 

mercado, como em muitos outros, a oferta tem de ser integrada por quem oferece um produto 

elaborado de modo sustentável. A aplicação rigorosa do enquadramento legal em vigor 

traduzir-se-á provavelmente numa selecção natural dos produtores, num contexto de rigor 

acrescido. Isso não é necessariamente mau, numa área onde a generalidade dos preços estão 

longe de ser desconfortáveis para a actividade. Por cada empresa insustentável que 

desaparecer no mercado, outra, sustentável e ambientalmente cumpridora, se consolida.  

Doutro modo não melhoramos. E não melhorar neste sector de actividade, representa 

continuar a pactuar com a destruição paisagística de extensas áreas do território, áreas que 

podem servir muitas outras fileiras, algumas delas directamente dependentes da qualidade da 

paisagem e com tanto ou mais valor acrescentado. 

Aproveitando esta oportunidade, sugere-se uma nova linha de investigação, para 

prossecução autónoma: a do eventual estabelecimento de penalidades relativamente aos 

organismos locais, regionais e centrais do Estado, por omissão no cumprimento de leis com 
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aplicação territorial, a executar por parte duma futura Autoridade Nacional do Território. 

Áreas prioritárias para determinar penalidades por omissão, tipologia das penalidades, o 

processo. 

 

3.2.4. Direcções Regionais de Cultura – IGESPAR, Ministério da Cultura 

Compete ao IGESPAR, em articulação com as direcções regionais da cultura, 

“pronunciar-se sobre […] trabalhos e intervenções, de iniciativa pública ou privada, a realizar 

em imóveis classificados ou em vias de classificação, respectivas zonas de protecção, 

designadamente, em monumentos, conjuntos e sítios”. 

O IGESPAR também autoriza e acompanha a execução de intervenções em imóveis 

classificados e respectivas zonas de protecção, emitindo “directivas vinculativas” neste 

domínio, conforme dispõe a alínea a) do nº 4 do DL 96/2007, de 29 de Março, que criou este 

Instituto.  

Regem as direcções regionais de cultura – e determinam a sua distribuição espacial – os 

seguintes diplomas: Decreto Regulamentar nº 34/2007, de 29 de Março. A sua distribuição 

espacial é o nível II da Nomenclatura das Unidades territoriais para Fins Estatísticos (NUTS 

II), existindo portanto as Direcções Regionais de Cultura do Norte, do Centro, de Lisboa e 

Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve.  

Têm sede, respectivamente, em Vila Real, Coimbra, Odivelas, Évora e Faro. A Direcção 

Regional de Cultura do Centro tem ainda uma delegação com sede em Castelo Branco. 

A Portaria nº 373/2007, de 30 de Março, determina a estrutura nuclear dos serviços e as 

competências das respectivas unidades orgânicas. 

As DRC acompanham, designadamente, as acções relativas à salvaguarda, valorização e 

divulgação do património arquitectónico e arqueológico, propõe ao IGESPAR, IP o plano 

regional de intervenções prioritárias em matéria de estudo e salvaguarda do património 

arquitectónico e arqueológico, bem como os programas e projectos anuais e plurianuais da sua 

conservação, restauro e valorização, assegurando a sua promoção e execução, submete à 

aprovação do IGESPAR, IP os processos de licenciamento em imóveis e sítios classificados, 

ou em vias de classificação, bem como nas respectivas zonas de protecção. Asseguram ainda 

a salvaguarda e a valorização do património arquitectónico e arqueológico, conforme as 

directivas do IGESPAR, IP, apoia e colabora na inventariação sistemática e actualizada dos 

bens que integram esse património, emite parecer sobre planos, projectos, trabalhos e 
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intervenções com impacto arqueológico. 

A Portaria referida estabelece estas competências de modo mais pormenorizado: 

a) Propor a classificação de bens culturais imóveis e a definição ou redefinição de 

zonas especiais de protecção; 

b) Propor a desclassificação de bens imóveis classificados; 

c) Colaborar na actualização do inventário e do cadastro dos bens imóveis classificados 

ou em vias de classificação; 

d) Colaborar na elaboração e acompanhamento de planos de salvaguarda e valorização; 

e) Instruir os processos e emitir parecer sobre propostas, estudos e projectos para 

trabalhos de construção, demolição, conservação, remodelação, restauro, reutilização, 

f) criação ou transformação de zonas verdes, incluindo os que se reportem a quaisquer 

movimentos de terras ou dragagens, no tocante aos bens imóveis classificados e em vias de 

classificação, às respectivas áreas de protecção e imóveis nelas situados, de acordo com as 

orientações vinculativas definidas pelo IGESPAR, I. P.; 

g) Emitir parecer relativamente aos bens imóveis classificados, às respectivas zonas de 

protecção e imóveis nelas situados e aos bens imóveis em vias de classificação, sobre o 

exercício do direito de preferência por parte do Estado; 

h) Informar sobre o manifesto interesse cultural de intervenções em bens culturais 

imóveis classificados ou em vias de classificação ou situados em zonas de protecção; 

i) Colaborar no levantamento sistemático do estado de conservação dos imóveis 

classificados ou em vias de classificação; 

j) Executar projectos e obras de acordo com as orientações definidas pelo IGESPAR, I. 

P., acompanhando e fiscalizando a sua execução física e financeira; 

k) Prestar apoio técnico e metodológico às acções de defesa e conservação do 

património arquitectónico e arqueológico promovidas por outras entidades; 

l) Propor medidas de salvaguarda do património considerado em risco de deterioração 

imediata; 

m) Prestar apoio técnico a particulares e a instituições detentoras de bens imóveis 

classificados na preparação e execução de obras; 

n) Promover formas de cooperação com as entidades envolvidas nos projectos; 
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o) Assegurar a salvaguarda e valorização do património arqueológico; 

p) Coordenar a actividade desenvolvida pelas equipas técnicas de arqueologia, de 

acordo com as orientações e directivas emanadas pelo IGESPAR, I. P.; 

q) Estudar e propor providências destinadas à prospecção, salvaguarda e valorização 

arqueológica de imóveis, monumentos, conjuntos e sítios; 

r) Executar actividades de prospecção, inventário, registo e fiscalização decorrentes 

das obrigações cometidas ao IGESPAR, I. P., no âmbito do património arqueológico; 

s) Monitorizar o estado de conservação dos monumentos e sítios arqueológicos e 

propor as iniciativas pertinentes para a sua defesa e investigação quando alvo de acto ou 

ameaça de destruição; 

t) Organizar e garantir a manutenção dos depósitos de espólios arqueológicos à sua 

responsabilidade. 

Considera-se que as seguintes atribuições podem ser descentralizadas para uma 

organização regional 

• - Propor medidas de salvaguarda do património considerado em risco de 

deterioração imediata; 

• - Promover formas de cooperação com as entidades envolvidas nos projectos; 

• - Estudar e propor providências destinadas à prospecção, salvaguarda e valorização 

arqueológica de imóveis, monumentos, conjuntos e sítios; 

As atribuições seguintes podem ser descentralizadas para o nível local: 

a) Propor a classificação de bens culturais imóveis e a definição ou redefinição de 

zonas especiais de protecção; 

b) Propor a desclassificação de bens imóveis classificados; 

c) Colaborar na actualização do inventário e do cadastro dos bens imóveis classificados 

ou em vias de classificação; 

d) Colaborar na elaboração e acompanhamento de planos de salvaguarda e valorização; 

e) Instruir os processos e emitir parecer sobre propostas, estudos e projectos para 

trabalhos de construção, demolição, conservação, remodelação, restauro, reutilização, 

f) criação ou transformação de zonas verdes, incluindo os que se reportem a quaisquer 

movimentos de terras ou dragagens, no tocante aos bens imóveis classificados e em vias de 
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classificação, às respectivas áreas de protecção e imóveis nelas situados, de acordo com as 

orientações vinculativas definidas pelo IGESPAR, I. P.; 

g) Emitir parecer relativamente aos bens imóveis classificados, às respectivas zonas de 

protecção e imóveis nelas situados e aos bens imóveis em vias de classificação, sobre o 

exercício do direito de preferência por parte do Estado; 

h) Informar sobre o manifesto interesse cultural de intervenções em bens culturais 

imóveis classificados ou em vias de classificação ou situados em zonas de protecção; 

i) Colaborar no levantamento sistemático do estado de conservação dos imóveis 

classificados ou em vias de classificação; 

j) Executar projectos e obras de acordo com as orientações definidas pelo IGESPAR, I. 

P., acompanhando e fiscalizando a sua execução física e financeira; 

k) Prestar apoio técnico e metodológico às acções de defesa e conservação do 

património arquitectónico e arqueológico promovidas por outras entidades; 

l) Prestar apoio técnico a particulares e a instituições detentoras de bens imóveis 

classificados na preparação e execução de obras; 

m) Assegurar a salvaguarda e valorização do património arqueológico; 

n) Coordenar a actividade desenvolvida pelas equipas técnicas de arqueologia, de 

acordo com as orientações e directivas emanadas pelo IGESPAR, I. P.; 

o) Executar actividades de prospecção, inventário, registo e fiscalização decorrentes 

das obrigações cometidas ao IGESPAR, I. P., no âmbito do património arqueológico; 

p) Monitorizar o estado de conservação dos monumentos e sítios arqueológicos e 

propor as iniciativas pertinentes para a sua defesa e investigação quando alvo de acto ou 

ameaça de destruição; 

q) Organizar e garantir a manutenção dos depósitos de espólios arqueológicos à sua 

responsabilidade. 

Conclusão  

O património é um recurso fundamental para a competitividade dos territórios. 

Trata-se aliás de uma área que atrai crescente interesse dos investidores e dos 

operadores turísticos, área económica onde deve competir à entidade sub-regional 

descentralizada um papel orientador através do ordenamento do território para o Turismo, um 

papel dinamizador seja em matéria de organização de parcerias, seja em matéria de 
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participação na constituição de empresas, e um papel de último recurso de intervenção pública 

relacionada com a salvaguarda de património em risco. 

A gestão do património, essa deve competir ao município, devidamente complementado 

na sua missão pela Autoridade Nacional do Território, a quem se atribui um papel pedagógico 

relevante e um papel fiscalizador decisivo. 

Ao Governo, em matéria de património, para além de um papel fiscalizador, cabem 

outras responsabilidades, designadamente o registo nacional, e a estipulação legal dos 

procedimentos de classificação e do respectivo conteúdo.  

Num contexto de concentração dos procedimentos de licenciamento nos municípios, 

como se defende, é essencial que cada classificação determine quais são os elementos do 

objecto classificado que não são passíveis de sofrer alterações, dada que é retirada à 

Administração central a prerrogativa de analisar em sobreposição ao município cada proposta 

urbanística de edifício classificado, em vias de classificação ou que integre área de protecção 

de imóvel classificado. 

Nas restantes matérias que respeitam à gestão cultural, não se vislumbram interesses 

genéricos na descentralização de competências para o nível sub-regional, pelo que a 

desterritorialização da política estrutural da Cultura deverá ser feita em regra mediante 

descentralização para os municípios. 

 

3.2.5. Outros serviços periféricos dependentes do IGESPAR, I.P. – Ministério da 

Cultura 

Estes organismos regem-se pelo DL n º 96/2007, de 29 de Março, que determina 

também a sua distribuição espacial, que é a seguinte: 

1. Convento de Cristo; 

2. Mosteiro de Alcobaça; 

3. Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém; 

4. Mosteiro de Santa Maria da Vitória (Batalha); 

5. Panteão Nacional, instalado na Igreja de Santa Engrácia, em Lisboa e na Igreja de 

Santa Cruz, em Coimbra; 

6. Parque arqueológico de Vale do Côa. 

Estes organismos têm por função recolher, investigar, salvaguardar, valorizar e colocar 
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à fruição pública os testemunhos que, pela sua importância patrimonial, “assumem particular 

relevância para a afirmação da identidade colectiva”. 

Os seus dirigentes podem propor o acesso gratuito ao monumento ou sítio em casos 

excepcionais, “propor a realização de filmagens e a tomada de imagens no serviço” para 

divulgação, “sem objectivos comerciais”. 

O que podemos subsumir numa organização regional? 

A gestão de monumentos não se quer rotineira. Existem duas possibilidades de produzir 

uma gestão mais eficaz: a sua descentralização para os respectivos municípios, ou uma gestão 

empresarial destinada a garantir um elevado nível de conservação, manutenção, exploração e 

retorno financeiro dos monumentos, tendo em vista a sua visibilidade e sustentabilidade.  

Só no caso de uma gestão empresarial, de que a empresa Parques de Sintra – Monte da 

Lua é um exemplo que merece investigação autónoma, é que se poderá justificar uma 

estratégia de participação da holding sub-regional, maioritária ou minoritária. De qualquer 

modo, a análise da possibilidade da criação de empresas deste tipo terá sempre de passar pela 

percepção da existência de massa crítica, em termos económicos, que o justifique. 

Conclusão  

A gestão de equipamentos relevantes em termos patrimoniais não deve permanecer na 

Administração central, porque não existem elementos no respectivo exercício, nem em termos 

de complexidade, nem de exigência técnica ou de outra natureza, que o justifiquem. Aliás, a 

distância entre tal gestão e o Governo, está preenchida por uma multitude de prioridades e 

preocupações que “normaliza”, no mau sentido da palavra, tal gestão, o que é indesejável do 

ponto de vista da relevância dos monumentos e na perspectiva do seu melhor aproveitamento, 

numa visão sustentável do problema. 

 

3.2.6. Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) – 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional 

Merece profunda reflexão o papel que é desempenhado presentemente pelos organismos 

periféricos da administração central que têm o essencial da sua acção no âmbito da 

administração territorial. 

Não resultou do labor destes organismos, pese embora a mudança de modelos orgânicos 

que experimentaram, um trabalho consistente e bem sucedido em matéria de estratégias de 
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desenvolvimento regional, nem uma estratégia consistente de investimentos públicos. Hoje 

constituem uma das maiores entropias do sistema administrativo português. 

Assistiu-se ao longo dos anos a milhares de investimentos, somando biliões de Euros, 

realizados nas mais diversas áreas fundamentais para o desenvolvimento regional, sem que se 

tivesse logrado uma dinâmica empresarial sólida e reforçada, uma estrutura de formação 

profissional capaz, uma estrutura de Investigação e Desenvolvimento ligada ao mundo 

empresarial e capaz de projectar o desenvolvimento tecnológico de que o País precisa, o 

desenho de estratégias sustentáveis de exploração dos recursos naturais que garantisse a 

preservação e a valorização dos nossos melhores recursos naturais e paisagísticos, 

designadamente da Floresta, uma estratégia de ordenamento e desenvolvimento de actividades 

económicas que aproveitem adequadamente os nossos recursos marítimos, ou a produção e a 

captação internacional de projectos de incentivo que alavanquem adequadamente o nosso 

desenvolvimento turístico. 

Não foram traçadas e implementadas, em síntese, verdadeiras e eficazes estratégias de 

ordenamento do território para a Indústria, nem para o Turismo, nem foram traçadas e 

consensualizadas lógicas regionais de acessibilidade e de transportes. Não há uma política 

urbana estabelecida.  

Pese embora toda a boa vontade. 

Se isso se deveu ao excessivo peso da Administração central sobre a gestão destes 

organismos, criados com a discreta ambição de se tornarem tecnoestruturas “regionais” 

autónomas, ou se assim aconteceu pela incapacidade de os municípios acompanharem as 

dinâmicas que se procuraram produzir, como pretendem vários dos seus responsáveis, é uma 

questão a que a leitura dos documentos produzidos por estes organismos relativamente à sua 

actividade não procura responder, nem permite responder. 

Inquestionável é que a nossa população e as potencialidades oferecidas pelo território 

nacional, precisam daquelas estratégias de desenvolvimento regional e da qualificação do 

nosso tecido social e empresarial, conforme acima se sintetizou rudimentarmente. Essas são, 

na perspectiva que se advoga, as prioridades a desenvolver pela administração ao nível 

regional. 

Estes organismos periféricos, considerada em conjunto a produtividade obtida nos 

sentidos apontados, num período histórico em que não faltou capacidade de investimento 

público, falharam na sua missão essencial. 

Não apresentam potencialidades que tornem a respectiva forma de administração 
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territorial idónea para atingir agora esses objectivos, num panorama de rarefacção crescente 

de disponibilidades de investimento público, em que a articulação entre as capacidades 

públicas e privadas, designadamente entre os actores públicos e os agentes económicos 

privados – área de grande fragilidade na actuação das CCDR – será indispensável para definir 

e atingir metas de desenvolvimento regional. Como aliás o EDEC postula. 

Aliás, cabe questionar o papel a desempenhar pelas regiões plano, tendo em conta o que 

determinou a sua criação, que foi assegurar coerência ao planeamento da Administração 

central. Aí mantêm, salvo melhor opinião, interesse e actualidade. 

O que se questiona é a virtualidade das nossas cinco regiões-plano para determinarem os 

perímetros da administração regional, atenta a inocuidade das experiências que o País tem 

vindo a promover, a sofrer e a pagar nas últimas décadas. 

O DL nº 134/2007, de 27 de Abril, rege estes organismos e a sua distribuição espacial, 

que é o nível II da Nomenclatura das Unidades territoriais para Fins Estatísticos (NUTS II), 

existindo portanto as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, do 

Centro, de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve. 

Têm sede, respectivamente, no Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro. 

A Portaria nº 528/2007, de 30 de Abril, determina a estrutura dos serviços das CCDR e 

as competências das suas unidades orgânicas. 

As CCDR executam teoricamente as políticas de ambiente, de ordenamento do território 

e cidades e de desenvolvimento regional; deveriam assegurar a coordenação das actuações 

dos serviços desconcentrados de âmbito regional; deveriam apoiar tecnicamente as autarquias 

locais e as suas associações. 

Foram-lhes atribuídas as seguintes tarefas fundamentais: 

a) Assumirem-se como actores no processo de definição da política de 

desenvolvimento regional e para isso, cabe-lhes participar com papel catalisador no 

planeamento estratégico “de base territorial”, fomentar parcerias entre actores regionais e 

elaborar programas destinados a promover a coesão e a competitividade territoriais; 

b) Avaliar e fiscalizar as políticas de ambiente, conservação da natureza, ordenamento 

do território e cidades; 

c) Garantir a elaboração, o acompanhamento e a avaliação dos instrumentos de gestão 

territorial, assegurando a respectiva articulação com o Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território; 
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d) Dinamizar a cooperação inter-regional e transfronteiriça; 

e) Assegurar a articulação entre os organismos da Administração central, as autarquias 

locais e entidades equiparadas; 

f) Contribuir para integrar os espaços regionais portugueses no plano europeu e para a 

competitividade interna e externa, com base em estratégias sustentáveis “de nível regional e 

local”. 

 Considera-se que seriam subsumíveis com grande vantagem numa organização de 

pequena região/sub-regional, dentro do sistema que perfilhamos, as seguintes atribuições e 

competências: 

• Não propriamente executar as políticas da Administração central, mas sim 

territorializá-las, nas vertentes que não forem directamente descentralizadas para as autarquias 

locais, nas áreas do ambiente, do ordenamento do território, sob cuja alçada deverão estar as 

políticas de defesa do património construído e natural, e do desenvolvimento regional. Nessa 

medida, deve competir-lhes apoiar tecnicamente as autarquias mediante prestações de 

serviços livremente contratualizáveis; 

• Dinamizar e participar nos processos de planeamento de base regional e sub-

regional, não só nos de dimensão estratégica, mas também e especialmente quanto às políticas 

de acessibilidade, de desenvolvimento industrial e de desenvolvimento turístico; 

• Garantir, por consequência, a elaboração dos instrumentos de gestão territorial que 

determinem as políticas de acessibilidade, de desenvolvimento turístico e de desenvolvimento 

industrial; 

• Avaliar ao nível regional o sucesso e as consequências de todas as políticas com 

incidência territorial, sejam da administração central, sub-regional ou local; 

• Dinamizar a cooperação inter-regional e transfronteiriça; 

• Colaborar na articulação entre a Administração central e as autarquias, 

especialmente nas matérias que contendam com a competitividade territorial; 

Conclusão  

As CCDR, antes CCR, foram criadas como repositório de competências regionais, a 

ampliar gradualmente, tendo em vista uma aprendizagem política e da Administração, de um 

nível regional de organização do Estado. As CCR, depois CCDR, constituiriam, assim – para 

muitos ainda constituem – a base potencialmente estruturante duma regionalização em 
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Portugal. 

Todavia, a experiência recolhida com a actuação das CCDR ao longo dos anteriores 

quadros comunitários de apoio, permitiu tirar algumas conclusões: 

• O desenvolvimento de programas com orientação regional dirigidos efectivamente 

pelas CCDR, não parece ter resultado, na generalidade dos casos, em melhorias duradouras, 

sistémicas, nos planos social, económico ou de qualificação humana e profissional; 

• Para tal resultado, contribuiu a dificuldade manifestada por todas as CCDR em 

passar do campo da teoria do desenvolvimento regional para a operacionalização do mesmo, 

em áreas cruciais como as relações com os agentes económicos, a monitorização realista das 

consequências dos investimentos em realização, assim como a desresponsabilização dos 

respectivos dirigentes na manutenção dos programas que se mostraram bem sucedidos – 

muitos dos quais vieram a perder as boas consequências iniciais por falta de orientação 

estratégica das CCDR, que não distinguiu programas que deviam merecer a persistência da 

Administração, de outros que a não mereciam; 

• Foi patente o afastamento entre as autarquias locais e estes organismos 

regionalmente desconcentrados da Administração; as CCDR mostraram-se amiúde distantes 

dos objectivos das autarquias locais; a sua falta de produtividade estratégica – que não de 

textos “estratégicos” – estabeleceu profundas divisões com as autarquias, que tiveram falta de 

objectivos regionais reais e consequentes aos quais aderir; em nenhuma área da 

Administração ficaram clarificados os desígnios regionais, ou estabelecido um “contrato 

social” entre a sociedade civil, os agentes económicos, as autarquias e as CCDR. 

Concluindo, as CCDR não têm demonstrado vocação para o exercício da governação de 

âmbito regional, em qualquer área da governação, designadamente naquelas em que têm 

importantes competências. 

As CCDR mantêm, relativamente aos objectivos locais e supra-locais, um 

distanciamento que as impede de qualificar e estruturar tais objectivos, o que deveria ser uma 

das suas principais funções. 

Em Portugal, atendendo às especificidades económicas, demográficas, sociológicas e 

políticas do País, o nível da governação infra-nacional descentralizada não pode ser o 

“regional”, das cinco regiões plano no território metropolitano, porque não funciona.  

Consequentemente, não se vê qualquer interesse na manutenção das CCDR, que devem 

ser extintas e os respectivos funcionários devidamente aproveitados para reforçarem e 
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qualificarem o verdadeiro nível infra-nacional descentralizado a desenvolver em Portugal, que 

é o da pequena região no interior e o da sub-região no litoral, o nível das NUT III, ainda que o 

radicalismo actual do Governo nesta definição seja pouco avisado, atendendo à necessidade 

de acautelar as evoluções do tecido regional e a adaptação do sistema sub-regional a essas 

evoluções. 

 

3.2.7. Agência Portuguesa de Ambiente, Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 

Foi criada pelo DL nº 207/2006, de 27 de Outubro. O Decreto regulamentar nº 53/2007, 

de 27 de Abril e a Portaria nº 573-C/2007, de 30 de Abril, definiram o respectivo 

enquadramento jurídico e orgânico. 

A APA é a autoridade nacional de avaliação de impacte ambiental, de avaliação ambiental 

de planos e programas, da prevenção e controlo integrados da poluição e é ainda a autoridade 

nacional de resíduos. Tem também atribuições em matéria de responsabilidade ambiental. 

É por esta entidade que passam muitas das sobreposições de competências em matéria de 

ambiente relativamente às competências municipais de licenciamento e de planeamento, 

nomeadamente na avaliação de impactes ambientais e na avaliação ambiental estratégica. 

 

3.2.8. Instituto da Conservação da �atureza e da Biodiversidade – Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 

Este instituto é regido pelo DL nº 136/2007, de 27 de Abril, e pela Portaria nº 530/2007, 

de 30 de Abril. Este regime determina concomitantemente a sua lógica espacial.. O ICNB 

possui os seguintes organismos desconcentrados: 

• - Departamento de Gestão de Áreas Classificadas do Norte, que integra: 

o - Parque Nacional da Peneda Gerês 

o - Parque Natural do Alvão; 

o - Parque Natural do Douro Internacional 

o - Parque Natural Litoral Norte 

o - Parque Natural de Montesinho 
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• - Departamento de Gestão de Áreas Classificadas Centro e Alto Alentejo, que 

integra: 

o - Parque Natural da Serra da Estrela; 

o - Parque Natural de S. Mamede; 

o - Parque Natural do Tejo Internacional; 

o - Reserva Natural da Serra da Malcata 

o - Paisagem Protegida da Serra do Açor 

• - Departamento de Gestão de Áreas Classificadas Litoral de Lisboa e Oeste, que 

integra: 

o - Parque Natural da Arrábida; 

o - Parque Natural da Serra D’Aire e Candeeeiros; 

o - Parque Natural Sintra-Cascais; 

o - Reserva Natural da Berlenga; 

o - Paisagem Protegida da Arriba Fóssil Costa da Caparica 

• - Departamento de Gestão de Áreas Classificadas Sul, que integra: 

o - Parque Natural da Ria Formosa; 

o - Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vincentina; 

o - Parque Natural do Vale do Guadiana 

• - Departamento de Gestão de Áreas Classificadas Zonas Húmidas, que integra: 

o - Reserva Natural de S. jacinto; 

o - Reserva Natural do Estuário do Sado; 

o - Reserva Natural do Estuário do Tejo; 

o - Reserva Natural de Sto. André e Sancha 

o - Reserva Natural do Paul de Arzila; 

o - Reserva Natural do Paul do Boquilobo; 

o - Reserva Natural S.C.M. Vila Real de Sto. António 

O ICNB assegura a função essencial da conservação da natureza e da biodiversidade – é 

a Autoridade Nacional respectiva – e a gestão sustentável de espécies e habitats naturais de 
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flora e fauna selvagem. 

Assegura ainda a gestão das áreas classificadas, terrestres e marinhas que sejam de 

interesse nacional e colabora na gestão das restantes; também tem responsabilidades em 

matéria de planeamento nessas áreas. 

A colaboração com as entidades gestoras das áreas protegidas, para o respectivo 

desenvolvimento turístico, numa perspectiva sustentável, é uma tarefa subsumível na 

organização regional do território  

Conclusão  

Existem sérios conflitos entre os municípios e as entidades gestoras das áreas 

protegidas. Esses conflitos revestem duas naturezas. 

Os que são a consequência de interesses imobiliários que os municípios protegem – 

caso em que compete às entidades gestoras terem umas visão menos imediatista do território 

que a apresentada pelos municípios, e salvaguardar do melhor modo possível os recursos 

naturais do País. 

Os conflitos que derivam de desejos das populações residentes nas áreas protegidas 

relativamente à melhoria da respectiva qualidade de vida, designadamente a requalificação 

das respectivas habitações e do espaço público das aldeias, ou de acessibilidades, que uma 

visão estrita ou menos humana do interesse ambiental por vezes suscita. 

A aplicação das medidas de salvaguarda dos recursos naturais não pode ser cega ou 

insensível às necessidades das populações. E estas necessidades não podem ser confundidas 

com os interesses de construtores e de promotores imobiliários. 

Acresce que é patente a insatisfação das populações com o tipo de gestão que está 

definido para as nossas áreas protegidas, que se por um lado restringe genericamente a 

possibilidade de edificação, parece ser motivo para a fuga de potenciais investimentos e não 

oferece saídas alternativas de subsistência à população. Veja-se o caso de Marvão, onde o 

Parque de S. Mamede não foi factor de desenvolvimento, e por ser assim, tem contribuído 

para um acentuadíssimo decréscimo demográfico no Município. 

Sendo um excelente tema para uma investigação autónoma – a gestão das nossas áreas 

protegidas – lançam-se ainda assim algumas pistas, decorrentes do paradigma de ordenamento 

do território que se advoga. 

O aumento do território rural sob administração pública, ou sob administração privada 

pro bono, sob regime específico a criar para o efeito, que se advoga precisamente para 
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assegurar a defesa e a valorização dos nossos recursos naturais, tem nas áreas protegidas um 

alvo de eleição, pela especial fragilidade dos recursos presentes; por esse motivo, parece 

indispensável estabelecer um fundo e uma política de apropriação por negociação amigável 

dos solos particulares que ofereçam nestas áreas interesse público. Tal política deve assentar, 

designadamente, na desvalorização legal do valor atribuível aos solos abandonados ou em que 

não sejam efectuadas as limpezas que são legalmente obrigatórias, designadamente em áreas 

florestais. 

A gestão das áreas de reserva natural poderá evoluir para uma lógica não 

governamental, ou para uma lógica empresarial, quando se demonstre a possibilidade de 

sustentar uma solução empresarial do tipo Companhia das Lezírias, com territórios tampão 

adquiridos ou a adquirir para o efeito. 

Também a exploração das áreas florestais – matas nacionais – devem evoluir para o 

mesmo tipo de soluções não governamentais ou empresariais públicas, devidamente 

capitalizadas, com as suas áreas de negócio bem definidas e um estatuto limitado em matéria 

de empregabilidade, assim como um estatuto que garanta alguma elasticidade em matéria de 

participação em negócios que se relacionem com a sustentabilidade do território abrangido, ou 

dos territórios rurais envolventes. 

É fundamental assegurar a participação acrescida das autarquias na gestão das áreas 

protegidas, ainda que essa participação deva ser excluída em matéria de planeamento de 

empreendimentos imobiliários. 

 

3.2.9. Administrações de Região Hidrográfica, IP – Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 

A Lei nº 58/2005, de 23 de Outubro veio estabelecer a Região Hidrográfica como 

unidade principal de planeamento, o que há muito deveria estar feito, mas também como 

unidade de gestão, tendo-se retirado desta discutível opção política uma outra, mais discutível 

ainda: a criação de mais um conjunto de organismos periféricos na Administração central com 

poderes directos sobre o território. 

As Administrações de Região Hidrográfica, cuja lei orgânica foi publicada pelo DL nº 

208/2007, de 29 de Maio, têm competências de planeamento da gestão das bacias 

hidrográficas e de planeamento específico de gestão de águas; compete-lhes ainda definir e 

aplicar os programas e as medidas que esses planos previrem.  



176 
 

Tudo como se o País não tivesse municípios e associações de municípios e como se o 

Estado não estivesse já a pagar, com recursos centrais e locais, todo o sistema empresarial de 

captação e abastecimento de água em “alta”, que contém potencialidades mais do que 

suficientes para realizar parte substancial destas competências, sem ter de produzir mais taxas, 

agora aplicadas sobre os detentores de poços, minas e furos, designadamente, para sustentar 

mais um conjunto de organismos periféricos da Administração central, com todas as suas 

delegações regionais. 

Para exemplificar, a Administração da Região Hidrográfica do Norte subdividiu-se nas 

regiões Minho e Lima; Cávado, Ave e Leça; e Douro. As cinco ARH subdividem-se numa 

dezena, relativamente às quais a lei define a possibilidade, aliás já rapidamente utilizada, de as 

ARH criarem delegações “com natureza e âmbito de actuação sub-regional”. 

As ARH licenciam directamente a utilização dos recursos hídricos, sucedendo nesta 

matéria às CCDR, nos termos da Portaria nº393/2008, de 5 de Junho – não se percebe porquê 

criar mais uma série de organismos desconcentrados para algo que qualquer município pode 

perfeitamente assegurar, a não ser, perdoe-se a ironia estruturalista, porque através dos 

municípios não se criaria mais uma taxa para a Administração central e haveria economias de 

escala, que assim se conseguem evitar. 

Claro está que compete também às ARH “pronunciar-se sobre os montantes dos 

componentes da taxa de recursos hídricos, arrecadar as taxas e aplicar a parte que lhe cabe na 

gestão das águas das respectivas bacias ou regiões hidrográficas” – DL nº 208/2007. 

 A gestão dos recursos hídricos sofre em Portugal de três problemas estratégicos. 

O primeiro é uma visão funcionalista, administrativista, entrincheirada em perspectivas 

ambientais meramente defensivas, que o pensamento moderno já condenou e substituiu pela 

necessidade de estipularmos alvos ambientais positivos e concitarmos em volta destes a 

sociedade.  

Isto exige uma compreensão mais global e cientificamente mais rigorosa do que são e do 

que compreendem do ponto de vista geofísico os nossos recursos hídricos. Ora a criação das 

Regiões Hidrográficas parte do princípio, que é tecnicamente duvidoso, que as águas 

essenciais para o abastecimento humano são as águas superficiais. E em consequência, as 

águas subterrâneas não foram levadas em linha de conta na delimitação daquelas. As bacias 

hidrográficas seguem a morfologia que apresentam as águas superficiais, mas dividem de 

modo menos útil as águas subterrâneas. 
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A este propósito, escreve João Paulo Monteiro e outros109 que “a directiva 2000/60/CE, 

normalmente referida como "directiva quadro da água" bem como diversos documentos 

técnicos e institucionais de países de outras regiões do mundo, como por exemplo os Estados 

Unidos da América (Winter e outros., 1998) e a Austrália (Braaten & Gates, 2001), fazem 

apelo ou argumentam sobre a pertinência prática e a inevitabilidade técnica da gestão da água 

ter de passar a fazer-se recorrendo à gestão conjunta dos recursos hídricos subterrâneos e 

superficiais”. 

Países como a Holanda e a Alemanha têm hoje uma compreensão técnica mais profunda 

acerca do funcionamento hidráulico dos sistemas aquíferos, procurando interagir de modo a 

que as utilizações e as reutilizações de água não colidam, antes contribuam, para as recargas 

dos respectivos grandes depósitos de águas subterrâneas, essenciais e estratégicos em matéria 

de abastecimento de águas.  

Nada no recentemente criado sistema de ARH indicia que isso vá acontecer entre nós e é 

essencial compreender que qualquer institucionalização em matéria de salvaguarda e gestão 

dos recursos hídricos deve ter como escopos assegurar a compreensão científica das relações 

entre as águas superficiais e as águas subterrâneas e o funcionamento dos nossos sistemas 

aquíferos. 

Não faz sentido que a Administração central seja chamada em permanência a assegurar a 

salvaguarda dos recursos hídricos através de novos organismos, quando temos no terreno, 

devidamente equipados – os únicos que o estão – e conhecedores, os sistemas de 

abastecimento de águas, sob forma empresarial – os sistemas multimunicipais e empresariais 

de captação e abastecimento de água em alta, que pertencem à Aguas de Portugal, na sua 

maioria.  

Ninguém melhor que estas empresas para assegurarem o interesse público da salvaguarda 

dos recursos hídricos, que é também o seu interesse empresarial, através do planeamento, da 

monitorização e da fiscalização. Defende-se por essa razão a ampliação das responsabilidades 

públicas atribuídas a estas empresas, para a questão da ampliação do conhecimento científico, 

assim como para a salvaguarda e monitorização dos recursos hídricos, entendidos em sentido 

lato: águas superficiais, águas subterrâneas e respectivas interacções, tendo por fim assegurar 

a crescente protecção e a qualificação dos nossos recursos hídricos. 

Dentro do quadro de salvaguarda dos recursos hídricos estabelecido em planos produzidos 

                                                 
109 Monteiro, José Paulo, Silva, José Matos , Guerreiro, Paula e outros, Modelação de relações entre águas superficiais e subterrâneas nos 
aquíferos do Algarve central,  Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos , 
http://www.cvrm.ualg.pt/projectos/malgar/publ_archive/10_LNEC-2007-jpm_ok.pdf, sem data. 
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pelas empresas das águas mediante delegação pública para o efeito e devidamente validados 

pela Administração central ou regional, deve competir aos municípios a valorização dos 

recursos hídricos, desde a potencialização das suas dinâmicas económicas e sociais, até às 

questões do foro administrativo, como o planeamento e o licenciamento das actividades. 

No sistema que se propõe, é fundamental assegurar – o que não existe hoje e devia existir 

– um nível de recurso das decisões de planeamento de salvaguarda, quando mereçam a 

discordância de municípios. Nível de recurso para o qual cidadãos, movimento associativo e 

municípios possam apelar em busca de decisões de disposições de salvaguarda diferentes, seja 

por entenderem que estas ferem os seus interesses, seja por entenderem que são de reduzido 

rigor tendo em conta os interesses ambientais a proteger no caso concreto. 

Este nível de recurso pode ser a entidade regional descentralizada, se for politicamente 

autónoma dos municípios, por ser eleita directamente; ou terá de ser a Administração central. 

Em qualquer caso, as decisões intermédias sobre estes processos de mediação de conflitos, 

não podem deixar de poder ser avocados pelo Ministro que tutele em razão da matéria, caso 

este entenda que está em causa o interesse público, ou o interesse público prevalecente. 

Por fim, a questão do financiamento. Não é aceitável que o Estado, verificando-se a 

impossibilidade de financiar a vontade de criar uma dúzia de novos organismos periféricos, 

crie uma taxa, a ela sujeite todos os que têm poços, minas de água e furos, de modo objectivo 

e sem cuidar das condições das pessoas que terão de pagar – e veja-se que faixas etárias, 

sociais e económicas estaremos a atingir – a pagar uma taxa, que há-se ser a necessária para 

sustentar ambiciosas expectativas de crescimento da máquina do Estado, num momento de tão 

profunda crise económica. Estamos a falar de uma taxa que atingirá alguns que usam furos 

para as respectivas piscinas, e centenas de milhar de outros que precisam de utilizar um 

recurso hídrico para assegurar colheitas de subsistência. 

Não me parece aceitável esta atitude por parte de um Estado, neste momento histórico. 

Importante seria que o Estado assegurasse, a par do abastecimento de água às populações, a 

análise da qualidade das águas de furos, minas e poços e a respectiva limpeza, a troco de uma 

taxa que pagasse efectiva e justamente o serviço. Aí está uma necessidade essencial que a 

entidade de protecção dos recursos hídricos deve garantir. 

As Administrações de Região Hidrográfica foram criadas pela Lei nº 58/2005, de 29 de 

Dezembro, designada Lei da Água. Foram criadas cinco: a ARH do Norte, com sede no Porto, 

que abrange as RH 1, 2 e 3; a ARH do Centro, com sede em Coimbra, que abrange a RH 4; a 

ARH do Tejo, com sede em Lisboa, que abrange a RH 5; a ARH do Alentejo, com sede em 
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Évora, que abrange as RH 6 e 7; e a ARH do Algarve, com sede em Faro, que abrange a RH 

8. 

As RH são constituídas do seguinte modo: 

• A RH 1 – Minho e Lima, que engloba as bacias hidrográficas dos rios com o mesmo 

nome e as ribeiras da costa entre os respectivos santuários, assim como ribeiras adjacentes; 

integra uma região hidrográfica internacional, partilhada com Espanha; 

• A RH 2 – Cávado, Ave e Leça, que compreende as bacias hidrográficas dos rios com 

o mesmo nome, as ribeiras de costa entre os seus estuários e pequenas ribeiras adjacentes; 

• A RH 3 – Douro, que compreende a respectiva bacia hidrográfica e pequenas 

ribeiras adjacentes; integra uma região hidrográfica internacional, partilhada com Espanha; 

• A RH 4 – Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste, que compreende as respectivas 

bacias hidrográficas, as ribeiras da costa entre os estuários do Douro e a foz do Lis e as bacias 

hidrográficas de todas as linhas de água a sul da foz do Lis até ao estuário do Tejo, exclusive; 

• A RH 5 – Tejo, que compreende a sua bacia hidrográfica e pequenas ribeiras 

adjacentes; integra uma região hidrográfica internacional, partilhada com Espanha; 

• A RH 6 – Sado e Mira, que compreende as respectivas bacias hidrográficas e outras 

pequenas ribeiras adjacentes; 

• A RH 7 – Guadiana, que integra a respectiva bacia hidrográfica; integra uma região 

hidrográfica internacional, partilhada com Espanha; 

• A RH 8 – Ribeiras do Algarve, que compreende as respectivas bacias hidrográficas; 

• A RH 9 – Açores – que integra todas as bacias hidrográficas do arquipélago dos 

Açores; 

• A RH 10, que compreende as bacias hidrográficas do arquipélago da Madeira. 

Criou-se assim uma arquitectura institucional em que as competências relativas aos 

recursos hídricos são asseguradas a nível nacional pelo INAG – Instituto da Água e a nível de 

região hidrográfica pelas ARH, que assumem as competências que estavam atribuídas às 

CCDR no domínio hídrico, com uma nuance: as CCDR mantêm a competência de 

“articulação dos instrumentos de ordenamento do território com as regras e princípios 

decorrentes (da Lei da Água) e dos planos de águas nelas previstos e a integração da política 

de água nas políticas transversais de ambiente são asseguradas em especial pelas CCDR”. 

A Portaria nº 394/2008, de 5 de Junho, determinou a estrutura e a organização interna 
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de cada uma destas Administrações. 

Registe-se que estes organismos periféricos da Administração estão, por sua vez, a abrir 

delegações – vide, a título de exemplo, a delegação de Lamego da ARH do Norte. 

As ARH, que parecem ter sido concebidas como organismos periféricos do INAG, têm 

as seguintes atribuições e competências fundamentais, no nível regional: 

a) A protecção e a valorização dos componentes ambientais das águas; 

b) A elaboração e execução dos planos de gestão das bacias hidrográficas e dos planos 

específicos de gestão das águas; 

c) A autorização e a fiscalização da utilização dos recursos hídricos; 

d) A análise das características da região hidrográfica e das incidências das actividades 

humanas sobre o estado das águas; 

e) “Realizar a análise económica das utilizações das águas das respectivas regiões; 

f) Aplicar os planos de gestão das bacias hidrográficas e as diversas medidas que a Lei 

da Água prevê para protecção e valorização dos recursos hídricos; 

g) Dependendo do que o INAG definir, ou elaboram, ou colaboram na elaboração dos 

planos de ordenamento das albufeiras de águas públicas, nos POOC e nos planos estuarinos; 

h) Elaboram o registo das zonas protegidas dos recursos hídricos; 

i) Promover a requalificação dos recursos hídricos e a sistematização fluvial; 

j) Identificar as zonas de captação; 

k) Aplicar o regime económico-financeiro nas bacias hidrográficas, arrecadar as taxas, 

participar na definição do montante da taxa dos recursos hídricos; 

l) Monitorizar os recursos hídricos, sob orientação do INAG. 

As ARH podem delegar poderes de licenciamento, fiscalização e planeamento, assim 

como a elaboração de programas, nas autarquias e no Instituto para a Conservação da 

Natureza. 

Uma parte das competências das ARH são perfeitamente subsumíveis, numa 

organização regional/sub-regional, nos sistemas multimunicipais de águas, a organização 

empresarial que o Estado tem vindo a desenvolver regionalmente sob tutela da AdP. É o caso 

das seguintes competências: 
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a) A análise das características hidrográficas e das incidências das actividades humanas 

sobre o estado das águas; 

b) Identificar as zonas de captação; 

c) Monitorizar os recursos hídricos; 

O Instituto de Conservação da Natureza, através dos seus organismos periféricos ou 

directamente, pode prover às necessidades no capítulo do registo das zonas protegidas dos 

recursos hídricos e deve ser a entidade encarregue do planeamento dos recursos hídricos no 

que respeite às áreas de especial sensibilidade ambiental que se encontram sob sua protecção. 

A análise económica das utilizações das águas das respectivas sub-regiões, é de facto a 

única competência nitidamente sub-regional que se insere no quadro das competências 

estabelecido para as ARH. 

O nível central da Administração deve assumir directamente a elaboração da 

generalidade dos planos de ordenamento das albufeiras de águas públicas, dos POOC e dos 

planos estuarinos. Trata-se de matéria de relevante interesse nacional da qual a Administração 

central não se deve desresponsabilizar, admitindo-se todavia que a dimensão ou a natureza de 

algumas pequenas áreas justifiquem decisão alternativa, com base no poder regional/sub-

regional. 

Quase todas as restantes competências se subsumem no quadro natural das 

competências locais. Analisemo-las uma a uma: 

• “A protecção e a valorização dos componentes ambientais das águas”: todas as 

matérias que respeitem à mera valorização dos recursos hídricos interiores e que não 

impliquem obras de relevância nacional, que terão sempre de ser tratadas de modo específico, 

podem e devem ser geridas a nível local, não existindo questões de especial complexidade 

técnica a que as autarquias não possam directa ou indirectamente acorrer. A protecção desses 

recursos é também uma função local, complementada por uma Autoridade Nacional do 

Território; 

• “A elaboração e execução dos planos de gestão das bacias hidrográficas e dos planos 

específicos de gestão das águas”: numa lógica, como a que se perfilha, de desterritorialização 

das políticas estruturais da Administração central, têm de existir argumentos muito 

ponderosos para afastar a lógica da descentralização da execução dos planos de gestão para os 

níveis mais adequados da organização territorial, devendo aplicar-se aqui o princípio da 

subsidiariedade. O nível de referência para a execução dos planos de gestão das bacias 
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hidrográficas é o local. Casos existirão em que investimentos de especial complexidade 

poderão exigir a intervenção do nível sub-regional, ou mesmo de um nível nacional. Nada 

justificando aqui também, todavia, a criação de ARH; 

• “A autorização e a fiscalização da utilização dos recursos hídricos: idem. Trata se de 

competências naturalmente locais, complementadas em matéria de fiscalização por uma 

Autoridade Nacional do Território; 

• “Aplicar os planos de gestão das bacias hidrográficas e as diversas medidas que a 

Lei da Água prevê para protecção e valorização dos recursos hídricos”: idem. Trata-se de 

competências naturalmente locais; 

Conclusão  

Nada parece justificar a criação de mais este conjunto de organismos. Essa criação 

constitui um erro, vem sobrecarregar as pessoas em mais um pagamento aplicável sobre o 

consumo da água, quando, a existir tal sobrecarga, ela deveria destinar-se na totalidade a 

melhorar os ratios de sustentabilidade económica dos sistemas multimunicipais de águas, que 

estão fragilizados em termos económicos e financeiros em todo o interior do País e até em 

parte do seu litoral. 

Por consequência, advoga-se a sua rápida extinção. 

 

3.2.10. Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos - ERSAR, 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional 

O DL nº 277/2009, de 2 de Outubro, veio estabelecer a lei orgânica desta entidade, que 

substitui o IRAR e a quem compete, entre outras atribuições características de uma entidade 

reguladora, essa muito especial de “acompanhar a constituição e o início de actividade de 

sistemas municipais e multimunicipais e de entidades gestoras, bem como as respectivas 

alterações e vicissitudes, nomeadamente através da emissão de pareceres”, conforme dispõe a 

alínea e) do nº 2 do art.º 5º deste diploma.  

O conceito de entidades gestoras inclui empresas gestoras de resíduos, como entulhos, 

sucatas, reciclagem e outras. Portanto, o licenciamento de operações urbanísticas respeitantes 

a instalações para a respectiva actividade, enfrenta a competência sobreposta do município e 

do ERSAR. 

Não se compreende por que razão não se dispõe o que houver a dispor em matéria 
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regulamentar acerca das operações urbanísticas relacionadas com estas actividades e se deixa 

o município cumprir as suas capacidades, eventualmente com o apoio de entidade regional 

descentralizada, nas áreas geográficas em que este tipo de licenciamentos for demasiado 

exíguo em número para justificar a especialização de um técnico por município. 

 

3.2.11. Sistemas Multimunicipais de Águas e de Saneamento de Águas Residuais 

– Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional 

Estes sistemas de abastecimento de água potável, de saneamento, e de abastecimento e 

saneamento, regem-se pela Resolução do Conselho de Ministros nº 72/2004, de 16 de Junho, 

assim como pelos Decretos-Lei nº 194/2009, nº 379/93, de 5 de Novembro, na parte que não 

se encontra revogada pelo DL anteriormente citado, nº 294/94, de 16 de Novembro,              

nº 319/94, de 24 de Dezembro, nº 162/96, de 4 de Setembro e nº 195/2009, de 20 de Agosto.  

Os sistemas multimunicipais de águas são detidos pela AdP. Trata-se de uma sociedade 

anónima de capitais exclusivamente públicos com a seguinte estrutura accionista: 

• Parpública – 72%; 

• Parcaixa – 19%; 

• Direcção Geral do Tesouro – 8%. 

Estas empresas abrangem cerca de 70% da população: 

• Águas do Minho e Lima; 

• Águas do Ave; 

• Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

• Águas do Cávado; 

• Águas do Douro e Paiva; 

• SIMRIA 

• Águas do Zêzere e Côa; 

• Águas do Mondego; 

• Águas do Centro; 

• SIMLIS; 
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• Águas do Oeste; 

• SIMTEJO; 

• Águas do Norte Alentejano; 

• Sanest; 

• Águas do Centro Alentejo; 

• SIMARSUL; 

• Águas de Sto. André; 

• Águas do Algarve. 

Estes sistemas asseguram a captação, o tratamento e a distribuição de água para 

consumo público; a recolha, o tratamento e a rejeição de águas residuais urbanas e industriais, 

incluindo a sua reciclagem e reutilização em condições ambientalmente seguras e o 

tratamento e a valorização de resíduos sólidos. Contribuem ainda para assegurar a preservação 

da água enquanto recurso estratégico. 

Conclusão  

O modo de organização temática e geograficamente “vertical” do sector da água em 

Portugal, sob orientação e superintendência da AdP, parece ter falhado em todo o interior 

norte e centro. Se se pode atribuir a menor eficiência de gestão o problema por que passa a 

organização multimunicipal de águas no Alto Minho, dado o contexto favorável em que 

exerce a sua actividade económica, esse motivo torna-se duvidoso quando em 18 sistemas 

multimunicipais, 12 se encontram em situação económica difícil ou muito difícil, numa 

mancha geográfica que abrange de modo quase homogéneo o interior. 

Parece assim que deve ser alterada essa estrutura organizacional, desde logo agregando 

novas áreas de negócio – a recolha e o tratamento de águas residuais, o tratamento e a 

valorização dos resíduos sólidos urbanos e eventualmente outras áreas que estas empresas 

possam agregar, como a produção de energia e o tratamento dos espaços verdes e restantes 

espaços públicos urbanos. Onde tal estratégia não resultar, será necessário reflectir acerca da 

delimitação geográfica dos sistemas multimunicipais, que não conseguem adquirir solidez 

sem a necessária massa crítica. 

É fundamental assegurar o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade económica dos 

sistemas de abastecimento de águas do País. Trata-se de uma das áreas estratégicas do 

Ambiente neste século, na qual não nos podemos dar ao luxo de mantermos estruturas frágeis, 
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incapazes, pela natureza dos seus problemas endógenos, de reagir com a necessária eficácia e 

celeridade às exigências que o sector coloca, seja relativamente à localização de todas as 

fontes possíveis de captação, seja quanto ao desenvolvimento de estratégias de reciclagem e 

reutilização das águas, uma área de actividade que requer investimentos significativos. 

Dentro da lógica defendida de reforço económico e financeiro das empresas deste sector 

nacional estratégico, não faz sentido manter empresas com uma governabilidade mais frágil, 

onde seja possível ter empresas mais sólidas nesse aspecto. Designadamente, porque se 

pretende, após a respectiva corporização técnica e financeira, abrir à participação popular o 

respectivo capital, mediante a sua parcial pulverização em bolsa, tendo em vista assegurar 

uma gestão mais rigorosa e contribuir para a solidez do nosso mercado bolsista, tornando 

disponíveis empresas solidamente implantadas em mercados regionais. 

 

3.2.12. EPAL 

A EPAL é uma empresa sui generis, porque tem uma posição jurídica única no País, no 

sector das águas. Trata-se duma empresa do Estado, que abastece um conjunto de municípios 

na área de Lisboa em alta e abastece em baixa o concelho de Lisboa, sem que na sua estrutura 

de gestão estejam representados os municípios. 

A EPAL emite pareceres em todos os municípios que abastece em alta, acerca dos 

projectos que se pretenda realizar sob servidão a adutores e demais rede abastecedora de água. 

No município de Lisboa, é a entidade que assume o papel de apreciação prévia dos projectos 

de especialidade de redes prediais de abastecimento de água, conforme determina o DL nº 

555/99, com as especialidades que foram determinadas pelo Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação de Lisboa.  

A EPAL é um modelo reconhecido de razoável solidez técnica e financeira no sector. A 

sua composição societária não se baseia na participação dos municípios, antes, trata-se de uma 

empresa integralmente detida pela Administração central, o que lhe permite um tipo de 

funcionamento totalmente empresarial. Este modelo empresarial é, quanto a nós, o mais 

adequado para assegurar o crescimento da empresa até ao seu nível óptimo de massa crítica 

económica, que colocamos em cerca de dois milhões de clientes directos e para, a partir daí, 

ser colocado na Bolsa, abrindo a sua estrutura accionista à participação privada, com as 

exigências que a colocação em bolsa coloca em termos de benchmarketing empresarial. 

Nas outras duas áreas do País que oferecem densidades urbanas de nível suficiente para 

este tipo de empresa – o Algarve e a área metropolitana do Porto – deveriam constituir-se 
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empresas com a composição societária e o tipo de governo da EPAL, porque é possível fazê-

lo, dotando assim estas três sub-regiões do País da estrutura empresarial mais sólida que o 

sector pode oferecer. 

 

3.2.13. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana - IHRU, Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 

O IHRU resulta do extinto Instituto Nacional de Habitação e reúne competências antes 

atribuídas aos extintos Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado 

e Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 

O Decreto-Lei nº 223/2007, de 30 de Maio veio estabelecer as regras segundo as quais 

se dá a fusão dos três organismos referidos, assim como determinou as competências e a 

orgânica deste instituto público, dotado de autonomia administrativa e financeira. 

O IHRU apoia o Governo e executa a sua política na generalidade das matérias 

relacionadas com a habitação e a reabilitação urbana. Cabe-lhe designadamente o 

planeamento estratégico de âmbito nacional nestas áreas, assim como a produção dos planos 

anuais e plurianuais de investimento da Administração Central para estes sectores. 

 Compete-lhe intervir no mercado de solos para regular a “oferta de terrenos 

urbanizados para a construção de habitação social”. Cabe-lhe avaliar os planos de habitação e 

de reabilitação urbana da responsabilidade do sector público e participar em “sociedades, 

fundos de investimento imobiliário, consórcios, parcerias ou outras formas de associação que 

prossigam fins na sua área de atribuições, designadamente relativos à gestão de património 

habitacional público, à habitação de interesse social e à reabilitação urbana” (alínea p) do nº 3 

do artigo 3º do diploma citado). 

 Outras competências atribuídas, são as de:  

- Adquirir, urbanizar e alienar, nos termos legais, terrenos para a promoção de habitações e 

equipamentos de interesse social (artigo 3º, nº3, alínea t)); 

- Adquirir ou arrendar imóveis destinados a alojar pessoas em situação de carência 

habitacional ou a instalar equipamentos de utilização colectiva em bairros sociais (artigo 3º, 

n.º3, alínea z)) ; 

- Contratualizar com pessoas colectivas ou particulares a alocação de habitações ou edifícios 

para fins habitacionais de interesse social (art.º 3º, nº3, alínea aa)); 

- Apoiar e incentivar a execução de acções de reabilitação e revitalização urbanas de 

promoção pública, privada ou cooperativa (art.º 3º, nº3, alínea ab)); 
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- Proceder à certificação legal de projectos e habitações de interesse social, designadamente as 

de custos controlados ou relacionadas com este conceito (art.º 3º, nº 3, alínea ad)); 

- Gerir operações e programas específicos de reabilitação e revitalização urbanas (art.º 3º, nº 

3, alínea ag)). 

 Destacaram-se estas competências, para assinalar como a Administração central ainda 

hoje insiste em estabelecer competências de intervenção local a organismos e outros institutos 

da Administração central, mesmo em áreas nas quais os municípios já demonstraram a sua 

capacidade de acção. 

Todas as matérias relativas à participação em “sociedades, fundos de investimento 

imobiliário, consórcios, parcerias ou outras formas de associação que prossigam fins" […] 

relativos à gestão de património habitacional público, à habitação de interesse social e à 

reabilitação urbana” (alínea p) do nº 3 do artigo 3º), são áreas em que uma organização 

regional pode intervir. 

A intervenção da organização de âmbito regional, tal como se concebe, pode trazer ao 

município ou municípios parceiros, assim como a outros parceiros públicos ou privados, a sua 

capacidade técnica nos domínios financeiro, pericial, técnico ou outros, sempre na premissa 

de que a intervenção regional não se destina a acumular prejuízo, porque não é essa que se 

pretende que seja a sua função. Por esse motivo, a intervenção regional, que nesta matéria 

deve ser supletiva, deve revestir-se de uma de duas naturezas, a de participação com capital 

social, sempre com rentabilidade mínima assegurada e demonstrada, ou a de prestação técnica 

de serviços com valor e liquidação contratualizadas à partida.  

Conclusão  

As questões relacionadas com a habitação e a reabilitação urbana não devem ter tutela 

da Administração central mediante apreciação prévia de planos ou processos de licença. Essa 

tutela deve restringir-se aquilo que é a tutela normal, fiscalizadora, que a Administração 

central deve produzir sobre a administração em geral. 

É merecedor de debate se continua a ser necessário um instituto da Administração 

central para gerir uma política habitacional, que a natureza das coisas tem colocado cada vez 

mais no âmbito local e que deve ser aí estabelecida definitivamente, ainda que haja uma 

intervenção financeira e científica a assegurar pela Administração central. 

Poderão existir situações, designadamente em matéria de política de solos, como 

existirão seguramente na área das participações sociais em planos de investimento, situações 

que tornem oportunas intervenções de âmbito regional. Mas não se vislumbram razões que 

justifiquem uma intervenção desse nível que não seja por interesse e iniciativa dos municípios 
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- para além de intervenções de natureza dispositiva que uma assembleia regional poderá 

assegurar e que uma Autoridade Nacional do Território fiscalizará. 

 

3.2.14. Fundo Remanescente de Reconstrução do Chiado – FRRC, Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 

Este organismo é regido pelo DL nº 321/2002, de 31 de Dezembro. A sua zona de 

intervenção é constituída pelas ruas da Misericórdia e do Alecrim e zonas envolventes, no 

Chiado, em Lisboa. 

O FRRC foi constituído para apoiar as obras de reconstrução e requalificação urbana do 

Chiado, mediante auxílios financeiros a diversos tipos de intervenção, tipificadas em lei. 

Conclusão  

Este tipo de fundos deve ser gerido pelo município. Quanto muito, quando se achar 

necessário, competirá à Administração central o estabelecimento de regras para o respectivo 

uso. E compete-lhe evidentemente a fiscalização rigorosa da gestão efectuada do Fundo. 

 

3.2.15. Governos Civis – Ministério da Administração Interna 

O DL nº 252/92, de 19 de Novembro, com a redacção dos DL nº 316/95, de 28 de 

Novembro e do DL nº 213/2001, de 2 de Agosto, definiu o Estatuto do Governador Civil, que 

é constitucionalmente o representante do Governo na área do distrito, exercendo as 

competências que lhe forem legalmente conferidas. 

O DL nº 203/2006, de 27 de Outubro, que constitui a Lei Orgânica do Ministério da 

Administração Interna, define os Governos Civis como as estruturas de suporte logístico e 

administrativo e a sede do exercício das competências dos governadores civis, 

designadamente a representação desconcentrada do Governo, a coordenação das forças e 

serviços de segurança e de protecção civil, e a articulação dos serviços da administração 

central na sua área de responsabilidade. Os Governos Civis integram-se orgânica e 

hierarquicamente no MAI. 

O Despacho nº 13.731/2007, do Ministro da Administração Interna, determinou a 

delegação de competências nos Governadores Civis. 

Existem os seguintes governos civis: Bragança, Viana do Castelo, Braga, Vila Real, 

Porto, Aveiro, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Leiria, Lisboa, Setúbal, 
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Portalegre, Évora, Beja e Faro. 

Fundamentalmente, o Governador Civil exerce as seguintes competências: 

a) Desencadeia e coordena, na iminência ou na ocorrência de catástrofe grave, os meios 

de protecção civil; 

b) Elabora o cadastro das associações desportivas, recreativas e culturais, para gerir os 

subsídios a atribuir; 

c) Autoriza e fiscaliza concursos e peditórios; 

d) Regista alarmes sonoros; 

e) Fiscaliza leilões de penhores.  

Em matéria de licenciamento, cabe-lhe designadamente emitir pareceres relativamente à 

autorização de estabelecimentos de restauração e de bebidas com pista de dança. 

É subsumível numa organização regional a articulação de serviços da Administração 

central na sua área de influência – no sentido em que as respectivas tarefas, nos casos que 

temos vindo a referir, deixam de ser executadas por serviços da Administração central para 

passarem a sê-lo por uma entidade desconcentrada sub-regional. 

Não se vê porque razão o cadastro das associações e a atribuição de subsídios às 

mesmas, assim como a autorização de concursos e peditórios, o registo de alarmes sonoros e a 

fiscalização de leilões de penhores, tenha de ser feito a outro nível que não o local. 

Conclusão  

Dificilmente se pode justificar a manutenção de uma máquina administrativa como os 

Governos Civis, não só pelos respectivos custos, mas pelo peso simbólico que arrastam, para 

efeitos de coordenação da protecção civil, que pode seguramente ser efectuada de vários 

outros modos e que, se necessário, se pode tornar uma competência sub-regional sem 

desvantagens evidentes. 

O papel político dos Governadores Civis, numa sociedade descentralizada democrática, 

não constitui uma exigência. 

 

3.2.16. Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja, SA – EDAB, 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

A EDAB, SA foi criada pelo DL nº 155/2000, de 22 de Julho, alterado pelo DL nº 
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64/2003, de 3 de Abril. A sua estrutura accionista é a seguinte: 

• Direcção Geral do Tesouro, 82,5 %; 

• Associação dos Municípios do Distrito de Beja – 10%; 

• Núcleo Empresarial da Região de Beja – 2,5 %; 

• Empresa de Desenvolvimento de Infra-estruturas do Alqueva – 1,25 %; 

• API Parques – 1,25%; 

• Administração do Porto de Sines – 1,25 %. 

Trata-se assim duma sociedade anónima com capitais maioritariamente públicos. 

A EDAB, SA destina-se a promover a base aérea de Beja para fins civis, ao nível do 

transporte aéreo e de outras actividades relacionadas com a aviação civil, e criação das infra-

estruturas necessárias. 

A actual situação económica e financeira, ao fim de nove anos de existência, é peculiar. 

A empresa não gera receitas, nem apresenta condições legais que lhe permita fazê-lo. O 

volume de negócios é de 0 Euros. O grau de endividamento total está nos 54%. O passivo 

atingiu em 2007, últimos dados disponíveis, cerca de 20.500.000 Euros. 

O desenvolvimento do aeroporto de Beja é subsumível numa organização regional. Ao 

invés, foi recentemente integrado na ANA, numa decisão incompreensível em termos de 

interesse regional, nomeadamente tendo em conta a decisão de privatização da ANA. 

Conclusão  

Não se tratando de uma das plataformas aeroportuárias estruturantes do tráfego aéreo no 

País – como o são os aeroportos de Faro, Lisboa e Porto – não se justifica que a tutela da 

gestão do aeroporto de Beja seja central, ainda que se justifique, eventualmente, a 

participação, até maioritária, da Administração no respectivo capital durante a fase de 

investimento. 

O que nos parece é que essa participação deveria ser maioritariamente assegurada por 

uma holding de desenvolvimento regional e não por um Governo que é, por natureza, distante 

perante uma empresa deste tipo, que não pode ser uma prioridade em termos aeroportuários 

nacionais, quando chegar a fase da gestão corrente do estabelecimento. 
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3.2.17. Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres - IMTT, Ministério 

das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres tem competência para autorizar a 

abertura de centros de inspecção automóvel e das escolas de condução, coordena os processos 

de licenciamento de instalação de plataformas e outras instalações logísticas, autoriza serviços 

de transporte público de passageiros, aprova as infra-estruturas de natureza ferroviária e 

acompanha a elaboração dos instrumentos de gestão territorial, entre inúmeras competências. 

Este instituto público, que foi criado pelo DL nº 147/2007, de 27 de Abril, resultou da 

fusão da antiga Direcção Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais e do Instituto Nacional 

do Transporte Ferroviário, tendo ainda assumido as atribuições relativamente a cartas e 

condutores que eram exercidas pela Direcção Geral de Viação no âmbito do Ministério da 

Administração Interna. 

 

3.2.18. Autoridades Metropolitanas de Transportes – Ministério das Obras 

Públicas, Transportes e Comunicações 

Os organismos foram criados pelo DL nº 268/2003, de 28 de Outubro, no uso de 

autorização legislativa concedida pela Lei nº 26/2002, de 2 de Novembro. Criou a Autoridade 

Metropolitana de Transportes de Lisboa e a Autoridade Metropolitana de Transportes do 

Porto. 

As AMT foram criadas para terem fundamentalmente as seguintes atribuições: 

a) Favorecer a mobilidade em transportes públicos; 

b) Planeamento estratégico – elaborar o plano metropolitano de mobilidade e 

transportes; 

c) Planear a localização dos interfaces e terminais e assegurar a coordenação dos 

diversos modos de transporte; 

d) Promover a intermodalidade; 

e) Acompanhar a elaboração dos instrumentos de gestão territorial locais e nacionais; 

f) Monitorizar os transportes públicos de passageiros e fiscalizar o cumprimento das 

leis, concessões e programas de exploração; 

g) Estabelecer as obrigações inerentes ao serviço público de transportes metropolitano; 

h) Gerir o financiamento do sistema de transportes público de passageiros; 
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i) Desenvolver um sistema tarifário integrado; 

j) Definir as regras tarifárias aplicáveis às infra-estruturas, interfaces e 

estacionamentos de interesse metropolitano; 

k) Divulgar a oferta de serviços de transporte público; 

l) Promover a inovação tecnológica e de serviços; 

m) Projectos de investigação, projectos inovadores e acções piloto sobre transportes 

públicos e mobilidade urbana. 

Todas as tarefas hoje atribuídas às AMT são subsumíveis numa organização regional. 

Conclusão  

As competências relativas ao sistema de transportes e às acessibilidades sub-regionais 

devem ser uma das duas tarefas essenciais das entidades sub-regionais descentralizadas, tal 

como as concebemos, dada a sua importância para a competitividade territorial. 

 

3.2.19. Gabinete do Metro Sul do Tejo – MST, Ministério das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações 

Este organismo foi criado pelo DL nº 167 – A/2002, de 22 de Julho, alterado pelo DL nº 

15/2008, de 23 de Janeiro, que também determinou a sua definição espacial. Sob a égide do 

IMTT, o MST acompanha o Metro Sul do Tejo em nome do Estado. O Metro Sul do Tejo 

abrange os seguintes troços: Corroios – Cova da Piedade; Corroios – Universidade; Corroios 

– Cacilhas; Corroios – Pragal; Corroios – Fogueteiro; Seixal – Barreiro; e o parque de 

material e oficinas. 

O MST procede em nome do Estado e nesse contexto, cumpre as seguintes atribuições 

fundamentais: 

a) Garante a cobertura financeira do projecto; 

b) Verifica o respectivo cumprimento pontual; 

c) Promove a cooperação entre a concessionária (MTS), os municípios envolvidos 

(Almada e Seixal) e as concessionárias ou entidades públicas, prestadoras de serviços 

públicos; 

d) Realiza os estudos para o desenvolvimento das próximas fases da rede; 
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e) Representa o Estado no exercício dos poderes e prerrogativas contratuais, assim 

como dos que estão previstos nas bases da concessão. 

Os poderes de acompanhamento e contratação da concessão da gestão do Metro, após o 

seu estabelecimento, são subsumíveis numa organização regional. 

Conclusão  

Este tipo de investimento, dado o respectivo peso financeiro, pode exigir a participação 

directa da Administração central para efeitos de criação da rede do Metro. Todavia, nada 

justifica que a respectiva gestão, com características empresariais, naturalmente, seja mantida 

na Administração central. 

 

3.2.20. Metropolitano de Lisboa, E.P. – ML, Ministério das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações 

Esta empresa rege-se pelo DL nº 439/78, de 30 de Dezembro, que aprovou os estatutos 

da empresa e determina a sua delimitação espacial. É uma empresa pública. Rege-se pela 

legislação aplicável às empresas públicas. A rede do Metropolitano de Lisboa abrange hoje 46 

estações nos concelhos de Lisboa, Amadora e Odivelas. Estão em curso várias ampliações da 

rede, designadamente para o aeroporto de Lisboa, e para Moscavide, no concelho de Loures, 

após as quais a rede passará a ter 52 estações, abrangendo cerca de 40 km. 

Foi criado para assegurar o serviço púbico de transporte colectivo de passageiros 

“fundado no aproveitamento do subsolo da cidade de Lisboa e zonas limítrofes”, como 

definiu o DL nº 439/78, de 30 de Dezembro. 

A representação do Estado na estrutura societária da empresa é subsumível numa 

organização regional . 

Conclusão  

As empresas de transportes públicos de passageiros cuja área de influência seja 

municipal ou sub-regional, devem ser acompanhadas sub-regionalmente. Nada justifica que a 

respectiva gestão seja acompanhada directamente pelo Governo. Por outro lado, a necessidade 

de assegurar a coerência global do sistema de transporte público de passageiros numa base 

supra-municipal, não aconselha a deixar aos municípios essa prerrogativa, independentemente 

da área abrangida por cada empresa. 
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3.2.21. Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA – Carris, Ministério das Obras 

Públicas, Transportes e Comunicações 

A empresa é regida pelo D.R. nº 33, III Série, de 9 de Fevereiro de 1993 e pelo D.R. nº 

158, de 11 de Julho de 2000. É uma sociedade anónima participada pelo Estado. 

A CARRIS assegura o transporte público colectivo de passageiros em Lisboa, em meio 

rodoviário. Legalmente, esta SA tem por objecto “a exploração de concessões de transportes 

terrestres, já existentes ou futuras, feitas pelo Estado ou por autarquias locais” e qualquer 

outra actividade compreendida na indústria de transportes terrestres. 

A representação do Estado na estrutura societária da empresa é subsumível numa 

organização regional. 

Conclusão  

As empresas de transportes públicos de passageiros cuja área de influência seja 

municipal ou sub-regional, devem ser acompanhadas regional ou sub-regionalmente. Nada 

justifica que a respectiva gestão seja acompanhada directamente pelo Governo. Por outro 

lado, a necessidade de assegurar a coerência global do sistema de transportes públicos de 

passageiros numa base supra-municipal, não aconselha a deixar aos municípios essa 

prerrogativa, independentemente da área abrangida por cada empresa. 

 

3.2.22. Metro Mondego, SA – Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações 

Esta empresa foi espacialmente delimitada e é regida pelo DL nº 179-A/2001, de 18 de 

Junho, que determinou que a Metro Mondego, SA é uma sociedade anónima de capital 

exclusivamente público, participada maioritariamente pelo Estado, também detida pelas 

câmaras municipais de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, podendo ser ainda legalmente 

participada pela CP, pelo Metropolitano de Lisboa e pela REFER – na realidade, participam 

no capital social da empresa a REFER e a CP, ambas com 2,5% do capital. Os municípios têm 

cada um 14% e o Estado participa com 53%. 

DL nº 226/2004, de 6 de Dezembro, que alargou o prazo de concessão estabelecido pelo 

DL nº 10/2002, de 24 de Janeiro, para a exploração em exclusivo de um sistema de metro 

ligeiro nos concelhos de Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo. 

O Metro Mondego, SA foi criado para implementar e desenvolver um sistema de 

metropolitano ligeiro de superfície, designado metropolitano ligeiro do Mondego, nos 
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concelhos referidos e integrá-lo num processo de modernização e articulação dos sistemas de 

transporte. 

A representação do Estado na estrutura societária da empresa, quando o 

empreendimento estiver estabelecido e a empresa entrar na sua fase de gestão ordinária, ainda 

que realizando pontualmente investimentos, é subsumível numa organização regional. 

Conclusão  

As empresas de transportes públicos de passageiros cuja área de influência seja 

municipal ou sub-regional, devem ser acompanhadas sub-regionalmente, quando a empresa 

vir realizados os investimentos do respectivo estabelecimento. Nada justifica que a respectiva 

gestão seja acompanhada directamente pelo Governo. Por outro lado, a necessidade de 

assegurar a coerência global do sistema de transporte público de passageiros numa base supra-

municipal, não aconselha a deixar aos municípios essa prerrogativa, independentemente da 

área abrangida por cada empresa. 

 

3.2.23. Metro do Porto, S.A. – MP, Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações 

O DL nº 192/2008, de 1 de Outubro, rege esta empresa e a sua distribuição espacial. 

Destina-se a intervir na área metropolitana do Porto. Os actuais percursos e os 

desenvolvimentos em curso estabelecem uma rede que abrange, para além do concelho do 

Porto, Matosinhos, Maia, Gondomar, Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Vila Nova de Gaia. 

Esta empresa explora, em regime de concessão pública, um sistema de metro ligeiro na 

área metropolitana do Porto. Para o efeito, cabe-lhe realizar os projectos, a construção das 

infra-estruturas e o fornecimento dos equipamentos e do material circulante. 

A representação societária da Administração é subsumível numa organização regional. 

Conclusão  

Tal como a do ponto anterior. As empresas de transportes públicos de passageiros cuja 

área de influência seja municipal ou sub-regional, devem ser acompanhadas sub-

regionalmente, quando a empresa vir realizados os investimentos do respectivo 

estabelecimento. Nada justifica que a respectiva gestão seja acompanhada directamente pelo 

Governo. Por outro lado, a necessidade de assegurar a coerência global do sistema de 

transporte público de passageiros numa base supra-municipal, não aconselha a deixar aos 

municípios essa prerrogativa, independentemente da área abrangida por cada empresa. 



196 
 

 

3.2.24. Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S.A. – STCP, Ministério 

das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

O DL nº 202/94, de 23 de Julho, que transformou a STCP numa sociedade anónima de 

capitais exclusivamente públicos, cuja área de intervenção é o Grande Porto, rege esta 

empresa. O accionista único é o Estado. 

A STCP explora o transporte rodoviário de passageiros de superfície na área urbana do 

Grande Porto, podendo acessoriamente explorar transportes colectivos de superfície “na e fora 

da área geográfica referida” e outras actividades que sejam complementares. 

A representação societária da Administração é subsumível numa organização regional 

descentralizada. 

Conclusão  

Tal como a do ponto anterior. As empresas de transportes públicos de passageiros cuja 

área de influência seja municipal ou sub-regional, devem ser acompanhadas sub-

regionalmente, quando a empresa vir realizados os investimentos do respectivo 

estabelecimento. Nada justifica que a respectiva gestão seja acompanhada directamente pelo 

Governo. Por outro lado, a necessidade de assegurar a coerência global do sistema de 

transporte público de passageiros numa base supra-municipal, não aconselha a deixar aos 

municípios essa prerrogativa, independentemente da área abrangida por cada empresa. 

 

3.2.25. Transportes Tejo, S.A. – Transtejo, Ministério das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações 

O DL nº 150/92, de 21 de Julho rege a empresa e o seu âmbito territorial. É uma 

sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos. Explora o tráfego fluvial colectivo de 

passageiros no estuário do Tejo. 

A Transtejo explora transportes fluviais de passageiros, e pode complementarmente 

envolver-se noutros serviços e operações comerciais, industriais e financeiras que se 

relacionem com o objecto principal. 

A representação societária da Administração é subsumível numa organização regional. 

Conclusão  

Tal como a do ponto anterior. As empresas de transportes públicos de passageiros cuja 
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área de influência seja municipal ou sub-regional, devem ser acompanhadas sub-

regionalmente, quando a empresa vir realizados os investimentos do respectivo 

estabelecimento. Nada justifica que a respectiva gestão seja acompanhada directamente pelo 

Governo. Por outro lado, a necessidade de assegurar a coerência global do sistema de 

transporte público de passageiros numa base supra-municipal, não aconselha a deixar aos 

municípios essa prerrogativa, independentemente da área abrangida por cada empresa. 

 

 

3.2.26. Caminhos de Ferro Portugueses, E.P. – CP, Ministério das Obras 

Públicas, Transportes e Comunicações 

A empresa é regida pelos seguintes diplomas: DL nº 109/77, de 25 de Março, 

Declaração de rectificação nº 103/92, de 31 de Julho, DL nº 116/92, de 20 de Junho e DL nº 

274/98, de 5 de Setembro.  

É uma empresa pública e é o operador público de transporte ferroviário em Portugal, 

desde 1997, quando foi criada a empresa gestora da infra-estrutura ferroviária, que é a 

REFER. A entidade reguladora do sector é o IMTT – Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes Terrestres. 

A CP explora o transporte de passageiros e mercadorias nas linhas férreas e ramais que 

integram a rede ferroviária nacional, com excepção do transporte suburbano no eixo 

ferroviário Norte/Sul da região de Lisboa, que está concessionado ao operador ferroviário 

Fertagus. 

A CP, antecipando o cenário da progressiva liberalização do mercado do transporte 

ferroviário com a possibilidade de acesso a novos operadores, criou sete Unidades de 

Negócio, que surgem, na definição da própria empresa, como “uma aposta na área comercial”. 

Todavia, é precisamente na área comercial que a empresa denota fragilidade, que não é 

compatível com o papel desejável das facilidades ferroviárias do País, seja em termos de 

directo transporte público de passageiros, seja em termos turísticos, seja em termos de 

coordenação intermodal. 

A concessão das suas Unidades de Negócio, delimitadas regionalmente, é subsumível 

numa organização regional. 

Conclusão  

Tal apreciação e as respectivas decisões devem ter uma participação importante da 
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entidade sub-regional descentralizada. Pode dizer-se que a empresa sofre as consequências da 

ausência de regras de ordenamento adequadas em termos de acessibilidade e do 

desinvestimento que durante muitos anos o País exerceu relativamente à sua rede ferroviária. 

Todavia, é hoje necessário projectar a possibilidade de se criarem novas concessões a 

operadores privados, que assegurem uma performance superior de sub-sistemas ferroviários 

regionais, mais de acordo com as exigências actuais. 

 

3.2.27. Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP - IPTM-IP, 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

O instituto rege-se pelo DL nº 146/2007, de 27 de Abril e pela Portaria nº 544/2007, de 

30 de Abril. Para além dos serviços centrais em Lisboa, o IPTM tem as seguintes delegações: 

• Delegação do Norte e Douro; 

• Delegação do Centro, que inclui a direcção de serviços de Peniche e Nazaré; 

• Delegação do Sul. 

O IPTM-IP regula, fiscaliza e exerce funções de coordenação, planeamento e 

regulamentação do sector marítimo-portuário. Também administra os portos e as áreas de 

domínio público marítimo e fluvial que se encontram sob sua jurisdição, designadamente 

quanto às operações portuárias, trabalho portuário e náutica de recreio. Tem ainda 

responsabilidades relativas à navegabilidade do Douro. 

É subsumível numa organização regional a administração directa ou indirecta dos portos 

comerciais, à excepção dos que são geridos por administrações portuárias: Leixões, Aveiro, 

Lisboa, Setúbal e Sines. Todos os restantes portos comerciais do País devem ter uma 

administração tutelada a nível sub-regional. 

A náutica de recreio e os portinhos que abundam na costa portuguesa devem ser 

tutelados pelos municípios, a quem deve caber a respectiva valorização. É fundamental 

estabelecer uma estratégia dos portos de pesca semelhante, sendo que não se concebe em 

princípio razões que justifiquem uma administração não municipal destes portos, 

independentemente de um estudo autónomo poder levar a conclusões distintas, dados os 

custos de manutenção que algumas destas estruturas portuárias representam. 

Conclusão  

Existem competências atribuídas a este Instituto que são de relevante interesse nacional, 
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designadamente em matéria de transportes marítimos. Não é o caso da administração 

portuária nem da náutica de recreio, excepto no que respeita a questões normativas. Não se 

concebem razões de interesse nacional na administração dos pequenos portos comerciais e de 

recreio. Nenhuma razão. 

Os municípios vêem por vezes prejudicada a sua vontade e dinâmica específicas com 

entraves e estratégias financeiras da Administração central relativamente ao desenvolvimento 

de projectos de náutica de recreio, o que nos tempos actuais, em que a náutica de recreio 

representa um importante veículo de qualificação ou de requalificação turística, é prejudicial 

ao desenvolvimento da competitividade territorial do nosso litoral, salvo estando em causa 

razões de índole ambiental, o que nem sempre tem sido o caso. 

 

3.2.28. Rede Ferroviária �acional, EPE – REFER, Ministério das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações 

A REFER, que administra, conserva e desenvolve a infra-estrutura da rede ferroviária 

nacional, é uma empresa pública criada pelo DL nº 104/97, de 29 de Abril. 

À REFER cabe emitir pareceres relativamente a todas as propostas urbanísticas 

relacionadas com solos que integrem servidões ferroviárias. 

Esta empresa presta o serviço público de gestão da infra-estrutura integrante da rede 

ferroviária nacional, incluindo a sua construção e modernização. 

São subsumíveis numa organização regional a administração regional de áreas não 

utilizadas e de remota possibilidade de utilização para o efeito do domínio ferroviário, como 

sejam estações e outro património imobiliário de linhas abandonadas.  

Conclusão  

O modo como a REFER tem vindo a administrar o património imobiliário da servidão 

ferroviária é deficiente, de vários modos. 

A falta de dinâmica no aproveitamento de oportunidades regionais anda por vezes em 

paralelo com uma estratégia de promoção imobiliária que nem sempre é sensível aos 

condicionalismos do património edificado, de que muitas estações em Portugal constituem 

relevantes exemplos – vide a despreocupação relativamente à classificação dessas estações e 

apeadeiros que constituem jóias do património. 

Por outro lado, a estratégia de corredores verdes em linhas desactivadas baseia-se numa 

lógica segundo a qual a CP oferece um estudo prévio do corredor, designadamente para 
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aproveitamento pedonal ou ciclovia, exigindo aos municípios a assinatura de compromissos 

financeiros relativamente a tais espaços canais, o que parece indesejável e injustificável, uma 

vez que a razão da constituição de tais servidões ferroviárias tiveram como razão o respectivo 

aproveitamento ferroviário e não outros aproveitamentos, designadamente os que são 

competência municipal, como o uso dos espaços públicos para o recreio e o lazer das 

populações. 

É impressionante o número de funcionários que algumas empresas conseguem manter, 

tendo em conta o contexto económico em que se movem e os resultados financeiros que 

obtêm. 

 

3.2.29. Parques de Sintra – Monte da Lua, SA 

É uma empresa de capitais exclusivamente públicos, criada pelo DL nº 215/2000, de 2 

de Setembro. O DL nº 292/2007, de 21 de Agosto veio alterar a composição societária para a 

seguinte: 

• Ministério do Ambiente – Instituto da Conservação do Ambiente e da 

Biodiversidade – 36%; 

• IMC – Instituto dos Museus e Conservação – 34%; 

• Turismo de Portugal, IP – 15%; 

• Câmara Municipal de Sintra – 15% 

A empresa gere os pólos de atracção mais importantes de Sintra, designadamente o 

parque da Pena e o palácio da Pena, o Castelo dos Mouros, a tapada do Mouco e propriedades 

anexas, os jardins de Monserrate, o palácio de Monserrate, o convento dos Capuchos, as 

tapadas de D. Fernando II e Monserrate, as quintas de Seteais e da Abelheira. 

A Parques de Sintra – Monte da Lua, SA tem por fim recuperar, conservar, manter e 

divulgar os valores naturais e culturais da paisagem Cultural de Sintra, declarada Património 

da Humanidade. 

A administração ou a concessão deste tipo de empresa é subsumível numa organização 

regional. 

Conclusão  

Não faz sentido existir intervenção do nível nacional da Administração na gestão 

ordinária da generalidade do património edificado. O que não significa que não caiba à 
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Administração central assegurar com todo o rigor que tal património se mantenha incólume, 

sem sofrer políticas de aproveitamento imobiliário que são normalmente desconformes com o 

conceito da respectiva preservação e valorização. Para isso existem políticas de classificação e 

de fiscalização, cuja requalificação se prevê. 

Todavia, este tipo de empresa parece um excelente tema para uma investigação, porque 

a ampliação do território sob jurisdição pública, conforme se advoga, vai necessitar de 

soluções empresariais híbridas, em que a participação societária pode desenvolver-se entre os 

diversos níveis da Administração e interesses privados, e em que há que assegurar um 

conjunto de elementos cruciais para o respectivo sucesso: capitalização, qualificação técnica, 

definição rigorosa do perfil do negócio, sustentabilidade económica e impedimento dos usuais 

aproveitamentos para contratar e empregar amigos e correligionários políticos, que tanto 

mancha o desempenho político em Portugal e tanto desorganiza os organismos e as empresas 

participadas pelo Estado. 

 

3.2.30. Parque Expo 98, SA 

Esta empresa é constituída pela DG do Tesouro em 99,43% e pela Câmara Municipal de 

Lisboa em 0,57%. Não tem delimitação espacial. 

Trata-se hoje de uma holding, que integra ou participa nas seguintes empresas: 

• Oceanário de Lisboa, SA; 

• Atlântico – Pavilhão Multiusos, SA; 

• Parque Expo – Imobiliária, SA; 

• G.I.L. Gare Intermodal de Lisboa, SA; 

• Telecabine de Lisboa, Lda.; 

• EXPO B12 – Promoção e Desenvolvimento Imobiliário, SA 

• Pólo das nações – Construções e Empreendimentos Imobiliários, SA; 

• Marina do parque das Nações, SA 

• Coimbra Inovação Parque – Parque de Inovação em Ciência, Tecnologia e Saúde, 

SA; 

• Climaespaço – Sociedade de Produção e Distribuição Urbana de Energia Térmica, 

SA 
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• Parque Expo – Gestão Urbana do Parque das Nações, SA. 

Foi criada com o fim de promover “a qualidade de vida urbana e da competitividade do 

território”, para o que se propõe ser contratada para realizar operações de renovação urbana e 

requalificação ambiental. Todavia, foi constituída fundamentalmente para realizar o projecto 

Expo 98. 

Todas as tarefas que respeitam à gestão ordinária da zona da Expo 98 são subsumíveis 

numa organização local. Esta empresa tem contribuído para enfraquecer o nosso tecido 

empresarial na área do planeamento e ordenamento do território, porque aparece com “marca 

registada” de ente público a concorrer em total desigualdade de condições com as empresas 

privadas da área. Mais grave, estabelece-se monopolisticamente, por Decreto-Lei, como 

empresa gestionária de projectos de desenvolvimento e redesenvolvimento urbano do litoral. 

Conclusão  

Finda a EXPO 98, ou qualquer outro projecto de índole nacional, esta empresa, como 

qualquer outra empresa de fomento do género, devia ter sido extinta, por caducidade das 

funções fundamentais para que foi criada. 

Ao invés, o Estado tolerou que a empresa se mantivesse, e a partir daí entrou-se num 

caminho necessariamente patológico – uma empresa pública à procura de objecto, 

aproveitando recursos vastos que lhe foram disponibilizados para um efeito de interesse 

público, para competir agora, finda a sua função, com um tecido empresarial privado, 

naturalmente mais frágil, e retirando-lhe o mercado que lhe seria indispensável para evoluir 

de acordo com as necessidades do País. Uma empresa pública de planeamento numa 

economia de mercado é um paradoxo com que não se deveria ter pactuado e cuja continuidade 

não deve ser tolerada. 

 

3.2.31. Direcções Regionais da Agricultura e Pescas – Ministério da Agricultura, 

do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

O DL nº 209/2006, de 27 de Outubro, com a sua redacção actual – Lei orgânica do 

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. Estipulou como serviços 

periféricos as seguintes Direcções Regionais de Agricultura e Pescas: 

• do Norte; 

• do Centro; 
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• de Lisboa e Vale do Tejo; 

• do Alentejo; 

• do Algarve. 

Estes organismos executam as políticas nas áreas da agricultura, da produção agro-

alimentar, do desenvolvimento rural e das pescas, contribuindo para o seu acompanhamento e 

avaliação e participando na respectiva formulação. 

Consideram-se de particular interesse para um nível regional da Administração que 

revista a natureza de uma entidade descentralizada, as competências e as atribuições 

relacionadas com a definição da RAN, com o desenvolvimento rural e com a valorização do 

parque florestal e a política de reflorestação, porque são os elementos que contribuem de 

modo mais importante para a competitividade territorial. 

Conclusão  

Mais de dois mil funcionários nas direcções regionais – números fornecidos em 2007 

pelos respectivos sites - deste departamento governamental, são uma boa indicação da 

desorientação estratégica que se foi instalando nos mesmos e provavelmente no País acerca da 

função “apoio regional”, que não é, nem pode ser, a de consumir em ordenados na função 

pública as verbas que podem ser utilizadas para o desenvolvimento rural. Só o custo em 

salários dessa massa de funcionários permitiria provavelmente revolucionar áreas inteiras do 

nosso território em termos de infra-estruturas de apoio ao desenvolvimento rural. 

Por outro lado e quando se coloca em causa a possibilidade de estabelecer uma política 

de organização sub-regional, registe-se que só o pessoal existente nestas cinco direcções 

regionais, se dividido pelas 28 NUT III do território metropolitano, proporcionaria 87 

funcionários a cada NUT, entre técnicos superiores, técnicos e pessoal administrativo. O que é 

um número de funcionários superior ao necessário para uma política sub-regional 

descentralizada bem sucedida. 

 

3.2.32. Companhia das Lezírias – Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas 

A empresa é regida pelo DL nº 182/89, de 31 de Maio. A Companhia das Lezírias, que é 

a maior exploração agro-pecuária e florestal existente em Portugal, integra a lezíria de Vila 

Franca de Xira, a Charneca do Infantado, o Catapereiro, o Paul de Belmonte e o Paul de 

Lavouras. No conjunto, tem cerca de 20.000 ha. Trata-se de uma sociedade anónima de 
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capitais exclusivamente públicos. 

Esta empresa dedica-se à produção florestal e aos recursos silvestres, caça, produção 

agrícola e animal, vinhos, olival, equinos e agro-turismo. 

Trata-se de uma empresa perfeitamente subsumível numa organização regional 

descentralizada. 

Conclusão  

A Companhia das Lezírias justifica investigação autónoma, porque constitui um tipo de 

empresa pública interessante, dado o objecto – a exploração agro-pecuária e florestal em áreas 

especialmente sensíveis do território nacional. 

Uma política de ampliação da quantidade de solo público em Portugal, que é a política 

que permite uma melhor defesa dos nossos recursos naturais, exigirá, nomeadamente, algum 

desenvolvimento de estruturas empresariais do tipo da Companhia das Lezírias, ainda que, 

desejavelmente, sob um estatuto rigoroso estabelecido a nível central acerca das possíveis 

utilizações dos solos à sua guarda e com limites explícitos em termos de empregabilidade, 

mas sob uma gestão que se quer regional/sub-regional, não se vislumbrando razões de 

qualquer ordem para uma intervenção governamental nessa gestão. 

 

3.2.33. Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, SA – EDIA, 

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

O DL nº 42/2007, de 22 de Fevereiro, redefiniu o regime estatutário da EDIA, SA. O 

empreendimento de fins múltiplos de Alqueva abrange: 

• A barragem e a central hidroeléctrica de Alqueva; 

• A barragem e a central hidroeléctrica de Pedrogão; 

• O sistema de adução de Alqueva-Álamos; 

• As redes primária e secundária, que integram infra-estruturas de captação, adução e 

distribuição de águas; 

• Outras infra-estruturas complementares. 

A empresa está sediada em Beja. Sempre tendo em vista o melhor aproveitamento do 

empreendimento, pode integrar diversas áreas de negócio e não tem alcance geográfico 

delimitado. Actualmente, apresenta como áreas de negócio a água, o turismo, a agricultura, a 

inovação e a tecnologia, o ambiente e a energia. 
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Esta empresa tem por objecto conceber e construir o empreendimento de Alqueva, para 

assegurar a utilização do domínio público hídrico a ele afecto e para promover e desenvolver 

outras actividades económicas que melhorem a utilização dos recursos a ele afectos. 

Todas as suas atribuições são subsumíveis numa organização regional, na fase de gestão 

ordinária do empreendimento, que não na fase de estabelecimento ou investimento inicial. 

Conclusão  

Este tipo de empresas de desenvolvimento regional deve ter uma evolução semelhante à 

que advogámos para as empresas de desenvolvimento de infra-estruturas de metro ligeiro: a 

forte participação financeira da Administração central no capital de investimento aconselha, 

se não exige, o controlo societário das empresas durante a fase dos investimentos de 

estabelecimento. Quando a empresa passa à fase da sua gestão ordinária, a representação da 

participação societária da Administração deve ser assumida pela entidade sub-regional 

descentralizada. 

Convém ainda assegurar que a sua evolução não se estabelece de acordo com o perfil da 

Parque Expo 98 SA – findos os objectivos primaciais que justificaram a respectiva criação, a 

manutenção de um contexto de utilização de recursos públicos à sua guarda para alimentar a 

respectiva existência, realizando o que a iniciativa privada pode realizar. 

 

 

3.3.ORGA�ISMOS COM RELEVÂ�CIA I�DIRECTA PARA O MODELO 

REGIO�AL PROPOSTO 

 

3.3.1. Direcção Geral das Actividades Económicas – DGAE, Ministério da 

Economia e Inovação 

O organismo rege-se pelo D.R. nº 56/2002, de 27 de Abril e pela Portaria nº 534, de 30 

de Abril. 

A DGAE dinamiza as políticas sectoriais do MEI, contribui para a sua definição e 

execução e coordena a operacionalidade das intervenções regionais, designadamente. É 

composta por várias unidades orgânicas, de entre as quais nos interessam especialmente duas: 

• Direcção de Serviços para a Coordenação Operacional das Direcções Regionais. 

Tem 2 funcionários. 
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• Direcção de Serviços do Comércio e Distribuição – que participa em articulação 

com as DRE na instrução dos processos relativos aos pedidos de autorização de unidades 

comerciais. Tem 16 funcionários. 

A instrução dos processos relativos aos pedidos de autorização de unidades comerciais 

devem ser uma competência municipal, dentro do princípio da concentração do licenciamento 

no nível local. Mas o respectivo planeamento, designadamente no que toca à localização e 

condições de instalação de grandes superfícies comerciais – a quem não se deveria estar a 

autorizar a instalação em barracões, sem qualquer contribuição para o património 

arquitectónico do País, bem pelo contrário, em muitos dos casos - deve ser uma competência 

regional, dentro do princípio da prevalência do nível regional no planeamento das grandes 

superfícies comerciais. 

Conclusão  

A concentração do licenciamento nos municípios e a prevalência do nível regional no 

planeamento, com o termo das duplicações de competências no ordenamento do território, 

significa que a Administração Central terá de realizar alguns ajustes no seu funcionamento, 

seja em matéria de previsão normativa, seja quanto à eficácia dos seus meios pedagógicos e 

informativos. 

A previsão normativa passa a ser o seu modo de actuação no estabelecimento das 

políticas estruturais, num contexto desterritorializado e onde existe reforço do poder local e 

descentralização sub-regional.  

É mediante a previsão normativa que se defendem os interesses do departamento em 

matéria de planeamento e é do mesmo modo que se asseguram esses mesmos interesses no 

licenciamento. Não será já através da presença em comissões de acompanhamento ou através 

da dupla apreciação local – central dos pedidos de autorização das operações urbanísticas ou 

de estabelecimento. 

Os meios pedagógicos e informativos serão cruciais na rapidez e perfeição da adaptação 

dos níveis local e regional aos interesses do departamento, expressos normativamente. Por 

esse motivo, será fundamental aperfeiçoar em muito esses meios: onde antes se estatuía 

perante o caso concreto, eventualmente sem a necessária fundamentação técnica, mas apenas 

pelo simples e directo exercício de um poder discricionário, ter-se-á agora que explicar, 

ensinar, apoiar na decisão. 
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3.3.2. Estradas de Portugal, SA – EP, SA, Ministério das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações 

Esta empresa rege-se pelo DL nº 380/2007, de 13 de Novembro, que estabeleceu o 

contrato de concessão entre o Estado e as Estradas de Portugal para os próximos 50 anos. 

Tem dimensão nacional. Trata-se duma sociedade anónima de capitais exclusivamente 

públicos, detidos pela Direcção Geral do Tesouro e das Finanças. 

A EP, SA financia, conserva, explora, requalifica e alarga as vias da rede Rodoviária 

Nacional actual e assegura ainda a concepção, o projecto, a construção, o financiamento, a 

conservação, a exploração, a requalificação e o alargamento das vias que integram a Rede 

Rodoviária Nacional Futura. 

Esta concessionária emite os pareceres indispensáveis para a realização de quaisquer 

operações urbanísticas nas servidões rodoviárias, quando deveria estabelecer regras e deixar a 

apreciação das operações urbanísticas aos municípios, reforçando a fiscalização evitando, o 

que hoje não acontece sempre, a ocupação do domínio rodoviário por usos e elementos físicos 

que não deveriam lá estar. 

A exploração de vias que tenham uma dimensão sub-regional, como é o caso da Estrada 

Nacional nº 125, da VCI, ou a CRIL, são futuramente subsumíveis numa organização 

regional. 

Conclusão  

Perfilha-se a tese de que, a um aumento da autonomia dos municípios em matéria de 

planeamento, deve corresponder uma superstrutura sub-regional em matéria de mobilidade da 

sub-região, assim como em matéria de desenvolvimento turístico e industrial. 

Trata-se de um elemento ponderoso para o equilíbrio de um sistema de planeamento 

que, doutro modo, valorizaria em excesso os interesses locais relativamente ao funcionamento 

mais vasto da sub-região. 

Os outros elementos de equilíbrio, já referidos, são de nível nacional: a protecção do 

nosso património natural e construído e a sistematização da fiscalização do território. 

 

3.3.3. Instituto da Água, IP – I�AG, Ministério do Ambiente, do Ordenamento 

do Território e do Desenvolvimento Regional 

Este instituto é regido pelo DL nº 135/2007, de 27 de Abril. 
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É a Autoridade Nacional da Água e a Autoridade Nacional de Segurança das Barragens. 

Assegura, designadamente, o planeamento e a protecção dos recursos hídricos, assegura a 

protecção e a valorização das zonas costeiras e promove a resolução de conflitos que 

envolvam utilizadores de recursos hídricos. 

Compete ao nível regional da Administração tudo o que respeita à monitorização dos 

recursos hídricos e à percepção dos potenciais locais de captação. Trata-se de matérias, aliás, 

que já se indicou poderem e deverem ser cumpridas pelos sistemas empresariais de 

abastecimento de águas que cobrem o País. 

Com uma previsão legal rigorosa em matéria de não edificação nas albufeiras e noutras 

áreas de especial sensibilidade natural e hídrica, pode deixar-se às entidades regionais a tarefa 

da maior parte do planeamento destas áreas, designadamente do planeamento das actividades, 

dadas as suas competências em matéria de desenvolvimento do turismo. 

A protecção e a valorização da zona costeira, assim como dos recursos hídricos 

interiores e suas margens, deve ser deixada aos municípios, assim como a resolução ou a 

mediação dos conflitos entre os respectivos utilizadores. 

Conclusão  

Verifica-se actualmente um desequilíbrio indesejável entre a satisfação de interesses 

relacionados com a exploração de solos em áreas de especial relevância em matéria de 

recursos hídricos, e a exploração das potencialidades turísticas das mesmas áreas. 

O equilíbrio a encontrar no respectivo planeamento encontra-se noutro meridiano: há 

que terminar com as tolerâncias para com os interesses imobiliários, que se sabe que tendem a 

danificar de facto a qualidade da água, designadamente nas captações e zonas de praia, e que 

assumir forte apoio ao desenvolvimento de equipamentos e das actividades turísticas, que não 

de edificado habitacional ou pseudo-turístico. Referimo-nos designadamente à náutica de 

recreio, no plano de água e a parques ecológicos e outros espaços de relevância turística no 

plano terrestre. 

A manter-se o actual nível de tolerância para com os interesses imobiliários junto a 

alguns recursos hídricos interiores – vide o plano da albufeira de Castelo do Bode – e a sua 

indiferença estratégica pelo desenvolvimento turístico dos mesmos, por parte da 

Administração central, desaparece a legitimação para que esta exerça a competência do 

respectivo planeamento. 
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3.3.4. Águas de Portugal, SA – AdP, Ministério do Ambiente, do Ordenamento 

do Território e do Desenvolvimento Regional 

A AdP, que é uma SGPS de capitais exclusivamente públicos, possui participação 

maioritária nos sistemas multimunicipais referidos anteriormente e integra ainda a APAL, 

SA., assim como a sub-holding Empresa Geral do Fomento, SA, que assegura o tratamento e 

valorização de resíduos. 

A AdP concebe, explora e gere sistemas de abastecimento de água, de saneamento de 

águas residuais, RSU e Industriais. 

Como já foi referido, existe um conjunto de tarefas relacionadas com a monitorização 

dos recursos hídricos interiores e a localização de potenciais zonas de captação de água 

potável que podem ser assumidas com vantagem pelas sistemas multimunicipais de 

abastecimento de águas e pela EPAL, subsumindo-se assim plenamente numa organização 

regional. 

Conclusão  

O abastecimento de água, a par do abastecimento de energia, constitui um problema de 

ordem estratégica para o País durante o presente século. Por esse motivo, é fundamental 

termos empresas sólidas e capazes de executar os investimentos que se impõem e que o futuro 

imporá provavelmente com maior acuidade. 

A lógica da solidez empresarial não passa, como parece estar a ser a condução 

“doutrinária” da AdP, por obrigar os municípios a concentrar o abastecimento de água e o 

respectivo tratamento nos sistemas multimunicipais da AdP, mesmo quando não o desejam 

nem necessitam de o fazer – veja-se as medidas que abriram os investimentos do QREN à 

AdP, mantendo-os fechados aos sistemas municipais e intermunicipais não participados pela 

AdP. 

A lógica da solidez empresarial não passa também por insistir em soluções de capital 

intensivo, derivadas de estratégias de concentração dos locais de captação, em zonas do 

território onde o negócio do sector não oferece a necessária massa crítica em termos 

económicos. 

Devemos estabelecer critérios de solidez empresarial realistas para os sistemas 

multimunicipais existentes e para a EPAL. Seria útil constituir dois outros sistemas 

empresariais do tipo EPAL – governo societário público sem participação municipal -, no 

grande Porto e no Algarve, onde existe densidade urbana suficiente para o efeito. E terão de 
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ser revistas não apenas as áreas de negócio que estão atribuídas aos sistemas multimunicipais 

maioritariamente participados pela AdP, mas também a sua delimitação geográfica, tendo em 

vista recuperar económica e financeiramente estas empresas. 

 

3.3.5. Estados Maiores do Exército, da Força Aérea e da Armada, Ministério da 

Defesa �acional 

O enquadramento jurídico destas entidades é efectuado pela Lei de Defesa Nacional e 

das Forças Armadas, Decreto-Lei nº 29/82, de 11 de Dezembro, com as alterações que lhe 

foram introduzidas pelos seguintes diplomas: 

• Lei nº 41/83, de 21 de Dezembro; 

• Lei n º 111/91, de 29 de Agosto; 

• Lei nº 113/91, de 29 de Agosto; 

• Lei nº 18/95, de 13 de Julho; 

• Lei orgânica nº 3/99, de 18 de Setembro; 

• Lei orgânica nº 4/2001, de 30 de Agosto; 

• Lei nº 2/2007, de 16 de Abril. 

Cabe ao Estado Maior do Exército emitir pareceres acerca de operações urbanísticas a 

realizar nas servidões a instalações militares – quartéis. 

Cabe ao Estado Maior da Força Aérea emitir pareceres nas servidões a aeroportos 

militares. 

O Estado Maior da Armada tem uma importância prática relativamente ao território que 

ultrapassa em muito a emissão de pareceres relativamente a servidões sob sua tutela. O 

sistema de autoridade marítima, a função desempenhada em matéria de protecção civil e a 

prevenção e combate à poluição tornam a Marinha um parceiro importante na administração 

do território nacional. 

Em qualquer dos casos, tem-se revelado difícil assegurar com carácter sistémico a 

resposta atempada destas entidades com especiais responsabilidades em matéria de operações 

urbanísticas. 

Não se encontra estudada a medida em que é praticável a determinação dispositiva das 

operações passíveis de serem autorizadas conforme a sua natureza e os locais em causa. 
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O que é seguro é que se levanta relativamente a estas entidades a necessidade de 

respeitar valores que se sobrepõem aos da organização e administração do território, como 

também se lhes requer melhor atenção relativamente à qualidade das suas respostas ao sistema 

de administração territorial, dada a permanente exigência que se lhes faz de darem o exemplo 

no cumprimento da lei e na colaboração com a população. 

A matéria da relação entre as Forças Armadas e a administração do território 

corresponde, a nosso ver, a uma investigação a realizar. 

 

3.3.6. Autoridade Florestal �acional – AF�, Ministério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas 

A Autoridade Florestal Nacional resultou da fusão entre a antiga Direcção Geral dos 

Recursos Florestais e a Agência para a Prevenção dos Incêndios Florestais. 

O seu enquadramento jurídico é efectuado pela respectiva lei orgânica, DL nº 159/2008, 

de 8 de Agosto, pelo DL nº 160/2008, de 8 de Agosto e pelas Portarias nº 958/2008, de 26 de 

Agosto e nº 759/2008, de 26 de Agosto (II Série). 

A AFN tem competência para classificar de interesse público as árvores que o 

justifiquem, sendo que, quando classificadas, gozam de um estatuto de protecção semelhante 

ao do património edificado classificado, com uma zona de protecção de 50 metros em redor 

da sua base. Aplicam-se portanto a estas classificações as observações efectuadas a propósito 

da classificação do património histórico edificado e arqueológico. 

Compete ainda à AFN efectuar pareceres sobre operações urbanísticas a efectuar em 

perímetro florestal nacional, o levantamento de áreas ardidas e pareceres sobre operações 

urbanísticas a realizar nestas áreas, assim como a emissão de pareceres acerca de propostas de 

abate de espécies protegidas, como sejam os sobreiros e as azinheiras. 

Também nestes assuntos se segue o princípio, com que se discorda, de ocupar os 

recursos humanos da AFN a emitir pareceres caso a caso, em vez de emitir disposições 

rigorosas, deixar os procedimentos administrativos do licenciamento aos municípios, e 

fiscalizar com intensidade o respectivo cumprimento.. 

Parece muito mais importante orientar os organismos da Administração relativamente à 

floresta, determinando estratégias nacionais e regionais para orientação municipal, apoiando 

tecnicamente a definição de estratégias locais para as árvores e as florestas e proteger 

mediante classificação e fiscalização dos valores arbóreos espalhados pelo território nacional, 
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intensificando as acções sancionatórias que se justifiquem e a pedagogia da nossa riqueza 

arbórea rural e urbana. 

 

3.3.7. Direcção Geral de Veterinária, Ministério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas 

Este serviço da Administração directa do Estado é juridicamente enquadrado pelo 

Decreto regulamentar nº 11/2007, de 27 de Fevereiro. 

Tem competências no licenciamento de equipamentos e infra-estruturas relacionadas 

com a produção e a comercialização de alimentos de origem animal, como são os entrepostos 

frigoríficos de alimentos de origem animal, a emissão de pareceres sobre indústrias 

alimentares com matérias de origem animal e sobre matadouros. 

 

3.3.8. Administrações Regionais de Saúde - ARS, Ministério da Saúde 

O enquadramento jurídico destes organismos foi efectuado no âmbito do DL nº 

212/2006, de 27 de Outubro, alterado pelo DL nº 234/2008, de 2 de Dezembro. 

Estes organismos periféricos da Administração central desempenham um papel 

importante em matéria de ordenamento do território no que respeita aos interesses da política 

estrutural da Saúde, assim como no licenciamento de equipamentos de saúde, como as 

clínicas dentárias, os laboratórios de análises e as clínicas de hemodiálise. 

Aplica-se a mesma questão levantada a propósito de vários organismos 

desconcentrados, anteriormente: as suas energias e capacidades seriam melhor aplicados se, 

estabelecido um quadro legal adequado, deixassem de perder tempo na apreciação casuística 

de cada projecto de estabelecimento, caso a caso, o que deve ser competência municipal no 

futuro, e passassem a observar rotinas muito mais estritas de fiscalização. 

 

3.3.9. Delegações de saúde concelhias, Ministério da Saúde 

As delegações de saúde concelhias emitem pareceres acerca dos processos de 

licenciamento sobre clínicas médicas com internamento, estabelecimentos de restauração e de 

bebidas, lares, creches, equipamentos de apoio social, talhos e peixarias.  

Relativamente à generalidade destes estabelecimentos, não se vislumbra razão que obste 

à prossecução do vasto campo de disposições sanitárias existente, eventualmente 
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requalificado, pelos serviços de licenciamento municipais, ou, onde não se justifique a 

especialização, por serviços de licenciamento pluri-temáticos sub-regionais. 

 

3.3.10. Direcção Geral dos Serviços Prisionais, Ministério da Justiça 

A orgânica da DGSP está estabelecida no DL nº 125/2007, de 27 de Abril, nas Portarias 

nº 516/2007 e nº 559/2007, de 30 de Abril e no Despacho nº22058, publicado no DR de 26 de 

Agosto de 2008, II. 

A DGSP intervém nos processos de apreciação urbanística relativamente às operações 

urbanísticas que se pretende que tenham lugar em áreas de protecção a prisões, assim como 

nas áreas de protecção aos tribunais. 

Esta é outra área em que parece preferível estabelecer regras a aplicar genericamente ou 

nas localizações específicas que o justifiquem, em vez de se deixar à apreciação casuística a 

decisão de operações urbanísticas em zonas desta sensibilidade. 

 

3.3.11. Instituto da Segurança Social, Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

Social 

Este Instituto intervém nos processos de licenciamento urbanístico através da emissão 

de pareceres essenciais para o licenciamento de lares, creches, centros de dia, orfanatos e 

outros equipamentos de apoio social. 

Trata-se, como se sabe, de área de enorme sensibilidade humana, onde periodicamente 

ocorrem notícias infelizes e evitáveis com um nível de fiscalização adequado. Propõe-se para 

este sistema o mesmo que se propôs atrás para vários outros: parar com a perda de energias e 

capacidades na apreciação casuística de projectos, “à secretária” e passar a uma fase em que o 

rigor da legislação é prosseguido no processo de licenciamento pela administração local e os 

meios são utilizados em apoio técnico – help desk -, pedagogia e fiscalização. 

O seu enquadramento jurídico é efectuado pelo DL nº 214/2007, de 29 de Maio. 

 

3.3.12. Direcções Regionais de Educação, Ministério da Educação 

Estas direcções regionais intervêm no processo de licenciamento mediante a emissão de 

pareceres relativos a projectos de estabelecimentos de ensino públicos e privados do ensino 

pré-escolar ao ensino secundário. 



214 
 

Propõe-se para estes organismos desconcentrados, exactamente o que se propôs para o 

anteriores: termo da apreciação casuística ao nível local, revisão e qualificação da legislação, 

descentralização do controlo urbanístico prévio para os municípios e reforço do apoio técnico, 

da pedagogia para com os actores do sistema educativo e matéria de instalações e da 

fiscalização. 

O enquadramento jurídico destes organismos é realizado pelo Decreto Regulamentar nº 

31/2007, de 29 de Março. 

 

3.3.13. Aeroportos de Portugal, SA - A�A 

Cabe a esta Sociedade Anónima emite pareceres sobre projectos nas servidões 

aeronáuticas de aeroportos civis, porque é a entidade concessionária do serviço público 

aeroportuário de apoio à aviação civil em Portugal. 

Também aqui a definição de regras deve substituir a apreciação casuística no âmbito do 

controlo urbanístico prévio.  

A empresa rege-se pelos respectivos Estatutos, publicados pelo DL nº 404/98, de 18 de 

Dezembro, com as alterações que lhe introduziu  

a Deliberação Social Unânime de 16 de Novembro de 2007. 

 

3.3.14. Autoridade �acional de Comunicações - ICP–A�ACOM, Ministério das 

Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

O ICP – ANACOM é uma entidade administrativa independente criada no âmbito do 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações pelo Decreto-Lei nº 210/2006, de 

27 de Outubro. 

A ANACOM emite pareceres sobre projectos nas servidões rádio eléctricas e centrais de 

comunicações, assim como sobre as radiações emitidas pelas antenas de comunicação por 

telemóveis, nos processos de licenciamento. 

Também nesta área não se vislumbra porque razão a definição de uma matriz de 

apreciação com as regras adequadas, para aplicação pelos municípios, não pode substituir a 

apreciação casuística de âmbito local de projectos por esta entidade, que desse modo libertaria 

meios para fiscalizar e proceder no terreno. 
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3.3.15. Autoridade �acional de Protecção Civil, Ministério da Administração 

Interna 

A Autoridade Nacional da Protecção Civil foi criada no âmbito do DL nº 203/2006, de 

27 de Outubro e a sua lei orgânica foi publicada pelo DL nº 75/2007, de 29 de Março. 

Cabe à ANPC emitir pareceres sobre segurança contra incêndios e procede mesmo ao 

licenciamento no mesmo âmbito. 

Trata-se aqui de problema semelhante, com uma diferença, que é a impossibilidade 

física de esta entidade proceder a estes pareceres, dado o seu número esmagador e por esse 

motivo, delegar esse poder em entidades locais. Pelo que não se compreende porque razão se 

deva tratar de um poder delegado pela Administração central, ao invés de ser um poder e uma 

responsabilidade locais, a cumprir segundo regras, essas sim, estabelecidas com qualidade 

pela ANPC e com cumprimento devidamente fiscalizado, o que hoje não é, designadamente 

por falta de meios.  

 

3.3.16. Redes Energéticas �acionais - RE�, SGPS, SA 

A REN foi constituída em 2007, é concessionária da Rede Eléctrica Nacional a 100% e 

é concessionária maioritária do Transporte e Armazenamento de Gás Natural. 

Intervém no licenciamento através da emissão de pareceres a requerimentos de 

operações urbanísticas a realizar sob linhas de muito alta tensão. 

Coloca-se problema idêntico ao atrás apontado e propõe-se a mesma solução de 

desterritorialização dos procedimentos de controlo urbanístico prévio. 

 

3.3.17. Energias de Portugal, SA - EDP 

A EDP é uma sociedade anónima em cujo capital o Estado e outros entes públicos 

detêm participação minoritária.  

Compete-lhe emitir pareceres acerca de propostas urbanísticas a efectuar sob servidão 

de linhas de alta tensão. 

Trata-se de problema semelhante e com a mesma solução do apontado para a REN. 
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Quadro nº 3.3 – Gomes, Rogério, Organismos e outras entidades com relevância indirecta para o 

modelo regional, Um Modelo de Organização Regional para Portugal, FCT-UNL, Caparica, 2010

Botão
Dir. Geral das 
actividades 
económicas

25 organismos e 
outras entidades com 
relevância indirecta 

para o modelo 
regional proposto 
(mais as delegações 

concelhias de saúde)

Botão
Estradas de Portugal, 

SA
Botão

Instituto da Água, 
(INAG)

Botão
Delegações de saúde 

concelhias
Botão

Dir. Geral dos 
serviços prisionais

Botão
Autoridade nacional 
de comunicações, 
ICP-ANACOM

Botão
Autoridade nacional 
de protecção civil

Botão
Redes energéticas 
nacionais, REN

Botão
Energias de Portugal, 

SA - EDP

Botão
Estados Maiores do 
Exército, da Força 
Aérea e da Armada

Botão
Autoridade florestal 

nacional

Botão
Dir. regionais de 

educação

Botão
Dir. Geral de 
veterinária

Botão
Administrações 

regionais de saúde

Botão
Instituto da 

Segurança Social

Botão
Aeroportos de 

Portugal, SA - ANA

BotãoÁguas de Portugal, SA
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3.4.CO�CLUSÃO 

Dentro do contexto muito restrito de organismos periféricos, institutos e empresas que 

se optou por analisar – os que têm directamente a ver com a competitividade territorial, a 

mobilidade, o património construído, o turismo e a indústria – localizaram-se 124. 

Este foi o universo escolhido pela sua relevância. Não se pretendeu esgotar o universo 

dos organismos e das empresas com participação pública maioritária de âmbito sub-regional, 

nem tal seria possível. Todos os dias se criam empresas supra-municipais. As ARH estão 

agora no processo de criar delegações. Parte das empresas estudadas contêm ainda sub-

holdings, ou empresas que contêm por sua vez várias outras empresas, nalguns casos em 

grande número, de dimensão nacional, regional e sub-regional, como é o caso da Parque 

Expo, ou da Empresa Geral de Fomento. 

Ainda assim, o universo exposto permite algumas conclusões. 

Existe um nível regional na esfera departamental seleccionada. Ou melhor, existem 

vários níveis regionais, perfeitamente descoordenados, com uma quantidade imensa de 

funcionários, desgarrado muitas vezes da realidade, descapitalizado, por vezes sem objecto ou 

áreas de negócio esclarecidas. Mas nem uma total ausência de boa vontade permite afirmar 

que existirão dificuldades de espaço, de pessoal e de capacidade financeira para a formação 

do nível sub-regional da organização do território, do modo coerente e estruturado que se 

defende. 

Uma análise elementar dos factos expostos, permite compreender que a organização 

sub-regional descentralizada é um problema político e um problema de reorganização da 

Administração, mas não é um problema financeiro, no que respeita ao estabelecimento da 

respectiva orgânica e correlativas condições de funcionamento. 

A dinâmica descentralizadora que se perfilha traz ainda às entidades sub-regionais 

descentralizadas um conjunto de receitas muito significativas, que a opacidade da 

Administração não permite contabilizar, e que derivam das apreciações urbanísticas nas áreas 

que agora se concentram nos municípios e nas respectivas autorizações, designadamente os 

alvarás nas áreas da indústria, do comércio e dos estabelecimentos e actividades turísticas. 
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Parte II 

�OVO PARADIGMA PARA A ADMI�ISTRAÇÃO DO 

TERRITÓRIO. A ORGA�IZAÇÃO DO �ÍVEL I�TERMÉDIO: 

UM MODELO MISTO REGIO�AL/SUB-REGIO�AL 
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INTRODUÇÃO 

Os objectivos a atingir por um novo sistema de administração territorial são 

fundamentalmente os seguintes. A defesa dos nossos recursos naturais e patrimoniais. Uma 

política de solos que funcione relativamente às funções urbanas e ao equilíbrio dos mercados. 

Simplificação, transparência, eficácia e eficiência nos procedimentos de ordenamento do 

território e de urbanismo 

Estes objectivos não se atingem com o sistema de Ordenamento do Território que temos 

instalado, seja com o seu funcionamento formal, seja com o seu funcionamento informal. 

É verdade que este sistema apresenta uma margem razoável de evolução, que algo se 

pode fazer para aumentar a sua funcionalidade e que ele permite uma certa margem de 

correcção das patologias mais evidentes. 

O problema, todavia, não reside em detalhes funcionais do sistema, reside na sua 

filosofia de funcionamento e nos seus resultados sistémicos, obtidos uns de acordo com essa 

filosofia – como a amplíssima autonomia dos privados na decisão de urbanizar, no seu 

aproveitamento discutível da totalidade das mais-valias da urbanização – outros apesar dela – 

como a manutenção de poderes de comissões administrativas mais ou menos anónimas 

relativamente à manutenção ou à anulação de impedimentos draconianos a qualquer tipo de 

aproveitamento de solo em áreas de REN, a facilidade com que se urbaniza em qualquer solo, 

ou a extinção das bolsas de solos municipais. 
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Quadro nº 4.1 Gomes, Rogério, Esquema do 

Novo Modelo Regional, Um Modelo de 

Organização Regional para Portugal, FCT-UNL, 

Caparica, 2010. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

Defesa dos nossos 
recursos naturais 
e patrimoniais 

Uma política de 
solos que funcione 
relativamente às 
funções urbanas e 
ao equilíbrio dos 

mercados 

Simplificação, 
transparência, 

eficácia e 
eficiência nos 

procedimentos de 
Ordenamento do 
Território e de 
Urbanismo 

Maior concentração da gestão 
territorial nos municípios 

Criação da Autoridade Nacional do 
Território 

Qualificação e incremento da 
participação da sociedade civil nos 
processos de planeamento territorial 
e controlo urbanístico 

Concentração do processo de 
licenciamento nas câmaras 
municipais 

Reforma da política de solos 

Desterritorialização das políticas 
estruturais da administração central, 
mediante descentralização  

Reestruturação da administração no 
nível intermédio: representação 
política e estrutura empresarial ao 
serviço da competitividade; a sub-
região e a pequena região 

POLÍTICAS: 

NOVO 
MODELO 
REGIONAL 
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4º CAPÍTULO 

 

DEFESA DOS �OSSOS RECURSOS �ATURAIS E PATRIMO�IAIS 

 

 

4.1. PREÂMBULO: MELHOR DEFESA DOS �OSSOS RECURSOS �ATURAIS E 

RURAIS E DO PATRIMÓ�IO CO�STRUÍDO E ARQUEOLÓGICO 

O território constitui a plataforma sobre a qual se desenvolve a sociedade. É sobre ela 

que se constrói a economia, se instalam os circuitos tecnológicos que constituem e 

desenvolvem o sistema produtivo e se estabelecem os habitats das comunidades humanas e da 

avifauna. Foi para as comunidades humanas e a sua teia de relações sociais que se criou o 

sistema produtivo e a cultura; é por elas que se desenvolve a tecnologia e a civilização. 

O território fornece a base física para a instalação das instituições que guardam o saber 

adquirido e que criam os novos saberes.  

É sobre a plataforma territorial que se realizam os investimentos de fundo nos 

respectivos recursos físicos, graças aos quais se qualifica um País: os planos florestais, as 

barragens, os planos de acessibilidade viária e ferroviária, as plataformas aeroportuárias e as 

redes hospitalares. 

O território não é todo idêntico. Essa tal plataforma tem áreas que possuem riquezas 

criadas pela Natureza, referências históricas da cultura dos homens que o habitam e das 

culturas que os antecederam. 

Nessa plataforma, há solos de natureza diversa. Alguns têm uma riqueza enorme para 

efeitos agrícolas, podem apresentar recursos hídricos fundamentais para a vida humana, pela 

água em quantidade e qualidade que armazenam. Essa água dá de beber aos homens e aos 

animais e permite agricultar colheitas de regadio. 

Acontece, por diversas razões, que há áreas do território que necessitam de ser 

particularmente bem protegidas, pelas riquezas que encerram. Umas, porque são áreas que 

encerram biótopos frágeis, que seriam ameaçados, senão destruídos, caso se permitissem 

determinadas utilizações para os respectivos solos, como a edificação extensiva, ou usos 
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industriais. Outras, porque quaisquer utilizações a que queiramos sujeitar essas áreas do 

território, têm de ser preparadas com particulares cautelas, de modo a evitar tragédias 

ecológicas. É o caso dos monumentos geológicos, assim como dos terrenos de elevada 

permeabilidade, por exemplo. Ou as zonas inundáveis, nas quais a nossa história demonstra 

que é um contra-senso edificar-se sem mais. 

Há portanto cuidados a ter com a tal plataforma. Se nos limitarmos a chegar a um 

território e construirmos, utilizarmos, gastarmos os solos, sem o cuidado de estudar 

cautelosamente no que estamos a mexer, se o que estamos a utilizar é, ou não, necessário para 

mantermos a qualidade do território no futuro, podemos contribuir para a diminuição da 

riqueza desse território, pela diminuição e pela destruição das suas qualidades intrínsecas. Tal 

atitude corresponde a dificultarmos o nosso próprio desenvolvimento. Sem território capaz, a 

evolução torna-se um desafio mais difícil. 

A natureza das coisas não é de molde a permitir-nos a compreensão do que vem aí, não 

nos permite senão uma leitura difusa do futuro. Essa é uma das regras da vida, que o futuro é 

algo que acontece por entre as nossas previsões e independentemente delas, como sabem 

todos os que actuam profissionalmente no Planeamento. Todavia, à medida que cresce a 

sabedoria humana, temos vindo a aumentar a nossa capacidade de compreender 

estruturadamente o nosso passado. 

Vamos entendendo melhor as gerações que nos antecederam, as próximas e as que se 

perdem no tempo, sejam as que pertenceram ancestralmente ao povo de que nos consideramos 

parte, sejam as que pertenceram a outros povos que o antecederam no território que habitamos 

e consideramos “nosso”, ainda que saibamos que o território é tão nosso, que o habitamos, 

como é dos que chegam para o habitar. Vamos entendendo melhor, também, a história física 

dos solos e dos subsolos que constituem o nosso território e dessa maneira, os seus sistemas, o 

modo como ele funciona. 

Referenciamos a nossa identidade numa visão mais ou menos partilhada de futuro 

comum, mas essencialmente no nosso passado – que é em parte constituído por edificações e 

restos de edificações, por vestígios em ruínas e por construções históricas que perduram, com 

valor simbólico relativo aos nossos feitos como nação, a momentos especiais da nossa história 

colectiva, assim como a momentos e factos ocorridos em cada uma das nossas cidades, vilas e 

aldeias. Tudo directamente relacionado com o modo como imaginamos o passado e a 

sociedade em diversos outros tempos. 

Há um “triângulo sagrado”, que estabelece três vértices que nos compete defender no 
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território em que assentamos a nossa sociedade: o património histórico edificado e 

arqueológico; os solos e os subsolos particularmente importantes em termos ambientais, que 

não são apenas os que possuem características que os tornam mais sensíveis à utilização 

humana, como os que contêm os nossos recursos hídricos, mas também aqueles que guardam 

a nossa riqueza natural e outros que constituem a nossa riqueza paisagística; e os solos mais 

importantes em termos agrícolas e florestais. 

Parece de bom senso, cumpre o princípio da prudência e é de boa norma em Ordenamento do 

Território, que o valor primacial a garantir por qualquer novo paradigma a aplicar no território 

seja assegurar melhor defesa destes recursos territoriais. 

 

 

4.2. MAIOR CO�CE�TRAÇÃO DA GESTÃO TERRITORIAL �OS 

MU�ICÍPIOS 

 

4.2.1. A desqualificação actual do território 

No sistema actual, a competência de ordenamento do território da Administração central 

em matéria de planeamento regional não está ainda inteiramente cumprida – há cerca de 30 

anos que se anda paulatinamente a tentar cumprir. 

A administração local possui competências de ordenamento de âmbito supra local – que 

não usa. E possui competências de âmbito local, para o cumprimento das quais é “vigiada” 

por comissões de acompanhamento em que participam organismos da administração Central, 

directa e periférica, em vários casos aqueles organismos a que compete realizar o tal 

ordenamento de âmbito regional que está a realizar-se, ou por realizar, há trinta anos. 

Teoricamente, as comissões de acompanhamento e os planos municipais de 

ordenamento do território destinar-se-iam a evitar que as decisões casuísticas determinem a 

administração municipal. 

Todavia, 

Nesta fase histórica, o Estado aceita que os municípios suspendam a vigência parcial de 

Planos Directores Municipais, para desse modo aprovarem propostas urbanísticas que não 

poderiam ser aprovadas na vigência do PDM. O mesmo PDM cuja aprovação foi 

acompanhada pela Administração central, sujeito a debate público e à aprovação nos órgãos 
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do município, câmara e assembleia municipais. 

Os PDM continuam em muitos casos a ser incapazes de traçar uma estratégia de grande 

acessibilidade ao concelho, de desenvolvimento económico, designadamente de 

desenvolvimento industrial e comercial, que não passa pela mera criação de um parque 

industrial por concelho, de política de solos ou de desenvolvimento comercial.  

Os PDM continuam a ser basicamente documentos legitimadores de obras efectuadas, 

que legitimam os negócios que os autarcas estabelecem com proprietários, promotores 

imobiliários e construtores, caso a caso. E nesse sentido, legitimam interesses imobiliários 

privados a longo prazo, sem verdadeiro controlo temporal da execução dos empreendimentos, 

transferindo portanto parte substancial da gestão urbana dos solos dos concelhos para os 

detentores dos solos urbanizáveis. Que são urbanizáveis, porque o PDM assim os caracteriza, 

por vezes a dez anos de distância, sem necessidade que o justifique, nem no capítulo 

demográfico, por não existir crescimento populacional previsível que justifique as ampliações 

de solos urbanizáveis que são produzidas habitualmente, nem crescimento da população 

activa, nem das actividades económicas. 

As limitações desta estratégia cega de valorização artificial, especulativa, dos solos, não 

tem muitas vezes por base opções racionais concebidas com fôlego estratégico, nem 

geográficas, nem económicas, nem ambientais, relativamente aos solos concelhios. 

Não é a câmara municipal que traça uma estratégia de manutenção e valorização dos 

seus recursos naturais, de desenvolvimento da sua economia urbana e de tipo de expansão 

urbana útil, tendo em vista o Turismo, a indústria, quando a haja, valências comerciais de 

dimensão relevante e outras potencialidades do concelho. Quanto muito, a generalidade das 

câmaras municipais – há cada vez mais honrosas excepções, felizmente – traçam uma 

estratégia de equipamentação que leva em conta o que o concelho necessita, numa óptica de 

desenvolvimento da sua principal centralidade ou desta e de uma outra, secundária, e que as 

novas urbanizações, quase sempre nascidas do loteamento ou, mais recentemente, do projecto 

de condomínio, necessitam. 

A estratégia, meramente defensiva, de defesa dos principais recursos, sejam eles 

naturais, rurais, ou construídos, estes últimos dado o respectivo valor patrimonial, são quase 

só estabelecidos pelos condicionamentos impostos pela Administração central – REN, Rede 

Natura, RAN, servidões rodoviárias, ferroviárias, domínios hídrico, marítimo, ferroviário, 

rodoviário, servidões militares, do gás natural e da alta tensão, e edifícios e valores naturais 

classificados, em processo de classificação e respectivas áreas de protecção. 
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É vulgar produzir e fazer aprovar – ao fim de vários anos, habitualmente, dada a 

morosidade do respectivo processo burocrático – planos de pormenor que não traduzem 

verdadeira hierarquia de vias. 

Não se produz utilidade com os recursos protegidos, por regra, à excepção de alguns 

recursos rurais e dum ou doutro projecto de hotelaria ou restauração que é realizado num 

edifício classificado. 

Salvo por efeito de personalidades vincadas e liderantes, os municípios não são 

efectivamente, do ponto de vista legal, a autoridade concelhia. Essa autoridade não existe, 

antes se distribui por uma miríade de pequenos poderes que têm de comum duas 

características: a sectorização, a impedir o crescimento de visões estratégicas sobre o 

concelho, e a dificuldade em tomar decisões, provocada por um mainstream burocrático a que 

acorre uma multiplicidade de competências, que torna virtual e praticamente impossível 

apurar a verdadeira responsabilidade das decisões e facilita os gestos de negação defensivos. 

Por via das dúvidas, ou do assoberbamento, não se faz, não se autoriza, não se 

desenvolve, porque o cercear de projectos, ainda que indevido, não é penalizado em Portugal, 

enquanto a sua aprovação é questionada por via de regra. 

Os empregos não se defendem ao nível local e não há um nível sub-regional para o 

fazer. As capacidades humanas que vão surgindo ao nível local e regional emigram. Não 

porque lhe falte a piscina municipal, a farmácia, a unidade de saúde razoavelmente equipada, 

a excelente biblioteca municipal, as escolas primárias e secundárias ou um bom quartel de 

bombeiros, ou até a garantia de assistência domiciliária. Não por falta de habitação com 

qualidade e por preços que, não sendo razoáveis, são bem mais razoáveis que no litoral, ou de 

equipamentos desportivos ou sociais, de parques verdes, estabelecimentos comerciais ou por 

as estradas serem intransitáveis, muito pelo contrário. Há por esse interior fora, em Portugal, 

todas as condições de vida e muitas vezes, melhores que no litoral. Só não há emprego. 

A desqualificação do território está muito relacionada com as assimetrias nas 

oportunidades de emprego. 

A ausência de emprego diminui progressiva e estruturalmente o mercado para os 

projectos inovadores. A depressão do interior hoje, na generalidade do País, é basicamente 

económica, de unidades produtivas, de empresas. Não é de atributos qualificados em matéria 

de equipamentos e infra-estruturas. Por este motivo, é na economia que tem de se investir. É 

na criação de empresas e emprego no interior, Disso depende, e de pouco mais, o equilíbrio 

do País em termos regionais. 
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Como levar o emprego ao interior? 

Não existe uma resposta fácil ou unívoca. Sabe-se todavia que o aproveitamento da 

oportunidade, a rapidez e a capacidade de não deixar desaparecer as possibilidades que 

surgem, é um elemento fundamental desta equação pelo desenvolvimento económico. E para 

isso é preciso existir uma Autoridade no concelho. Não dez, mas uma. 

Essa autoridade deve construir-se concentrando no município as competências 

relevantes para o aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento. 

 

4.2.2. A falta de funcionalidade dos actuais Instrumentos de gestão territorial na 

defesa dos recursos naturais 

A característica fundamentalmente impositiva dos instrumentos de gestão territorial 

relativamente aos municípios – trata-se de instrumentos que aparecem como uma imposição 

da Administração central sobre os municípios – e a fragilidade dos movimentos sociais em 

defesa do ambiente na maior parte do território nacional, têm-se conjugado no sentido de 

permitir que muitos municípios adoptem uma postura permanentemente reivindicativa de 

desafectações. 

Estas, em muitos casos, têm tecnicamente razão de ser, por se tratar de áreas 

erradamente sujeitas ao regime da REN. Noutros casos, representa simplesmente uma postura 

de conjugação com interesses imobiliários especulativos, que não é acompanhada por 

qualquer estratégia municipal devidamente concebida e reflectida para defesa dos recursos 

naturais do concelho. 

O poder local democrático construiu-se em Portugal sem preocupações ambientais na 

sua génese. É algo que cabe ao município respeitar, muitas vezes com incómodo, por impedir 

“desenvolvimento” (construção), por se tratar de condicionamentos vindos de cima. 

No poder local democrático, nem sempre existe a noção do território concelhio como 

um todo, onde os equilíbrio têm de ser mantidos, respeitados, construídos e valorizados. O 

equilíbrio entre a protecção dos recursos naturais e o património, e o crescimento urbano. O 

equilíbrio entre as necessidades imobiliárias colocadas pelas potencialidades comerciais, 

industriais e turísticas e os recursos naturais que suportam esses mercados, ou com a 

qualidade urbana que atrai oportunidades e que é essencial para fixar quadros e investidores. 

As câmaras municipais, como é natural, fixaram-se nos aspectos que constituem, no 

regime vigente, as suas principais competências. Além destas, procuram chegar ao conjunto 
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de preocupações mais sentidas pelos cidadãos, designadamente ao problema da habitação e 

mais recentemente, aos espaços públicos urbanos, às frentes ribeirinhas e à despoluição de 

algumas ribeiras, assim como ao fomento da localização industrial, ainda que com estratégias 

desarticuladas, que passam mais pela construção do parque industrial, que por uma política 

definida de marketing territorial, de gestão desses parques e de incentivo à fixação 

empresarial, áreas aliás em que não têm nem apoios técnicos nem orientações estratégicas. 

O ambiente continua a ser mantido como um domínio estrito da Administração central, 

que aliás tutela ou administra directamente áreas ecologicamente sensíveis e fá-lo com 

reduzida colaboração com as autarquias. Muitos municípios correspondem a este estado de 

coisas institucional, colocando as preocupações ambientais num nível menos elevado das suas 

prioridades. 

O resultado é uma administração dos recursos naturais muito defensiva, baseada em 

impedir desenvolvimento económico relevante nas áreas ambientalmente sensíveis, muitas 

vezes sem grande sensibilidade para as necessidades das populações integradas nessas áreas 

especialmente protegidas, ou sem ajuizar correctamente, do ponto de vista científico, as reais 

consequências ambientais de empreendimentos económicos.  

Na experiência pessoal do autor, registam-se vários episódios patéticos, dos quais um 

dos mais reveladores terá sido o Plano de Desenvolvimento Turístico da barragem de Castelo 

do Bode. Vários núcleos de náutica de recreio pretendiam que lhes fosse mantida a 

possibilidade de terem lanchas e motas de água na barragem – falamos de uma albufeira com 

sessenta quilómetros de plano de água. 

Verificou-se com a EPAL, que monitoriza cientificamente essas águas, a consequência 

que tinham as dinâmicas de desportos náuticos motorizados instaladas na barragem, 

relativamente à qualidade da água, tendo em atenção que existem captações para 

abastecimento de água potável. A conclusão foi a de que nem apareciam vestígios destas 

actividades nas análises periódicas da água, em qualquer das quatro estações do ano.  

Estudou-se cientificamente o fenómeno e concluiu-se que isso se devia a dois factores. 

Com o tempo frio, as pessoas não praticavam aí desportos motorizados. Com o tempo quente, 

uma percentagem decisiva dos produtos derivados da combustão, evaporavam nos primeiros 

trinta minutos. Em conclusão, era possível manter e aumentar os desportos náuticos 

motorizados na barragem, desde que, por cautela, fossem estabelecidas zonas de proibição de 

navegação a motor, para protecção das fontes de captação de água. 

O que decidiu o INAG impor no ordenamento da Barragem? Seríssimo 
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condicionamento, proibitivo, de navegação de recreio motorizada. Permissão de navegação à 

vela – qualquer estudo elementar dos ventos da barragem teria demonstrado que existe 

basicamente uma “banda” com ventos adequados à navegação em toda a barragem, que tem 

… 700 metros de largura. E depois verificou-se, nesse ordenamento, a caracterização de solos 

na bacia inclinada para a barragem, como tendo potencialidade construtiva, quando as 

análises da água indicavam os resíduos líquidos de natureza doméstica como os únicos 

elementos poluidores preocupantes detectados nas águas da barragem. 

Em regra, não existiu contestação, pois foram satisfeitos, de forma mais ou menos 

subtil, alguns interesses imobiliários. O desenvolvimento da náutica de recreio e os núcleos 

existentes, com fraca capacidade reivindicativa, ainda que criadores de postos de trabalho,  

entraram em depressão, com perda de rendimentos e concomitante perda de empregos. A 

construção em redor da barragem continuou, consolidando uma grave e irrecuperável 

degradação paisagística e ambiental. 

Na presença de todos os municípios, foi questionada a equipa de planeamento das 

razões que justificavam estes paradoxos, perguntas que ficaram sem resposta na presença de 

responsáveis da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, que não consideraram oportuno insistir no 

esclarecimento da questão. Este é um retrato, infelizmente habitual, do ordenamento do 

território em defesa do ambiente que temos. 

Sair desta situação não será fácil, porque os sistemas que se encontram instalados, assim 

como os respectivos recursos humanos, têm as suas prioridades adquiridas. Ninguém poderia 

garantir a gravidade das consequências da transmissão dos poderes de ordenamento de áreas 

de recursos naturais de especial sensibilidade para a autoridade autónoma dos municípios. 

Nem a sociedade admitiria tal decisão. 

Manter uma situação em que as áreas protegidas, por exemplo, são geridas sem efectiva 

participação dos municípios, é manter uma situação de tutela basicamente defensiva, que a 

história do urbanismo nos indica que raramente termina com sucesso. 

Esta é a razão fundamental, outras existindo, para que os actuais IGT de defesa dos 

recursos naturais sejam pouco funcionais. Não servem nem o objectivo imediato da 

sensibilização dos municípios e das sociedades locais para a defesa dos recursos naturais do 

próprio concelho, nem o objectivo último da desterritorialização progressiva da política 

estrutural do ambiente, relativamente à Administração central.  
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4.2.3. A incoerência urbana 

A cidade portuguesa está necessitada de coerência interna. O conceito de património, se 

ajuda a preservar imóveis com valor cultural, tem ajudado a criar ilhas de desinvestimento. A 

cidade consolidada é desconsolidada ao sabor de projectos desintegrados dos conjuntos.  

O ignorar sistemático da necessidade de preservar a coerência das paisagens urbanas, 

naturais e rurais, das cidades, é um flagelo que levaremos décadas a resolver e que nalguns 

casos comprometeram irremediavelmente o valor de aglomerados. 

Não existe um modelo de planeamento, nem orientações que, ao menos assegurem a 

coerência liminar relativamente às funções urbanas. A aposta na acessibilidade rodoviária, em 

detrimento da acessibilidade ferroviária durante muitos anos, gerou maior facilidade de 

construção e venda de imóveis sem ordenamento territorial efectivo. 

Em resultado dessa facilidade, temos hoje situações urbanas em que às áreas 

expectantes, abandonadas e por limpar e à indiferenciação arquitectónica, assim como à 

ausência de espaços públicos urbanos de qualidade, se junta uma malha de acessibilidades 

irracional, sem hierarquia e realizada ao sabor dos pequenos interesses imobiliários, meros 

interesses urbanísticos privados conjunturais, relacionados com este ou aquele loteamento. 

Não temos listagens desenvolvidas relativamente aos requisitos urbanísticos específicos 

para a aprovação de projectos de grandes superfícies comerciais, de parques industriais, de 

estações de transportes de pequena, média e grande dimensão.  

Não temos estratégias de identificação e desenvolvimento de novas centralidades, nem 

se apoia tecnicamente os municípios nestas áreas. A Administração central parece mais 

interessada na apreciação da forma dos processos, e nada interessada em garantir o apoio 

técnico indispensável ao sucesso do planeamento com incidência urbana. Precisamente o 

contrário do que é efectuado nos países onde as políticas urbanas se encontram mais 

desenvolvidas.  

As razões da nossa incoerência urbana relacionam-se com a nossa dificuldade em 

sermos consistentes no desenvolvimento de políticas urbanas. Essa inconsistência tem por 

base a dificuldade de pensamento estratégico que muitos municípios ainda revelam, assim 

como muitos dos organismos centrais e periféricos da administração central, o modo ainda 

muito elementar e agreste como desempenhamos a política autárquica, a desenvoltura com 

que desorganizamos tudo o que foi erigido em mandatos anteriores, por ter sido feito por 

outrem, ou por outro partido. 
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Uma grande falta de capacidade técnica no domínio das questões de incidência regional 

e sub-regional. Em suma a incoerência urbana reflecte a nossa desorganização na gestão da 

coisa urbana. 

Esta incoerência é muito cara e deve ser sustida, mediante orientações técnicas 

urbanísticas que gradualmente vão diminuindo, na cidade portuguesa, a ausência de 

racionalidade no planeamento. 

Essas orientações técnicas não se produzem ou não fazem efeito – como se encontra 

demonstrado pelo sistema actual de comissões de acompanhamento – com a intervenção 

vinculativa e casuística da Administração central sobre todos os planos municipais de 

ordenamento do território. 

Se este tipo de intervenção, massiva, preventiva, caríssima e consumidora de recursos 

humanos significativos, não obtém esse efeito, então não se justifica manter o tipo de 

intervenção, porque para assegurar o cumprimento formal das regras, podemos ter melhores 

sistemas, mais simples, mais económicos, que não atrasem os processos de planeamento e que 

ofereçam melhores garantias de comportamento equitativo. 

 

4.2.4. Urbanização sem urbanidade 

As cidades portuguesas dividem-se hoje, regra geral, na cidade histórica, na cidade 

consolidada e na cidade dos loteamentos. A cidade dos loteamentos é fácil de distinguir. Nela 

não há zonas relevantes de comércio tradicional ou de proximidade. As bacias de manobra 

para transportes públicos são inexistentes, na generalidade dos casos. Os espaços verdes são 

exíguos e raramente deparamos com um jardim, uma grande praça, ou outro desenho urbano 

com qualidade para se vocacionar como área de passeio ou de estar. A arquitectura presente é 

desqualificada. A monotonia, quando não a ausência de criatividade, arquitectónicas, são a 

regra. 

Portugal está há muitos anos a urbanizar sem urbanidade, a construir edifícios, sem 

exigência de qualidade urbana e arquitectónica. Por isso, está a criar parques habitacionais de 

maior ou menor dimensão que não constituem verdadeira cidade. 

Pode pensar-se que esta estratégia – porque se trata de uma estratégia exclusivamente 

baseada na rentabilidade dos empreendimentos imobiliários – não tem consequências de 

maior e permite construir muitas habitações. Mas não é verdade. Tem desde logo duas 

consequências fatais para o sistema urbanístico. 



231 
 

Primeira consequência: as pessoas compram propriedades que não valorizam, valorizam 

menos do que seria de esperar da dimensão dos investimentos que a sua aquisição exige, ou 

desvalorizam, como já estava a acontecer em milhares de casos antes da crise, 

designadamente nas áreas metropolitanas, sempre que se juntou a falta de qualidade 

construtiva e a exiguidade e pobreza dos espaços envolventes, para lá da deficiente estrutura 

de acessibilidade para os transportes públicos de passageiros.  

As deficiências de espaço, de desenho e de apetrechamento dos espaços públicos 

urbanos em áreas habitacionais novas, contribuem para diminuir o valor das propriedades 

adquiridas nessas condições imobiliárias. 

Segunda consequência: a falta de tradição em Portugal na aquisição de habitações por 

parte substancial da população que as adquiriu nas últimas décadas, designadamente por quem 

adquiriu propriedades horizontais nas condições atrás descritas, fez com que muitos 

portugueses adquirissem imóveis por valores que estabeleceram rendas mensais situadas além 

das suas capacidades financeiras. Esses portugueses encontram-se descapitalizados no 

momento em que as habitações começam a exigir obras de conservação caras. 

Como as respectivas aquisições imobiliárias não valorizaram, como teriam 

previsivelmente valorizado se tivessem sido concebidas em condições bem mais exigentes de 

espaço público envolvente, de desenho urbano e de equilíbrio funcional, agora, os portugueses 

nessa situação de descapitalização têm menos segurança financeira, menos valor, para 

solucionar os seus problemas habitacionais. E repercutem sobre o mercado da procura essa 

descapitalização. 

Sintetizando, o País deixou a indústria imobiliária livre para realizar empreendimentos 

com o máximo lucro possível: adquirindo solos baratos durante muitos anos, porque os 

adquiriu sem edificabilidade e conseguiu estabelecer essa edificabilidade nos PDM; 

construindo o máximo de metros quadrados possível, muito para além de quaisquer critérios 

de qualidade habitacional ou urbana; com muito duvidosa qualidade construtiva e 

habitacional; sem espaços públicos ou privados envolventes, equipamentos, áreas comerciais, 

acessibilidades adequadas; e a oferta, que durante dezenas de anos dominou de facto o 

mercado – como aliás quase sempre acontece com o mercado imobiliário fora dos períodos de 

crise – obteve da população níveis elevadíssimos de endividamento para pagar maus produtos 

imobiliários, produtos perecíveis a 20, 25 anos, nalguns casos. 

O País demitiu-se da sua responsabilidade de fazer cidade. E a consequência é a 

diminuição desnecessária do mercado imobiliário. As mais-valias destes milhares de 
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empreendimentos não reverteram para o Estado no que respeita à urbanização dos solos, 

como deveriam ter revertido; e a mais-valia obtida com a construção e a alienação no mercado 

reverteu para quem realizou empreendimentos e enriqueceu alguns, mas como foi excessiva e 

baseada na desqualificação dos espaços urbanos, reverteu em prejuízo dos investidores 

adquirentes dos fogos e dos escritórios e de todos nós. 

Agora, em vez de termos multiplicado os investidores no mercado imobiliário na 

dimensão que necessitávamos – generalizando a todos os adquirentes essa qualidade de 

potencial investidor no mercado – temos uma nova classe de inquilinos em ruínas, só que 

agora são proprietários ou pelo menos possuidores com a expectativa de se tornarem 

proprietários, das próprias habitações. E isso representa antes do mais lucro cessante para o 

mercado, para além das preocupações sociais que implica. 
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Figura nº 4.1 Gomes, Rogério, Os três tipos de cidade: a cidade histórica, a cidade consolidada e a cidade dos loteamentos, Um Modelo de Organização Regional 

para Portugal, FCT-UNL, Caparica, 2010 
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4.2.5. A fragilidade das economias urbanas 

A ausência de estratégias de economia urbana consistentes e duráveis nas cidades 

portuguesas tem como efeito imediato a sua incapacidade para apoiar a criação de empregos e 

para defender a manutenção de empregos de entrada e de saída, aqueles que são fundamentais 

em termos de sustentabilidade social das franjas que apresentam maior risco de 

marginalização. 

Se não existem estratégias de economia urbana, não se apoiam as soluções económicas 

de mera subsistência. As economias urbanas descontroladas tendem a fazer desaparecer estes 

empregos economicamente mais frágeis, mas importantes para a sustentabilidade social da 

cidade. Substitui-os por situações franchisadas, aparentemente mais rentáveis, ou que são 

implementadas nessa perspectiva, ou por situações meramente especulativas, estas então com 

elevada fragilidade económica.  

Ora as situações de subsistência são um elemento económico fundamental numa cidade 

que se pretenda equilibrada e com alternativas de emprego e de soluções para os seus 

cidadãos mais criativos. 

Uma cidade que apenas possua equipamentos, funcionários públicos, utentes dos 

serviços, grandes empresas e grandes aglomerados imobiliários, é uma rede urbana de ficção 

científica…ou a caminho da degradação.  

O que forma o espírito da cidade, para além da sua morfologia sempre renovada, 

reabilitada e aperfeiçoada, é a cultura urbana, quase sempre baseada em comércios e 

estabelecimentos de serviços, assim como na expressão cultural e científica. Não se trata aqui 

de elementos de menor importância, como alguns poderiam pensar. 

É no dinamismo dessa cultura e na sua vastidão que assenta uma parte fundamental da 

economia urbana e consequentemente da solidez e capacidade de desenvolvimento do 

emprego urbano. É um pilar fundamental da economia urbana. 

Outros pilares são a Academia, a capacidade científica instalada, a imagem, a 

diversidade da estrutura económica e o apetrechamento dos serviços, infra-estruturas e 

equipamentos urbanos. E é dirigindo-se a estes pilares que o ordenamento do território tem de 

contribuir para economias urbanas mais sólidas em Portugal. 
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4.2.6. A responsabilidade da Administração central 

 

4.2.6.1. A orientação técnica do planeamento e do projecto 

A primeira responsabilidade da Administração relativamente ao ordenamento municipal 

do território deve ser a produção de orientações técnicas que ensinem a fazer, que forneçam 

opções de metodologia e cultura de produção de políticas urbanas, de desenvolvimento 

turístico, industrial e comercial, de acessibilidades, desportivo, de produção cartográfica e de 

outras matérias. 

Não compete à Administração central cercear a autonomia técnica dos municípios e 

muito menos a sua autonomia política, mas compete-lhe estabelecer metodologias e definir 

boas práticas, das quais os municípios se poderão afastar, mas então assumindo redobrada 

responsabilidade perante a Autoridade do Território, em caso de resultados insuficientes ou 

irregulares. 

 

4.2.6.2. A cultura estratégica do planeamento 

Outro desafio a ganhar pela Administração central é o da aculturação estratégica das 

tecnoestruturas e dos executivos municipais. 

Se bem que a própria Administração central relacionada com o território demonstre 

défice de concepção estratégica, cabe-lhe ultrapassar essas limitações e apoiar, com exigência, 

aqueles que, nas câmaras municipais, têm a função de assegurar as estratégias de governação 

dos municípios. Sem darmos um salto qualitativo nesta área, não será fácil desenvolvermos 

com o sentido pertinente de oportunidade os caminhos da descentralização. 

O que se passa hoje na generalidade dos municípios é a existência, ou o início da 

constituição, de equipas técnicas multidisciplinares, capazes de pensar um conjunto de 

operações relativamente a uma operação de intervenção urbana, o que permite organizar, por 

exemplo, determinadas candidaturas comunitárias internamente. E executá-las. Começam a 

existir hoje nas câmaras municipais muitos técnicos jovens entusiasmados com a intervenção 

urbana. 

A generalidade das câmaras municipais, hoje em dia, não tem dificuldades em partir do 

levantamento das patologias de imóveis classificados ou dos prédios de uma rua, ou do 

levantamento das necessidades de determinado espaço público urbano, para a elaboração dos 

respectivos projectos, mais ou menos consequentes com as necessidades sociais.  
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Ainda não estão organizados na sociedade portuguesa, todavia, mecanismos sistémicos 

de contacto entre a sociedade civil e as câmaras municipais. E estas já não realizam com tanta 

facilidade a transformação desses projectos numa proposta mais ou menos coerente de 

intervenção urbana. E a execução das respectivas obras com boa fiscalização não é ainda 

garantida em todo o território. 

Outra questão, mais difícil, é a de transformar todo esse investimento numa estratégia 

de desenvolvimento turístico, industrial ou comercial. Que nichos de mercado procurar e 

aproveitar. Que redes explorar. Que fileiras industriais atrair e que clusters desenvolver. 

A compreensão dos fluxos pedonais urbanos e das consequências do seu aumento e da 

sua diminuição, a relação entre o desenvolvimento do interesse turístico e a melhoria da 

acessibilidade, a determinação das potencialidades económicas duma área urbana e a 

implementação de soluções de desenvolvimento económico urbano mediante o 

aproveitamento ou a criação de vocações económicas para áreas apropriadas da cidade, o 

desenvolvimento de percursos urbanos cultural e economicamente orientados e o modo do 

respectivo apetrechamento, essas são matérias de índole estratégica que temos de explorar e 

aprender em conjunto. 

 

4.2.6.3.  A orientação normativa do planeamento compete à Administração 

Central 

Actualmente, a Administração central tem muito atrasadas as orientações normativas 

através dos planos regionais de ordenamento do território e dos planos específicos das 

políticas estruturais da Administração. Isso deve-se à facilidade com que conseguem intervir 

localmente através das comissões de acompanhamento dos planos municipais de ordenamento 

do território e através dos pareceres vinculativos sobre as propostas urbanísticas. 

Casuisticamente, portanto. 

Dentro do contexto deste modelo de organização regional, a intervenção casuística 

desaparece ou é muito mitigada. Por esse motivo, a orientação normativa passará ao primeiro 

plano das preocupações das políticas sectoriais. Essa será uma vantagem adicional desta 

proposta: o aperfeiçoamento do funcionamento territorial da Administração central. 

I.  No ambiente 

A defesa do ambiente é uma responsabilidade directa de todos os níveis da 

Administração. 
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É evidente a necessidade de maior participação dos municípios e das regiões, assim 

como da sociedade civil, no planeamento ambiental. É também claro que a Administração 

central não se pode continuar a portar relativamente às áreas ambientalmente mais sensíveis 

do território como entidade que dispõe sem necessidade de obter consensos. A quantidade 

excessiva de poderes de apreciação casuística concentrados em organismos administrativos 

em matéria ambiental é contraproducente para o desenvolvimento territorial. 

Por estas razões, parece fundamental assegurar maior participação da sociedade civil e 

das associações de ambiente no planeamento ambiental da Administração central e maior 

participação dos municípios na valorização dos territórios de grande sensibilidade ecológica. 

Mas não parecem existir razões que justifiquem a transmissão dos poderes de planeamento da 

administração central, para a administração local. 

Um aspecto existe, que merece uma reflexão participada e profunda quanto ao 

planeamento ambiental: não deveríamos desenvolver normas técnicas rigorosas relativamente 

aos cuidados a ter na ocupação de solos da REN, independentemente de eventual 

desclassificação? Isto é, normas técnicas que assegurassem nomeadamente o controlo de 

danos ambientais, mesmo que os terrenos fossem desclassificados, obrigando promotores 

públicos e privados a cumpri-las, independentemente da classificação administrativa dos 

terrenos, ajustando as exigências técnicas de obra à natureza sensível dos terrenos e não à sua 

classificação administrativa? 

Um normativo técnico deste teor permitiria também transferir do regime draconiano da 

REN solos cuja sensibilidade ambiental específica possa ser defendida sem recurso à não 

edificabilidade generalizada, não porque tenham deixado de ter qualidades ambientais 

especiais, mas porque as normas técnicas a elaborar assegurarão que a sua valia ambiental 

será preservada independentemente da ampliação dos usos autorizáveis. 

Esses solos deverão continuar sujeitos ao regime dispositivo da Administração central, 

ou justificar-se-á então que a respectiva responsabilidade seja partilhada, ou transferida, para 

a administração regional/sub-regional? Evidentemente com restrições determinadas pela 

Administração central através da Lei. 

Não é uma decisão fácil, atenta a importância do património natural em causa, mas se 

estiver salvaguardada por normas técnicas a especial importância ambiental de um solo que é 

REN, parece-me admissível que a Administração central partilhe com a administração 

regional o respectivo ordenamento, e que esta aproveite essa partilha de competências para 

procurar vocações para tal solo que tenham directamente a ver com as suas competências de 
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desenvolvimento económico e competitividade territorial, designadamente para funções 

relacionadas com o turismo, a indústria e o desenvolvimento científico, as áreas e os tipos de 

usos necessários para o desenvolvimento dos clusters que se pretendam em cada região, para 

os quais se queira disponibilizar solos em condições mais favoráveis. 

II. No património 

Na estrutura de ordenamento que se propõe, faz parte do processo de classificação a 

determinação das alterações aceitáveis no imóvel, e o planeamento das áreas patrimoniais 

classificadas, que integrarão o que são hoje imóveis classificados e as respectivas zonas de 

protecção. Torna-se necessário fazê-lo, porque será necessário determinar áreas, percursos 

históricos, tipologias. O inventário do património, nesse contexto, deixa de ser um mero acto 

administrativo para cumprir uma burocracia de ordenamento e passa a ser determinante para 

fundamentar uma opção estratégica. 

Será indispensável estabelecer uma estratégia de preservação e valorização do 

património e do seu aproveitamento para a valorização e a afirmação da identidade do 

concelho. Essa estratégia vai pesar sobre a avaliação de cada imóvel de acompanhamento, 

assim como as estruturas funcionais que a estratégia apontar, pesarão sobre a generalidade das 

classificações, designadamente acerca do que lhes será permitido ou inviabilizado. 

Dito doutro modo, propõe-se que as Administrações central e regionais avaliem o 

mérito e a qualidade urbanística e económica das propostas de estratégia de nível local e que 

dessa avaliação resulte uma parte importante do nível de elasticidade das classificações. Isto 

é, caso exista uma verdadeira estratégia de valorização do património e da sua utilização 

como mais valia do concelho, a Administração aos níveis superiores terá o dever de aceitar 

repensar aspectos relacionados com as limitações estabelecidas pelas classificações propostas, 

no que colida com a estratégia municipal do património.  

Quando não exista verdadeira estratégia municipal de valorização e utilização do 

património, a função essencial da Administração dos níveis superiores será assegurar a 

preservação do património de modo rigoroso, como é de interesse público, esperando 

melhores dias. 

III. No desenvolvimento do turismo 

Para que se possam desenvolver estratégias regionais e locais adequadas em matéria de 

turismo é importante estabelecer orientações normativas relativamente aos conceitos a utilizar 

na definição das estratégias de ordenamento do território para o turismo – portas, corredores 

turísticos e percursos, designadamente, estabelecendo os requisitos respectivos e os modos de 
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elaboração. 

Será fundamental repensar o “empreendimento de interesse turístico” – é duvidoso que 

a generalidade dos empreendimentos imobiliários destinados a segunda residência mereçam 

ser tratados como empreendimentos turísticos, quando pouco ou nada acrescentarem em 

matéria de estruturação e apetrechamento turístico efectivo. 

A estratégia de desenvolvimento turístico, por outro lado, é tão fundamental para o 

desenvolvimento regional como a estratégia de preservação do ambiente e por essa razão, os 

elementos em que as duas estratégias não coincidirem, merecem uma análise atenta e isenta 

da Administração central, através de uma plataforma de apelo e arbitragem que a própria 

Administração central deve prever, eventualmente com a colaboração da administração 

regional/sub-regional. 

Os principais problemas ambientais provocados pelos empreendimentos turísticos, para 

além dos que resultam de projectos defeituosos ou não cumpridos integralmente no 

tratamento de resíduos, provêm das densidades construtivas, das cargas excessivas de 

utilizadores e da deterioração da paisagem. 

Não parece por isso que devam ser tratados do mesmo modo os projectos de incidência 

turística que implicam basicamente estruturação da diversidade da oferta não habitacional no 

percurso ou no corredor, ou equipamento, e os que de facto implicam e procuram densidades 

construtivas que, como atrás se explicou, permitem justificar uma reflexão acerca da 

verdadeira natureza dos empreendimentos. Porque se nuns casos estamos perante 

empreendimentos turísticos, em muitos casos, como nos da generalidade das “marinas de 

recreio” e os “aldeamentos turísticos”, é comum estarmos perante empreendimentos 

imobiliários com álibi turístico. 

Um empreendimento imobiliário não qualifica necessariamente um território, ainda que 

seja apelidado de turístico, designadamente quando às qualificações se juntam 

desqualificações representadas pelas feridas urbanas e pelos excessos de densidades ou de 

utilizadores, ou por ocupações em paisagens que as não deveriam conter, implicando com 

espécies protegidas e rodeando com interpretações e estudos de impacto ambiental 

habilidosos as regras de protecção estabelecidas, como tem vindo a acontecer com a CCDR 

Alentejo e os projectos, alguns gigantescos, de aldeamentos em zonas de sobreiros na área de 

Alcácer do Sal. 
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IV. No desenvolvimento económico e sobre as grandes superfícies 

comerciais 

As matérias do desenvolvimento económico não requerem, regra geral, excessos de 

normatização, sob pena de se provocar desinvestimento. Entre o excesso de normatização e a 

ausência de orientação tecnicamente fundamentada acerca do ordenamento do território para a 

indústria, a empresa e o pólo de desenvolvimento tecnológico, vai um passo grande. 

Trata-se de uma matéria importante em que a Administração central tem de traçar regras 

estritas em matéria de desburocratização dos processos de ordenamento do território, 

fomentando a definição de estratégias integradas de desenvolvimento empresarial, onde o 

ordenamento, os empreendimentos, as estratégias de marketing territorial e onde sejam 

incentivados a concepção integrada do tratamento e valorização dos respectivos resíduos. 

O equilíbrio do desenvolvimento comercial, que implica que as diversas formas de 

comércio tenham boas oportunidades de desenvolvimento – como é aliás do melhor interesse 

do consumidor – requer regras estritas em matéria de ordenamento do território, que devem 

estar definidas normativamente ao nível central. Exemplificando, é o que deve acontecer 

relativamente à relação geográfica de afastamento entre diversas tipologias de grandes 

superfície comerciais e o aglomerado urbano consolidado, assim como ao sistema de múltipla 

acessibilidade exigível a qualquer grande superfície comercial, com estratégias de 

parqueamento leais para com os consumidores. 

V. Na floresta 

A nossa geografia não nos permite abdicar de uma política florestal de longo prazo que 

contenha os germes da correcção dos aspectos que têm contribuído para a destruição da 

floresta portuguesa. 

A floresta é antes do mais um problema de administração regional e de política de solos. 

O ordenamento do território pode influenciar negativa ou positivamente os resultados das 

principais medidas naquele sector e deve ser um veículo privilegiado de transmissão 

normativa da política estrutural da floresta. 

Não existe reflexão suficientemente aprofundada acerca dos níveis de organização 

regional versus adequabilidade do planeamento em matéria florestal. 

Todavia, é patente que os planos regionais de ordenamento do território devem 

estabelecer parâmetros que desincentivem a utilização de áreas rurais e florestais relevantes 

para efeitos de aproveitamento imobiliário casuístico ou desordenado, sob pena de continuar a 
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acontecer o desinvestimento florestal que, se é provocado em grande parte pela insegurança 

florestal, também é causado pelo desordenamento municipal, que tende a aceitar 

generalizadamente a construção em áreas com potencial rural e florestal abaixo dos quatro, 

cinco hectares, porque é muito mais fácil fazer isso que ordenar as aldeias e a respectiva 

expansão.  

Essa política excessivamente permissiva, que nada justifica a não ser a demissão dos 

executivos municipais das respectivas responsabilidades de defesa dos recursos naturais e 

rurais, tem feito com que – exagerando para reforçar o ponto – todo o proprietário florestal 

entenda que a sua propriedade é um futuro loteamento, pelo que qualquer investimento a 

longo prazo se transforma num contra-senso económico. Esta expectativa, que não é, nem 

pode ser, verdadeira, tem de ser invertida. 

VI. No desenvolvimento rural 

Vale para o ordenamento do território relativamente às valências rurais, muito do que 

ficou dito acerca da questão florestal, mas há outro aspecto que exige reformulação da 

estratégia de ordenamento que tem sido seguida e que é a protecção da paisagem, 

eventualmente a estabelecer ao nível regional/sub-regional, mas seguramente a forçar, sempre 

que necessário, ao nível central. 

A produção rural e agro-industrial deve tornar-se disponível nos corredores e nos 

percursos turísticos das regiões que possuem tais mais-valias. Trata-se de um modo de 

escoamento da produção que é crescentemente importante em termos de dimensão e 

correspondentemente rentável, à medida que se organiza o percurso turístico respectivo, se 

estrutura e se equipamenta a oferta de natureza turística. 

Há ocupações que atentam directamente contra este tipo de estratégia de 

desenvolvimento, tão relevante em termos sociais. São as utilizações depredadoras da 

paisagem, as construções indiferenciadas em termos arquitectónicos e desenquadradas da 

paisagem, as utilizações poluidoras da qualidade do espaço público e do ambiente. Os nossos 

normativos são inócuos para este tipo de usos de solo e não o devem continuar a ser. Trata-se 

de aspectos que interessam a todo o território nacional e que por esse motivo devem ter uma 

solução normativa central. 

VII. Nas acessibilidades 

O papel da Administração central é determinante relativamente às vias fundamentais do 

País, seja em termos de estabelecimento, seja em termos de conservação, assim como no que 

respeita ao desenvolvimento do sistema ferroviário. 
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Compete-lhe também assegurar de modo normativo o funcionamento eficiente das 

plataformas de passageiros de todos os modos de transporte, assim como as plataformas 

intermodais. 

Deve partir da Administração central o incentivo para a definição das estratégias 

regionais e sub-regionais ou metropolitanas de acessibilidade, podendo esse incentivo conter 

orientação técnica e exigências determinadas ao nível central, designadamente quanto ao nível 

qualitativo e ao conteúdo material exigível nas plataformas intermodais em termos de 

conforto, segurança, informação, organização e dimensão de parqueamento, organização e 

dimensão de praças de táxis e de áreas de estacionamento e recolha de passageiros para cada 

modo de transporte, começando a uniformizar no País os requisitos de cada tipo de plataforma 

conforme com a sua importância na rede nacional. 

Compete à Administração central repensar o interesse nacional e o interesse regional de 

cada acessibilidade e preparar a desterritorialização da intervenção da Administração central 

sobre as acessibilidades de interesse meramente regional, tal como tem vindo a fazer 

relativamente às acessibilidades de nível local. 

VIII. Na cidade 

Como já foi referido, a cidade portuguesa pode subdividir-se presentemente em três 

anéis – os históricos, os consolidados e os dos loteamentos privados. A abordagem do tema 

deve fazer-se de modo distinto para cada tipo de anel. 

Nos centros históricos, cabe à Administração central assegurar manuais técnicos que 

apoiem as intervenções dos privados e das autarquias – a administração portuguesa continua a 

ser muito frágil em matéria de apoio técnico a quem enfrenta os problemas – e estabelecer 

incentivos em matéria de reabilitação de edificado e de espaço público urbano, integrando na 

medida do possível esse tipo de intervenção, mais física, com outro teor de apoios e de 

operações, de natureza social, educativa e de micro-empreendedorismo. 

Nestas áreas patrimonialmente sensíveis, cabe ainda à Administração central assegurar 

que é defendido o património histórico edificado e o património natural, estabelecer com 

incentivos o reforço do papel da sociedade civil na monitorização e na defesa do património e 

encorajar as administrações locais a desenvolver estratégias de desenvolvimento urbano que 

passem pela utilização e pela valorização do património classificado e em geral, das zonas 

históricas dos concelhos. 

Nas áreas consolidadas o papel da Administração central é também múltiplo e passa por 

produzir e divulgar adequadamente normativos técnicos ou manuais de reabilitação urbana, 
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que abarquem os diversos aspectos deste tipo de problemática110: o realojamento, a segurança, 

o planeamento, o projecto, a gestão, a intervenção económica urbana, designadamente em 

matéria de comércio tradicional e a estratégia de regeneração; pode também passar por criar 

incentivos a operações que assegurem a rentabilidade do prédio urbano ou lógicas de gestão 

ao nível da rua ou do quarteirão, assim como a solução dos problemas de mobilidade, 

equipamento e infra-estrutura, que são essenciais para a respectiva requalificação. 

O seu papel fundamental, todavia, será relativamente ao terceiro anel, monitorizando a 

sua evolução económica, social e urbana, e assegurando normativos que por um lado 

impeçam a continuação deste flagelo e por outro lado estabeleçam dinâmicas de 

requalificação com urbanidade destes dormitórios urbanos avulsos. 

 

4.2.6.4.  A responsabilidade da Administração regional 

 

I.  A gestão da REN e da RAN na região 

A região/sub-região deve ter um papel fundamental na gestão da REN e da RAN, 

porque se trata do nível territorial onde as continuidades naturais e rurais podem ser melhor 

percepcionadas e compreendidas. 

Ficou escrito atrás que se considera adequado manter um papel decisivo da 

Administração central na determinação dispositiva do que é REN e RAN e do que, dentro 

destas reservas, pode ser utilizado, preferencialmente mediante regras técnicas a desenvolver, 

e do que não deve ser utilizado genericamente. 

Por outro lado, definiu-se claramente que a administração local deve concentrar o 

processo de licenciamento. Deste modo, o processo de apreciação de cada caso concreto deve 

ser feita integralmente pela câmara municipal, sem sobreposições de competências e a 

Administração central faz a lei que norteia essa apreciação. 

O papel da administração regional deve ser o de poder definir em pormenor, 

regulamentarmente, se quisermos, as áreas da REN e da RAN, sobretudo da REN, que 

permitam utilizações mais latas que as que hoje estão impostas, pela entrada em vigor de 

regulamentação técnica adequada para prevenir danos ambientais nessas áreas. 

Essa sub-definição deve ter por objectivo assegurar a definição/zonamento em 

pormenor das ocupações aceitáveis, aquelas que respeitam às áreas sob competência sub-

                                                 
110 Gomes,  Rogério,  Reabilitação Urbana, Uma introdução, Lisboa, Urbe,2008. 



244 
 

regional/regional, designadamente o desenvolvimento académico e científico, o 

desenvolvimento industrial e o desenvolvimento turístico. Ou seja, não se pretende que o 

alargamento das ocupações permitidas na REN seja genérico, no sentido de estas áreas serem 

utilizáveis pelos proprietários respectivos e pelos municípios para quaisquer funções, ainda 

que tais áreas sejam melhor salvaguardadas do ponto de vista ambiental com regulamentação 

técnica adequada, porque a ocupação indiscriminada não permitirá, previsivelmente, a melhor 

garantia de execução dos requisitos técnicos de salvaguarda ambiental em zonas 

ecologicamente sensíveis, requerendo-se por isso ocupações geralmente mais qualificadas em 

matéria construtiva, em aplicação do princípio da prevenção ambiental. 

Em termos práticos, propõe-se assim um regime em que a Administração central legisla 

a REN e determina dispositivamente: 

a) Regulamentação técnica que permita assegurar, sob a generalidade das utilizações, a 

salvaguarda dos valores ambientais em presença; 

b) A alteração do regime de definição dessas utilizações, mediante a estruturação de 

duas grandes áreas na REN: a área mais restrita, onde se manterá um regime semelhante ao 

actual, embora sem o expediente da isenção de obrigações de salvaguarda por mera 

desafectação; a área onde a regulamentação técnica mais seguramente permitirá salvaguardar 

o ambiente e esta área será deixada ao ordenamento das regiões/sub-regiões, exclusivamente 

para utilizações aceitáveis nos termos legais, relativas às utilizações territoriais que lhe 

compete fomentar, à excepção de funções comerciais. Que devem encontrar as respectivas 

localizações em solos adequados para o efeito. 

A administração regional/sub-regional ordena a parte do território da REN, que, porque 

agora fica sujeito a um regime mais rigoroso do ponto de vista técnico, pode ser utilizado para 

um leque mais lato de funções – e fá-lo assegurando reserva fundiária à floresta, à agricultura 

e a projectos das áreas que lhe compete incentivar, sem que o zonamento a definir possa 

beliscar as políticas florestal e agrícola regionais. 

A administração local obedece ao ordenamento em vigor relativamente à REN – 

devendo participar no pagamento dos custos do ordenamento regional/sub-regional através 

das taxas de apreciação urbanística de projectos para essas áreas – e produz toda a apreciação 

de propostas urbanísticas para essas áreas. 

A fiscalização de localizações e dos processos de controlo urbanístico prévios deve 

competir à autoridade nacional do território, efeito para o qual deve ser alterado os regimes de 

garantias e sancionatório relativamente a aprovações ilegais. 
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II.  A participação no ordenamento regional dos recursos naturais e dos recursos 

hídricos 

A participação da região/sub-região no ordenamento do território incluído em áreas de 

reserva e de paisagem protegida deve ser efectivo, de modo a criar uma dinâmica de 

protecção da paisagem e de conservação e valorização da natureza nas agências de 

desenvolvimento regional, mas qualquer utilização urbanística significativa – não nos 

referimos a pequenas ampliações de imóveis com edificação pré-existente, nem à 

requalificação do espaço público ou da paisagem – deve ter o “nihill obstat” da 

Administração central. 

Trata-se de um equilíbrio difícil, que pretende impedir por um lado que os interesses 

imobiliários possam introduzir ainda maiores pressões urbanísticas sobre as áreas de paisagem 

protegida, agora através da política regional e por outro lado, impedir o afastamento a que a 

Administração central votou os municípios relativamente à gestão das áreas protegidas, com 

consequências muito negativas quanto à sensibilidade conservacionista daqueles. 

Considera-se assim uma hipótese de trabalho assente numa gestão mista, partilhada 

entre a Administração central e a regional, do seguinte modo: 

a) A administração central mantém a responsabilidade geral da gestão de reservas e 

outras áreas protegidas, assim como a responsabilidade da aprovação do respectivo 

ordenamento; 

b) A administração regional passa a ter o poder de avocar essa gestão, por período 

experimental de cinco anos, prorrogáveis por mais cinco anos, para a respectiva agência de 

desenvolvimento regional, para procurar uma gestão valorizadora e financeiramente 

sustentada; 

c) Essa prorrogação implica a consulta vinculativa da Administração central para 

qualquer alteração do plano de ordenamento do perímetro protegido; 

d) Qualquer licenciamento deve ser realizado pela agência de desenvolvimento 

regional nestas áreas, quando esta tiver a gestão das mesmas; deve ser realizado pela 

administração central, no caso contrário; o princípio continua a ser o de terminar com as 

sobreposições de competências; 

e) Deve ser criado um regime de licenciamento e concessão para estas áreas, em que 

desapareça para os terrenos do domínio público, ou do domínio privado de entidades públicas, 

a figura do licenciamento definitivo, a substituir pela concessão de autorizações temporárias 
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de usos de solo e direitos de superfície, por prazos mais ou menos longos, que possam ir de 

alguns meses a 99 anos; 

f)  Devem ser prioritariamente facilitadas nestes territórios as aquisições públicas de 

solos em caso de abandono e ausência de cumprimento das regras de manutenção dos solos, 

designadamente as que se relacionam com o risco de incêndio. 

Esta perspectiva não pretende ser permanente, inalterável, não evolutiva. O ideal seria, quanto 

a nós, um regime em que o ordenamento e a gestão dos parques e reservas naturais 

pertencessem às autarquias locais, sempre que os respectivos territórios se subsumissem num 

único concelho, e à região/sub-região, quando os territórios abrangesses mais de um concelho 

e só faria sentido uma gestão diferente, partilhada entre duas regiões ou efectuada pela 

Administração central, quando o respectivo território ultrapassasse fronteiras regionais.  

Infelizmente, não estamos nem sequer próximos de possuir condições antropológicas, 

culturais, políticas e orgânicas essenciais para esse efeito. 

 

III.  O planeamento da acessibilidade supra-municipal e infra-nacional 

Existe um nível regional de acessibilidade que em Portugal não se encontra accionado e 

em consequência, a mobilidade é extremamente difícil em diversas áreas do território, 

designadamente nas áreas metropolitanas, mas também noutros espaços sub-regionais. 

O problema é sistémico e bem conhecido de todos. É relativamente simples realizar os 

percursos radiais, mas a acessibilidade entre as diversas áreas periféricas de muitas capitais de 

distrito e das áreas metropolitanas, fora das auto-estradas, é difícil. Reflecte a falta de 

planeamento regional da acessibilidade rodoviária. 

Outra consequência dessa falta de planeamento regional de acessibilidades é a 

multiplicação de eixos de urbanização municipais, independentemente de uma verdadeira 

estratégia de crescimento ou de ordenamento urbano, em muitos municípios.  

Na ausência de um escalonamento adequado de acessibilidades e de um planeamento de 

nível superior que trace as lógicas de acessibilidade regionais, com as quais o planeamento 

municipal se deva conformar, sucede-se a pressão dos promotores imobiliários. 

A pressão do promotor imobiliário vai habitualmente no sentido de aproveitar para 

urbanização os terrenos rústicos que adquiriram, para o que precisam que o PDM os 

qualifique como urbanizáveis, o que só é possível existindo algum tipo de acessibilidade, 

muitas vezes deficiente.  
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É este subsistema de valorização de solos por intermédio de “algum tipo” de 

acessibilidade, sem planeamento regional orientador, que provoca as situações labirínticas ao 

longo das quais se desenvolvem urbanizações sobre urbanizações nas periferias urbanas e nas 

áreas para-urbanas em Portugal.  

Não existe uma perspectiva ordenadora que relacione a capacidade dos fluxos 

rodoviários e a hierarquia das vias que determinado espaço oferece, com a respectiva 

capacidade urbanizável. Esse óbice deve ser ultrapassado pelo planeamento regional. 

 

 IV.  O ordenamento do território para o turismo 

No actual sistema de ordenamento, não se prevêem nem se protegem ao nível regional 

as áreas com pendor turístico acentuado, devido à paisagem, ao microclima, à 

monumentalidade ou a outros factores. Portugal é um País muito rico neste aspecto. 

Prever estas áreas, é estabelecer uma estratégia de base espacial – o chamado 

ordenamento do território para o Turismo – que determine quais são os solos que devem ser 

sujeitos a particulares condicionamentos tendo em vista o aproveitamento turístico de todo um 

perímetro territorial. 

Há diversas estratégias aplicadas um pouco por todo o Mundo para garantir o efeito 

pretendido. Os corredores turísticos, as vias panorâmicas, os percursos temáticos, as “portas 

de entrada” num parque ou numa área rural, os corredores culturais.  

É um conjunto de metodologias que têm o mesmo objectivo último: concentrar 

investimentos turísticos numa área privilegiada para esse efeito, assegurando que nada aí é 

feito, designadamente esses investimentos, de forma a estragar os elementos diferenciadores 

do território delimitado para especial exploração de Turismo: as paisagens, os recursos 

hídricos, a conservação da avifauna, o património natural e o património histórico edificado, a 

coerência e o ambiente proporcionado por espaços edificados e descobertos. 

Se Portugal quiser competir a outro nível qualitativo no panorama turístico europeu a 

internacional, tem de ordenar o seu território para o efeito. Exemplificando, não pode permitir 

que se instalem seis ou sete “stands” improvisados de automóveis em RAN, com a tolerância 

municipal, numa paisagem de categoria A numa zona turística. 

Não pode tolerar situações de poluição intermitente em escala significativa de rios onde 

existe actividade turística; não pode permitir que determinada acessibilidade essencial para 

um equipamento hoteleiro fique intransitável todos os invernos. Mais importante, tem de 
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proteger a arquitectura, os valores florestais, tudo o que cria a ambiência especial do lugar que 

se quer explorar turisticamente. 

Os investimentos turísticos, pelo seu lado, têm de ser correctamente seleccionados de 

acordo com a capacidade de carga da paisagem e do lugar em todas as suas vertentes. Há 

espaços que não suportam grande hotelaria, outros que suportam hotelaria, até de alguma 

dimensão, mas onde só a ganância humana culturalmente desajustada pode aceitar que se 

promovam dezenas ou centenas de moradias, em operações imobiliárias massivas que apenas 

se relacionam com o Turismo porque destroem para sempre a qualidade imperdível do lugar a 

troco do lucro rápido do promotor. 

Estes equilíbrios, que em Portugal, regra geral, não são ainda procurados, são uma 

tarefa indispensável do planeamento regional/sub-regional para o Turismo. 

 

VI.  O ordenamento do território para a indústria 

O desenvolvimento industrial, no seu sentido lato, incluindo portanto não apenas os 

meios de produção e respectivas manutenções, assim como as cadeias de abastecimento e 

distribuição, mas também os sectores de suporte, como o financiamento, a actividade 

seguradora, as vendas, e os sectores de concepção e criatividade, como a investigação 

científica aplicada, o desenvolvimento tecnológico e o design, é um factor crucial de 

desenvolvimento, porventura o factor mais difícil de desenvolver e o mais perene e com 

consequências benéficas mais generalizadas para a melhoria do nível de vida das populações. 

É o fulcro da competitividade regional por toda a Europa, juntamente com os 

empreendimentos com valor turístico e grande qualidade. 

Se quisermos estabelecer uma ordem de valores que justifique nos dias de hoje o nível 

regional de organização territorial, a competição por projectos industriais e pelos respectivos 

empregos aparecerá seguramente no topo. 

O ordenamento do território para a indústria é fundamental na organização do território 

de âmbito regional. A indústria, o desenvolvimento empresarial, não pode ser condicionado 

pelas más acessibilidades, por projectos urbanísticos dispersos que lhe retirem coerência, em 

suma, por dificuldades devidas à irracionalidade do planeamento, ou ao planeamento 

“desorientado” de nível local, isto é, ao planeamento de parques industriais um por cidade, ou 

por concelho, sem coerência funcional, sem procurar clusterizar potencialidades, sem agrupar 

investimentos com grau interessante de complementaridade e sem cuidar da sustentabilidade 

ambiental respectiva, seja em matéria de reaproveitamento dos resíduos dentro do ciclo 
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industrial, seja em matéria de compostagem ou outros métodos adequados de reciclagem. 

Quando os municípios avançam cada um com uma estratégia desintegrada de parques 

industriais, competindo dentro da mesma sub-região, desaproveitam-se todas as economias de 

escala que são possíveis ao nível regional/sub-regional e habitualmente não se qualifica 

adequadamente a actividade industrial e agro-industrial. Não se criam os meios laboratoriais 

necessários, assim como os processos de homologação/certificação possíveis, por falta de 

massa crítica ao nível meramente concelhio e falta de articulação sub-regional. 

Não se produz a concentração industrial possível e a sua ausência traduz-se em défices 

de desenvolvimento e em menor criação de empregos. Não se estabelecem estratégias 

produtivas competitivas nos sectores em que isso seria possível caso houvesse a concentração 

adequada. Não se referencia a sub-região em termos produtivos, não se constituem as marcas 

e a referenciação territorial que tanto pode ajudar à diferenciação do produto e 

consequentemente às vendas. 

Por todos estes motivos, considera-se o ordenamento regional/sub-regional do território 

para a indústria, a competência de planeamento primordial da região/sub-região, através das 

agências de desenvolvimento regional, que devem assumir progressivamente, um papel mais 

importante também na gestão dos parques industriais das sub-regiões, designadamente dos 

que se criarem já sob a respectiva orientação. 

Esta competência implica estabelecer a estratégia de desenvolvimento industrial ou 

agro-industrial, ou ambas, da região/sub-região, estabelecendo alvos de desenvolvimento, 

clusters a formar, cadeias de valor a aperfeiçoar ou a completar e fileiras industriais a reforçar 

ou a promover. Estabelecer as áreas mais adequadas para a localização industrial, 

incentivando desse modo não apenas a concentração industrial/empresarial, mas também a 

concentração ordenada tendo em vista as economias de escala, o aproveitamento de 

complementaridades e o aproveitamento possível da riqueza potencial dos resíduos 

produzidos pelas diferentes cadeias produtivas. 

Complementarmente, implica o uso das competências regionais/sub-regionais de 

ordenamento, para estabelecer a acessibilidade e a mobilidade de cada concentração 

industrial, nos modos mais adequados às produções em presença. 

Implica o uso de capacidades de incentivo da promoção de inovação junto à Academia e 

à investigação científica autonomizada, para promover a conjugação de esforços com a 

indústria, tendo em vista propiciar e qualificar a formação de valor acrescentado. 

Implica também o uso de capacidades de marketing territorial regional para apoiar o 
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processo de ocupação industrial das áreas e dos meios de suporte assim disponibilizados. 

Por fim, implica o uso de capacidades financeiras autónomas para apoiar 

financeiramente apostas de desenvolvimento industrial, projectos concretos, mediante 

participações sociais, a rentabilizar futuramente para reforço financeiro da ADR. 

 

VII.  A localização e o condicionamento regional/sub-regional da rede das grandes 

superfícies comerciais 

Não faz sentido que não exista em Portugal uma percepção supra-municipal do 

fenómeno das grandes superfícies comerciais, pelo que ele contém de força económica e 

financeira, de dinâmica de mobilidade, de potencialmente devastador para o comércio 

tradicional, e pela sua importância social. 

Essa percepção deve assegurar o equilíbrio entre os diversos modos de comercializar, 

deve garantir a qualidade da mobilidade oferecida pela grande superfície comercial, seja em 

termos de capacidade de estacionamento, tendencialmente gratuito, de bacias de manobra para 

os diversos modos de transporte, de áreas de suporte logístico adequadas que assegurem que 

nada de degradante em termos de imagem se situará no exterior do empreendimento para 

assegurar o seu abastecimento e de horários. 

A definição dispositiva destes elementos deve ser efectuada ao nível regional, no âmbito 

de competências de planeamento dentro das quais estará ainda o poder de zonar as áreas 

utilizáveis na sub-região para efeitos de instalação de grandes superfícies comerciais, evitando 

assim que também nesta matéria a falta de articulação e de definição ao nível adequado, 

facilite implantações inapropriadas e modos de funcionamento que em nada beneficiam os 

consumidores que as frequentam. 

4.2.6.5.  Maior concentração da gestão territorial nos municípios 

I.  Termo das intervenções das entidades nacionais e regionais no planeamento 

municipal do ordenamento do território: o fim das comissões de acompanhamento 

Ficou explícito que a concentração, desejável, do ordenamento do território nos 

municípios, tem diversos limites.  

Tais limites existem nomeadamente nas matérias que pelas suas características espaciais 

justificam competências de nível territorial superior, assim como nalgumas matérias de 

especial sensibilidade, como sejam as questões territoriais relacionadas com a salvaguarda e a 

valorização ambiental. 
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Com tais limites, é desejável “libertar” os municípios das peias burocráticas que os 

impedem de planear atempadamente o seu território, acompanhando a evolução urbana e os 

problemas e oportunidades que vão surgindo no território. O pesadíssimo sistema de 

ordenamento do território que possuímos, onde a competência municipal é “vigiada de perto” 

por comissões de acompanhamento e pareceres vinculativos, é impróprio para um País que 

procura ser territorialmente competitivo. 

Propõe-se a substituição do sistema actual. 

Hoje, a competência municipal de ordenamento do território sofre com toda a sorte de 

sobreposições de competências, permitindo a múltiplos organismos da administração central e 

até de empresas com concessões do Estado, intervir casuisticamente – e muitas vezes 

incoerentemente – sobre cada tentativa de planeamento municipal. E a liberdade de que 

gozam essas intervenções casuísticas é tal, que permite à Administração central actuar de 

modo partidariamente discriminatório, isto é, exemplificando, despachar com grande urgência 

e tolerância tudo o que respeita ao município de Lisboa, e utilizar outros prazos e outras 

lógicas de apreciação para Ferreira do Zêzere.  

Não existem meios efectivos que permitam detectar esse tipo de procedimento e muito 

menos responsabilizar por ele quaisquer responsáveis dos organismos periféricos da 

Administração. O sistema é opaco e tem por consequência excessos produzidos por 

municípios especialmente protegidos e dificuldades inaceitáveis para municípios 

menosprezados pela Administração. A consequência final é a fuga de potenciais investidores 

e o desenvolvimento económico cessante. 

O sistema que se propõe exige à Administração central que disponha legal e 

regulamentarmente nas matérias que têm a ver com o ordenamento municipal do território.  

O município, quando inicia um processo de ordenamento, tem de ter a matriz 

dispositiva relativa às exigências das políticas sectoriais relativamente ao concelho. E tem de 

as respeitar, sem acompanhamentos vinculativos.  

A Administração central tem de ter os meios inspectivos adequados para proceder de 

modo sucessivo à rigorosa fiscalização do planeamento municipal, corrigindo o que 

contradisser a matriz dispositiva ou a Lei e aplicando o regime sancionatório quando se 

justifique. 

O acompanhamento técnico pela Administração central do ordenamento municipal, 

deve ser feito por help desks disponíveis para atender todos os municípios que necessitem de 

suporte técnico específico, mas sempre numa base de resposta e suporte mediante solicitações 
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voluntárias. 

II. Concentração dos poderes de gestão urbana, e concomitantemente da decisão 

de urbanizar, no município – O PDM transforma-se em “Master Plan” 

A exigência de realizar Planos Directores Municipais com dez anos de validade, onde 

são inscritas as diversas classes de solos e consequentemente os solos destinados à 

urbanização, possibilitou uma transformação qualitativa essencial para Portugal. 

Os municípios, onde regra geral não existiam capacidades humanas instaladas em 

matéria de ordenamento do território, viram-se obrigados a estabelecer corpos técnicos, a 

contratar empresas de planeamento, que se constituíram à medida que foi aparecendo mercado 

e os respectivos autarcas deixaram de poder tomar decisões casuísticas, ao sabor dos 

interesses de cada um, sem qualquer racionalidade.  

Não se resolveram todos, nem sequer talvez o essencial dos problemas do ordenamento 

do território, mas foi um passo decisivo no sentido certo, o de racionalizar a ocupação do 

nosso território, estabelecendo nexos de coerência entre acessibilidades e edificações, 

procurando assegurar espaços para equipamentos das zonas onde as pessoas vivem, 

garantindo algumas regras de separação entre funções incompatíveis e condicionando melhor 

a ocupação de áreas com especial relevância em matéria de recursos naturais. 

Estamos agora a realizar a terceira geração de planos deste tipo e por isso, chegou a 

altura de realizar uma reflexão acerca do que se ganhou, mas também do que nos falta 

progredir. 

Ganhou-se muito em cultura urbanística na generalidade do País. Ganhou-se muito 

também, especialmente entre a segunda e a terceira gerações de planos, no conhecimento do 

território, graças à geoespacialização e aos estudos exigidos pelo planeamento.  

Ganhou-se bastante quanto ao desenvolvimento de maior sensibilidade para a defesa do 

património histórico edificado. As câmaras municipais conseguem hoje, especialmente 

quando são bem lideradas, estabelecer planos de evolução urbana coerentes, que contribuem 

para maior urbanidade e para a requalificação de espaços vivenciados como centralidades 

urbanas ou como espaços predominantemente residenciais.  

Também graças ao planeamento, mas não só, melhorou muito o parque escolar, o 

parque desportivo, a infra-estruturação e mais recentemente, há um grande esforço no sentido 

de criar e requalificar espaços públicos urbanos, designadamente áreas verdes de fruição 

pública. 
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Há duas áreas centrais, todavia, onde nos falta progredir. A área da economia urbana, de 

que já se escreveu e que se entende não ser um problema cuja escala permita soluções 

predominantemente municipais. E a área da gestão urbana. 

Para que um município possa gerir efectiva e não virtualmente um concelho, tem de ter 

alguns poderes fundamentais. Tem de ser a autoridade municipal. Um desses poderes, que 

desenvolvemos com pormenor, é o da apreciação urbanística, ou do licenciamento. Outro é o 

poder do planeamento.  

Outro ainda é o da política municipal de solos, isto é, o poder de determinar, dentro de 

níveis de razoabilidade, o ritmo do desenvolvimento urbano, da ocupação dos solos e da 

urbanização, assim como o da requalificação urbana.  

Sem este poder, acontecem várias coisas menos boas. O município não consegue 

impedir “espirais de degradação”, ou seja, que determinadas áreas urbanas que se encontram 

em mau estado de conservação ultrapassem determinados limiares técnicos a partir dos quais 

a degradação se torna galopante e leva à ruína dos edifícios e dos espaços públicos.  

O município não consegue rentabilizar adequadamente as obras de acessibilidade e 

justificar investimentos de equipamento em zonas de nova urbanização, nem financeira nem 

socialmente. Outras vezes, o município não pode construir os equipamentos necessários 

porque não tem solos para o efeito, sendo obrigado a negociar e a favorecer interesses 

privados para realizar uma obrigação pública. O município não consegue, em suma, 

estabelecer políticas urbanas consequentes e compatíveis com o ritmo de crescimento 

demográfico e económico do concelho.  

Não consegue estabelecer controlo sobre os preços dos solos, porque não controla a 

oferta dos mesmos. Não consegue estabelecer políticas de habitação para a classe média ou 

para as franjas menos beneficiadas. Não possui meios imobiliários para oferecer excelentes 

condições de estabelecimento a potenciais investidores e criadores de emprego. 

Quando a câmara municipal não controla a política municipal dos solos, não consegue 

gerir adequadamente o município. Essa gestão terá então de se conformar, ao menos em parte, 

com a administração que os detentores dos solos quiserem implementar, no sentido que será 

deles a iniciativa da urbanização, quando e onde lhes aprouver, dentro do cheque em branco 

em que se traduz a inscrição de edificabilidades zonadas no PDM, a dez anos, conjugada com 

as previsões excessivas de aumentos demográficos, prática habitual na generalidade dos 

PDM. 

É nesta matéria da política municipal de solos que o ordenamento municipal do 



254 
 

território deve ser prioritariamente aperfeiçoado. Embora se vá dar a atenção devida a esta 

questão em sede própria, que é a política de solos, ela não pode deixar de ser abordada aqui, 

porque em Portugal a política de solos é realizada actualmente com base nos índices de 

edificação inscritos em zonamentos no PDM. 

Ou seja, a transferência de um dos poderes fundamentais da gestão urbana, que é o 

poder de urbanizar, da autoridade pública a que pertence, para alguns interesses particulares, 

os dos detentores de solos, é efectuada por intermédio desse exercício de planeamento. 

Essa prática, que a lei prevê, tem várias consequências. A primeira delas, é a da 

fragilidade do desenho urbano, porque se transfere o poder de urbanizar da entidade pública 

cujo objectivo essencial é realizar e qualificar cidade, para entidades privadas cujo interesse 

primordial é, e muito bem, o de lucrar com a exploração desse recurso que é o solo. E que se 

não for escasso, deve tornar-se escasso no mercado, para poder prestar a rentabilidade 

desejada. 

A segunda, é a da potencial desqualificação da infra-estrutura. Que é assim realizada em 

Portugal, ao contrário do que se passa nalguns dos países europeus mais evoluídos, pelos 

proprietários dos solos a urbanizar, para quem a urbanização respectiva representa um custo. 

Se os empreendedores imobiliários se vissem obrigados a planear em pormenor áreas do 

território a urbanizar e a prever aí equipamentos, redes viárias devidamente hierarquizadas, 

rede comercial e outros aspectos fundamentais da cidade a construir, ainda assim não seria 

fácil estabelecer a primazia do interesse público sobre o privado no desenho da cidade.  

Mas quando simultaneamente se prevê o “loteamento privado”, isto é, a possibilidade 

de um empreendedor imobiliário comprar um solo rústico, conseguir levar a câmara a dotá-lo 

de edificabilidade, e a seguir ganhar uma enorme mais valia, dividindo esse terreno em lotes, 

sem mais, então dificilmente o resultado poderia ser outro que não o que temos: edificações 

sucessivas sem cidade, ausência de vida social e comercial e de qualidade de espaço público, 

nos “loteamentos urbanos”, onde aliás se vai de automóvel ou, em muitos casos, não se vai. 

A penúltima consequência deste modo de ordenar o território que vamos abordar, é a 

perda pelo Estado, por todos nós, da mais-valia da urbanização, para rendimento de alguns 

apenas.  

A urbanização é uma competência pública e a mais-valia da transformação de solo 

rústico em solo urbano pertencem, ou deviam pertencer, por essa razão, ao erário público. 

Não fazer assim, é um erro grave de ordenamento, porque provoca “sobreaquecimento” 

artificial do motor da urbanização, dado esta proporcionar mais-valias deliciosas…mas o 
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sobreaquecimento, isto é, a urbanização excessiva, que sucede à inscrição de solos 

urbanizáveis em excesso nos PDM, requer população que não existe, poder de compra que 

não está lá, mercado de procura que não está à espera de comprar e em consequência, graves 

crises no sector imobiliário, como a que estamos a viver. E representa a perda injustificável de 

proventos públicos, que tanta falta fazem ao País e aos municípios. É ainda ambientalmente 

insustentável. Mais não fosse por isso, teria de ser revisto. 

A reformulação do ordenamento municipal do território tem por isso de abdicar da 

inscrição da edificabilidade dos solos, ou do respectivo zonamento, ou de ambos os 

exercícios.  

A urbanização deve ser condicionada no nosso ordenamento do território, por duas 

formas: o ordenamento das acessibilidades de importância regional, das zonas 

industriais/empresariais, científicas, turísticas e das grandes superfícies comerciais, pelo 

ordenamento regional do território, que também deve determinar o número mínimo de 

hectares que justifica a urbanização fora das zonas qualificadas como urbanas, o que aliás está 

já a ser feito; a definição das acessibilidades municipais em espaços canais que não permita 

conclusões definitivas sobre as áreas concretas a urbanizar e todos os restantes elementos de 

um “master plan” de dimensão concelhia, que determine com rigor o crescimento 

demográfico expectável. 

A ausência de edificabilidade zonada no PDM transferirá novamente para a câmara 

municipal, como lhe compete, a gestão urbana. Porque lhe permitirá fazer assim: 

a) Realiza o PDM, balizando o crescimento demográfico e estabelecendo espaços 

canais de mobilidade, no respeito pelas coordenadas recebidas do nível regional/sub-regional; 

b) Determina grandes áreas onde se poderá dar o crescimento urbano que se justifica 

demograficamente ou pelo crescimento previsível – e demonstrado – de população activa, 

estando para o efeito condicionado pela definição de âmbito regional dos espaços dedicados 

às funções do desenvolvimento económico; 

c) Adquire assim, dentro das grandes manchas pré-traçadas, os terrenos rústicos ou de 

outros usos entretanto desaparecidos; e fá-lo, nomeadamente no que respeita a terrenos 

rústicos, sem pagar a mais-valia que equivaleria à sua irracional pré-determinação como 

urbanizáveis, em PDM; estabelecemos em sede própria um mecanismo para salvaguardar os 

interesses dos proprietários perante este regime; 

d) Adquiridos os terrenos necessários para urbanizar, a câmara municipal procede à sua 

urbanização/infra-estruturação e disponibiliza para o mercado os terrenos urbanizados; 
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e) O mercado tem assim terrenos disponíveis para construção, em cada período de 

tempo, suficientes para não permitir especulações de solos que nada justifica em Portugal e 

que encarecem muito o preço final do edificado; 

f) Fazendo-se assim, a câmara municipal pode condicionar, até por norma concursal, o 

preço final duma parte ou da totalidade do edificado a construir e a alienar nesses terrenos, 

realizando assim política habitacional e guardando para a bolsa municipal de solos aquelas 

parcelas mais adequadas ao equipamento do novo pedaço de cidade. 

III. Termo das tipologias no planeamento de pormenor – autonomia dos municípios no 

planeamento de pormenor, norteado por um normativo que assegure a qualidade 

urbana 

Outros aspectos que influem negativamente na autonomia municipal desejável, assim 

como na política municipal de solos, são os aspectos normativos a que está sujeito o 

planeamento de pormenor. 

Não é necessário qualquer condicionamento tipológico imposto pela Administração de 

níveis superiores ao planeamento de pormenor. A haver algum condicionamento, de ordem 

metodológica, ele deve limitar-se a exigências técnicas para assegurar a qualidade urbana de 

um espaço sujeito a tal planeamento e à participação pública alargada nos seus processos de 

decisão, a qualificar relativamente ao processo meramente burocrático da actualidade. 

Esta é uma área onde se requer simultaneamente muito menos e muito mais da 

intervenção da Administração central. Muito menos, no sentido da diminuição das peias 

burocráticas que tornam o planeamento de pormenor em Portugal algo especialmente 

complicado e difícil. Muito mais, no sentido do apoio e do esclarecimento técnico quanto a 

todos os aspectos deste tipo de planeamento, com a edição de manuais técnicos fortemente 

participados durante a fase de elaboração, que sirvam depois de referências não obrigatórias, 

mas prosseguíveis voluntariamente pela administração local, a quem bastará ter fundamento 

bastante para se apartar de tais orientações, com as quais portanto não tem de se conformar, 

nomeadamente quando não lhe façam sentido perante o caso concreto. 
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Quadro nº 4.2 Gomes, Rogério, Quadro da concentração da gestão territorial nos municípios, Um 

Modelo de Organização Regional para Portugal, FCT-UNL, Caparica, 2010. 
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regional
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Orientações técnicas de produção 

O planeamento para o projecto 
urbano
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executivos e das tecnoestruturas 

municipais
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planeamento

Participação na gestão da REN e da 
RAN

Participação no ordenamento 
regional dos recursos hídricos e 

outros recursos naturais

Planeamento da acessibilidade 
supra-municipal e infra-nacional 

Ordenamento do território para o 
turismo

Ordenamento do território para a 
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superfícies comerciais

Fim das comissões de 
acompanhamento e dos pareceres 
vinculativos da Administração 

central e periférica 

O plano director municipal 
transforma-se em “master plan”; 
cessa a determinação em PDM dos 

solos urbanizáveis
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4.3. CRIAÇÃO DA AUTORIDADE �ACIO�AL DO TERRITÓRIO E FOME�TO 

DA MO�ITORIZAÇÃO CÍVICA DO TERRITÓRIO 

 

4.3.1. Enquadramento 

Compete ao Estado assegurar “um correcto ordenamento do território”, conforme 

dispõe o artigo 9º da Constituição da República Portuguesa111. 

A Carta Europeia de Ordenamento do Território define o ordenamento do território 

como a tradução espacial das políticas económica, social, cultural e ecológica da sociedade e 

explica-o como sendo simultaneamente disciplina científica, técnica administrativa e “uma 

política que se desenvolve numa perspectiva interdisciplinar e integrada tendente ao 

desenvolvimento equilibrado das regiões e à organização física do espaço segundo uma 

estratégia de conjunto”112. 

O ordenamento do território compreende a utilização, a administração e a regulação das 

actividades sobre o território e é tudo isto que se pretende que funcione correctamente, isto é, 

de modo organizado e sustentável, porque do bom funcionamento do território dependem 

inúmeros factores relacionados com a qualidade de vida, com a justiça social e com o 

desenvolvimento económico. 

O nosso ordenamento jurídico e os instrumentos que temos para assegurar o respeito 

pela Lei em matéria territorial, não se têm mostrado capazes de imprimir um cunho de 

legalidade generalizado às actividades de índole territorial. 

Acompanhamos a perspectiva da Dra. Albertina Gonçalves, da necessidade de 

objectivar “um novo direito do território, mediante nova regulamentação substantiva e 

processual, a criminalização e a tipificação de novas condutas ilícitas e um novo quadro de 

distinção entre crime e contra-ordenação”113. Deste modo ou doutro, concordamos que se 

impõe uma nova visão normativa sobre o território, o que constitui matéria de investigação 

cujo desenvolvimento se justifica plenamente. 

A criação de uma Autoridade do Território será o elemento complementar dessa visão 

                                                 
111 www.portugal.gov.pt , Constituição da República Portuguesa, Sétima revisão constitucional, 2005 

112 www.estig.ipbeja.pt, Carta Europeia do Ordenamento do Território, aprovada em 1984 pelo Conselho da Europa, reedição, Junho de 
1988, Conselho da Europa 

113 Gonçalves,  Albertina, Autoridade do Território, , texto produzido para o “think tank” Construirideias, Cadernos do Território, nº 3, 

www.construirideias.pt , Lisboa, 2009. 
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dispositiva renovada, o instrumento regulador do território, que assegurará a 

responsabilização dos diversos intervenientes nos processos com substrato territorial, 

imputando pessoalmente e na qualidade, abrangendo na sua actividade operadores privados, 

mas também os titulares de cargos públicos. 

 

4.3.2. O que se pretende 

A Administração central tem deveres em matéria de desenvolvimento regional que não 

tem cumprido do melhor modo, nuns casos, e com a dinâmica exigível, noutros. 

O Estado não está a cumprir eficazmente as suas obrigações pedagógicas para com os 

autarcas e os técnicos que servem o desenvolvimento regional nas diversas vertentes.  

Se quisermos construir um sistema regional de excelência, para que a população não 

sofra assimetrias regionais fomentadoras de desigualdade social, então não é possível 

continuar a legislar sem que os técnicos que vão aplicar as normas em todo o País, participem 

nas fases de elaboração legislativa em matéria de ordenamento do território. 

Não devemos continuar a estabelecer normas que não são explicadas, cuja aplicação 

técnica é deixada ao desenrolar das interpretações de cada um e ao grau de preparação que 

tenha para realizar a interpretação de dispositivos legais que tendem a ser complexos, quando 

não são mesmo complicados. 

Existem também competências de regulação e de fiscalização, que uma Autoridade do 

Território deverá cumprir convenientemente. Para a sua criação, podem aproveitar-se meios já 

estabelecidos na Administração central e regional. 

É essencial que Portugal se torne um País com mais regras que excepções em matéria de 

desenvolvimento regional e urbano. E com regras mais simples.  

Por estes motivos, o objectivo de criar uma Autoridade Nacional do Território é o de 

estabelecer uma entidade do Estado que seja simultaneamente pedagógica, auditora e 

fiscalizadora das operações urbanísticas, dos procedimentos e das decisões em matéria 

territorial. 

O fomento da monitorização cívica do território é o de assegurar a colaboração da 

sociedade civil no acompanhamento do que se passa no território, procurando-se desse modo 

diminuir riscos, detectando de modo mais atempado processos degenerativos e criar uma rede 

vasta de cidadãos atentos na defesa dos valores ambientais, designadamente paisagísticos e 

culturais, que caracterizam o nosso território. 
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4.3.3. Quem fiscaliza, audita e investiga 

O País encontra-se, por outro lado, desprovido de um adequado controlo da legalidade 

em matéria territorial. 

Não existem tradições de auto-fiscalização eficaz da Administração central em matéria 

territorial, nem sequer elaboração estatística e auditoria que permita avaliar permanente ou 

periodicamente das consequências dessa administração e a compatibilidade legal dos 

respectivos procedimentos. 

A auditoria que é efectuada pela Administração central ao desempenho processual dos 

municípios em matéria de legalidade urbanística é manifestamente insuficiente em número de 

– 51 operações de fiscalização em 2007, a um universo de 278 municípios e 4.249 freguesias, 

segundo o relatório de actividades de 2007 da Inspecção Geral das Autarquias Locais – ainda 

que a sua qualidade inspectiva seja considerada boa ou muito boa, face a alguma politização 

da respectiva gestão e aos meios técnico-jurídicos e estatísticos disponíveis.  

Seis inspecções em matérias de ordenamento do território, foi o número de acções 

promovidas pela IGAOT neste domínio. 

As causas para essa situação encontram-se: 

a) Numa legislação confusa e difusa, cujas vertentes sancionatórias nem sempre se 

encontram adequadamente blindadas contra expedientes dilatórios e outros tendentes a evitar 

a responsabilização de quem comete atentados ambientais e urbanísticos – área em que, como 

noutras, o excesso de garantismo não se traduz, evidentemente, numa sociedade mais segura. 

b) Os meios financeiros disponibilizados às Inspecções: a IGAL refere, no seu 

Relatório de Actividades de 2007, que os valores que têm vindo a ser anualmente aprovados 

nas rubricas de “ajudas de custo” e “deslocações e estadas”, essenciais para uma actividade 

em que os inspectores se encontram permanentemente no exterior, “têm sido bastante 

deficitários”. Os valores atribuídos a esta Inspecção geral em 2007 foram idênticos aos de 

2006, cerca de três milhões de Euros. A IGAOT afirma no seu relatório de actividades de 

2008 que realizou seis operações de fiscalização na área do ordenamento do território. 

Registe-se que esta Inspecção Geral teve receitas da sua actividade que ultrapassaram os cinco 

milhões de Euros, num quadro de despesas que se situam acima dos três milhões. 

c) Os recursos humanos. A IGAL tem 35 inspectores e a IGAOT tem cerca de 

quarenta, mais cerca de uma dezena de dirigentes. Convém registar que a produtividade 
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inspectiva destes recursos é periodicamente diminuída por dois factores inapeláveis: as 

necessidades de formação, agudas em funções inspectivas, e os pedidos de colaboração do 

Ministério Público. 

d) A separação dos organismos. Essa circunstância aumenta as respectivas despesas e 

impede o melhor aproveitamento de efeitos de escala. 

Pretende-se contrapor a esta situação a criação de uma entidade pública com 

competências transversais aos sectores da concepção, do planeamento, do licenciamento e da 

utilização do território, que intervenha sobre as utilizações espaciais, quer estas revistam 

natureza meramente física, quer a complementem com explorações de natureza económica, 

social, cultural, ambiental ou outras. 

Em suma, uma Autoridade com as competências e os meios, designadamente de 

auditoria e de investigação, necessários para intervir sobre os processos de definição e 

zonamento de empreendimentos imobiliários com qualquer fim, público ou privado, os 

respectivos processos de apreciação urbanística e em particular o modo como são aplicados 

no processo os prazos e os factores condicionantes do empreendimento, as operações 

urbanísticas respectivas e a intervenção dos meios de fiscalização responsáveis pelo seu 

acompanhamento. 

Uma Autoridade que actua em função das necessidades de assegurar a correcção dos 

processos e dos procedimentos, a defesa do património e do ambiente, a correcção técnica e 

institucional na definição dos espaços destinados ao desenvolvimento rural, turístico, 

industrial e urbano. 
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Figura 4.2 Inspecção Geral da Administração Autárquica, Quadro das inspecções aos 

municípios, Lisboa, jornal diário Correio da Manhã, 3 de Abril de 2010, pág. 28. 
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4.3.4. A vertente pedagógica: o que e a quem informa; o que e quem 

forma 

A Administração Central não tem cumprido, com diligência minimamente adequada, os 

seus deveres pedagógicos, nem em termos de explicação das leis, nem em termos de 

explicações técnicas dos seus objectivos de política estrutural e muito menos ainda em 

matéria de aperfeiçoamento técnico. 

Todavia, a qualificação das intervenções sobre o território não se obtém sem a 

necessária preparação técnica específica dos agentes fundamentais dessa intervenção: os 

técnicos superiores da Administração que desempenham funções relacionadas com as 

competências públicas sobre o território, desde logo, mas também os detentores de solos e 

seus promotores e as classes técnicas que estruturam todas as intervenções urbanísticas. 

Esses são os motivos porque o País deve apostar numa entidade pedagogicamente 

equipada na Administração. 

A formação contínua de um número significativo de técnicos nas vertentes da auditoria 

e da fiscalização territorial exige uma actividade pedagógica permanente de elevada 

qualificação no âmbito da Administração territorial. 

A necessidade de assegurar economias de escala, mas também justiça, na aplicação das 

leis, exige que a um maior rigor sancionatório e fiscalizador, desejáveis, corresponda igual 

rigor na informação técnica e jurídica da Administração, e que essa informação seja 

disponibilizada pedagogicamente à sociedade civil com a mesma qualidade e extensão com 

que deve ser facultada a todos os agentes dos organismos da administração central, regional e 

local com competências territoriais. 

Por estes motivos, considera-se útil que a mesma instituição que forma auditores e 

fiscais da Administração central, seja disponibilizada e com os mesmos programas de 

formação técnica, desde logo aos funcionários da administração local, mas também à 

sociedade civil, começando pelas entidades e formadores que exerçam a sua formação nas 

vertentes programáticas do território. 

Assim se concebe a lógica e a estruturação da função pedagógica da Autoridade do 

Território. 
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4.3.5. Enquadramento jurídico 

A Autoridade Nacional do Território deverá ser um organismo público, com um âmbito 

nacional ou metropolitano – sendo outro vector de investigação a articulação entre normas 

constitucionais e os estatutos político-administrativos das regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira nesta matéria, mas terá de ser simultaneamente um órgão de polícia criminal. 

 

4.3.6. Enquadramento orgânico 

4.3.6.1. Que organismos concentrar 

A Autoridade do Território deve assimilar, como propõe a Dra. Albertina Gonçalves114, 

as competências e atribuições da DGOTDU- a Lei orgânica da DGOTDU foi aprovada pelo 

Decreto Regulamentar nº 54/2007, de 27 de Abril de 2007 - que são hoje, fundamentalmente, 

as de acompanhar e avaliar as práticas de gestão territorial e o funcionamento do sistema 

respectivo, funções normativas, regulamentares e de apoio técnico aos agentes territoriais 

públicos e privados, acompanhamento das políticas territoriais e funções de representação 

nacional. 

Deverá assimilar também as seguintes competências e os seguintes organismos: 

• As funções inspectivas e sancionatórias e respectivos recursos humanos, cometidos 

às CCDR - Decreto-Lei nº 134/2007, de 27 de Abril, Portaria nº 528/2007, de 30 de Abril e 

Despacho nº 16709/2007, publicado no DR nº 146, Série II de 31 de Julho de 2007 - 

designadamente as respectivas Direcções de Serviços de Fiscalização e outros serviços de 

fiscalização que as integram; 

• As funções de fiscalização, inspecção e sanção atribuídos ao INCI, IP – ver Decreto-

Lei nº 144/2007, de 27 de Abril e Portaria nº 524/2007, de 30 de Abril, que aprovou os 

respectivos Estatutos e respectivos recursos humanos, nomeadamente os Departamentos de 

Inspecção e Sancionamento; 

• As funções inspectivas e respectivos recursos humanos cometidos ao IGESPAR, IP - 

Decreto-Lei nº 96/2007, de 29 de Março e Portaria nº 376/2007, de 30 de Março - nomeadamente parte 

das atribuições e dos recursos humanos do Departamento de Salvaguarda e parte das 

atribuições e recursos humanos da Divisão de Controlo e Fiscalização do Departamento de 

Projectos e Obras; 

                                                 
114 Gonçalves, Albertina estudo referido. 
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• As funções inspectivas que constituem competência de organismos periféricos da 

Administração, relacionadas com o património e os respectivos recursos humanos; 

• Também as funções inspectivas desenvolvidas no âmbito do Ministério da 

Economia e Inovação deverão ser objecto de reflexão e revisão, tendo em vista assegurar 

simultaneamente que este Ministério continue a desenvolver as funções inspectivas 

relacionadas com as actividades económicas industriais e turísticas e permita a concentração 

na Autoridade do Território das inspecções e sancionamento relacionado com o licenciamento 

turístico e industrial, energético e geológico, isto é, com a implantação das estruturas físicas 

destas actividades no território. 

• Inspecção Geral da Administração Local - Decreto-Lei nº 326-A/2007, de 28 de 

Setembro; 

• Inspecção Geral do Ambiente e Ordenamento do Território - Decreto-Lei nº 276-

B/2007, de 31 de Julho ; 

Inspecção Geral das Obras Públicas, Transportes e Comunicações - Decreto-Lei nº 

276/2007, de 31 de Julho 

A concentração destes recursos humanos permitirá formar o núcleo de um centro 

inspectivo com os meios técnicos e humanos adequados ao exercício rigoroso e cabal da 

função inspectiva do território, assegurando economias de escala que optimizem os níveis de 

produtividade actuais. 

 

4.3.6.2. Estrutura orgânica 

A Autoridade Nacional do Território deve constituir uma estrutura hierarquizada, 

composta pelos seguintes departamentos: 

• Formação; 

• Apoio Técnico Especializado, incluindo sectores jurídico, financeiro, patrimonial, 

ambiental, administrativo e informático; 

• Estudos e planeamento; 

• Inspecção e auditoria; 

• Sancionamento; 

• Investigação. 
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4.3.6.3. Modelo de financiamento 

Ao aproveitar a DGOTDU como base para a sua criação, a Autoridade Nacional do 

Território vê facilitado, porque diminuído, o financiamento requerido para a sua instalação. 

Funcionamento dentro do princípio do prevaricador-pagador: pretende-se que a 

actividade inspectiva do Território se pague tendencialmente a si mesma. O organismo deverá 

gerar as receitas necessárias para a sua sustentabilidade económica e financeira.  

Para esse efeito, e para além de eventuais dotações do Orçamento de Estado, 

consideram-se designadamente as seguintes receitas próprias: 

• O produto das taxas e das coimas legalmente consignadas; 

• O produto das prestações de serviços a outras entidades, públicas e privadas, 

designadamente acções de formação e consultoria; 

• Subsídios e comparticipações; 

• O produto da cedência de direitos de utilização de informação; 

• O produto da venda de publicações e outros produtos de informação e 

documentação. 
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Quadro nº 4.3 Gomes, Rogério, Autoridade Nacional do Território, Um Modelo de Organização Regional para Portugal, FCT-UNL, Caparica, 2010

Autoridade Nacional do 
Território e monitorização 

cívica

Vertente 
pedagógica

Asegurar a boa 
formação da 
Administração e 
dos agentes 
económicos

Inspecção geral da 
administração local

Inspecção geral do 
ambiente e 
ordenamento do 
território

Inspecção geral das 
obras públicas, 
transportes e 
comunicações

Funções inspectivas 
das CCDR

Funções inspectivas 
do INCI, IP

Funções inspectivas 
do IGESPAR

Funções inspectivas 
que constituem 
competência de 
organismos 
periféricos da 
Administração

Modelo de 
financiamento

Princípio do 
prevaricador-
pagador

Auto-
sustentabilidade 
financeira 
tendencial:
- taxas e coimas;
- prestações de 
serviços;
- venda de 
publicações e 
outros produtos 
de informação e 
documentação 

Concentração 
de vários 

organismos e 
competências

Monitorização 
cívica do 
território

Estado assume 
papel 
incentivador da 
intervenção 
territorial das 
ONG na 
monitorização 
em defesa do 
ambiente, do 
património 
edificado e do 
urbanismo

ONG devem ter 
um estatuto 
especial junto da 
Autoridade do 
TerritórioExigência 

pública às ONG: 
contas, 
qualidade 
científica e rigor 
técnico na 
intervenção
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4.4. PARTICIPAÇÃO 

 

4.4.1. A qualificação e incremento da participação da sociedade civil no processo 

de planeamento territorial e controlo urbanístico 

A participação da sociedade civil nas decisões de ordenamento do território é uma 

necessidade técnica, porque apura e enriquece as decisões, ao torná-las mais próximas 

daqueles que vão conviver com elas. É uma necessidade cívica, porque se trata de ter a 

comunidade dos cidadãos da República a participar em decisões de poder que lhes dizem 

respeito de modo muito directo, pois têm a ver com a terra em que vivemos. E é uma 

necessidade democrática, porque só com a transparência e a participação pública nas decisões 

de urbanismo será possível romper a barreira de secretismo que as corporações de interesses 

procuram estabelecer sobre o ordenamento do território. 

Essa participação tem sido conseguida em Portugal apenas relativamente aos grupos de 

interesses imobiliários e a particulares relativamente aos próprios interesses. Só 

esporadicamente assistimos à participação qualificada de grupos sociais ou de ONG de defesa 

do património ou do ambiente. Em matéria de decisões avulsas, então, a participação é 

praticamente nula, como sabemos. 

Deste modo, as pessoas têm sido surpreendidas com decisões urbanísticas que 

perturbam os seus habitats, sem que possam actuar em defesa dos seus interesses, porque 

deparam-se muitas vezes com as realizações quando estas estão já em obra. 

As soluções de participação previstas no nosso sistema urbanístico não funcionam como 

instrumento de participação democrática nas decisões urbanísticas, designadamente nas que 

respeitam ao planeamento. Sabem-no os políticos locais, sabem-no os interesses imobiliários 

e sabemo-lo todos.  

A alteração deste sistema exige todavia ponderação, de forma a que a procura de 

democraticidade e transparência não torne ainda mais complexo o sistema, violando desse 

modo interesses básicos dos possuidores de solos e permitindo paradoxalmente que o excesso 

de garantismo ponha nas mãos de alguns, agora, o que antes estava nas mãos de outros, tão 

simplesmente. 



269 
 

Propõe-se dois tipos de alterações ao sistema actual. 

O primeiro tipo relaciona-se com os direitos de quem adquire, de ver respeitadas as 

expectativas com que adquiriu. Seja em matéria de servidão de vistas, de equipamentos, 

acessibilidades, infra-estruturas ou usos de solo na envolvente.  

Se existe um plano de pormenor ou outra forma de previsão espacial que contenha 

elementos concretos relativamente a um espaço onde se adquirem imóveis em propriedade 

vertical ou horizontal, parece elementar que se respeite as expectativas dos adquirentes, 

nomeadamente assegurando a sua informação e audição – mas assegurando mesmo – acerca 

de propostas de alteração ao plano e em casos que correspondam objectivamente à diminuição 

da qualidade proporcionada pelo espaço, é legítimo que sejam os adquirentes prejudicados a 

terem a última palavra. 

Esta matéria – a protecção do valor das propriedades e concomitantemente das 

respectivas localizações – é fundamental para assegurar maior confiança no mercado e uma 

economia mais sólida no sector imobiliário. Concorre também para evitar a desqualificação 

dos espaços urbanizados. 

O segundo tipo de alterações relaciona-se com os sistemas de participação. Há que 

reformular, de acordo com as capacidades fornecidas pelas novas tecnologias, a apresentação 

pública dos planos, tornando-a menos técnica e mais compreensível para a generalidade das 

pessoas. Depois, temos de fazer chegar essa informação à generalidade dos residentes e 

trabalhadores das áreas em processo de planeamento, disponibilizando na Internet a 

informação e formulários de participação on line, mas também meios de debate on line com 

os projectistas que se prestem a tal, assim como com os responsáveis técnicos e políticos 

pelos planos. 

As pessoas estão cada vez menos interessadas em deslocar-se fora das horas de 

expediente para salas nuas e frias para discutir em reuniões prolongadas, que muitas vezes são 

politicamente controladas e donde não acreditam que saiam efectivos benefícios ao plano. Por 

isso, há que utilizar os meios disponíveis para tornar mais confortável e atraente a sua 

participação e garantir o registo e a resposta às respectivas observações. Trata-se de qualificar 

a democracia no âmbito do planeamento do território. 
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4.4.2. A Participação nos processos administrativos do território é uma exigência 

de democracia e de qualidade de vida 

A melhor defesa dos recursos atinge-se também tornando mais aparentes, menos 

fechados, os processos de decisão que respeitam ao território e obrigando o sistema a 

informar, a dar verdadeiramente a noção das alterações que vão acontecer, às pessoas que as 

vão vivenciar, e a ouvirem e introduzirem nos seus processos de decisão os produtos dessas 

audições. Esta é aliás uma forte trave do pensamento comunitário em matéria espacial. 

Ao Estado, aqui entendido como Administração central, compete tornar parceira a 

sociedade civil, directamente e através das ONG, nos processos tutelares relacionados com o 

território, designadamente em matéria de direitos de intervenção informal, de mediação e de 

intervenção judicial, assim como na monitorização do território e de denúncia de situações 

ilegais à Autoridade Nacional do Território, junto a quem devem ter particular estatuto. por 

definição legal.  

Correspondentemente, cabe ao Estado exigir às ONG estrita e rigorosa rectidão nas suas 

contas, sujeitando-as a efectiva verificação, designadamente em tudo o que respeite à 

aplicação de dinheiros públicos. Cabe também à Administração central promover e exigir às 

ONG que queiram intervir como parceiros no sector do território, que o façam com elevada 

capacidade técnica e científica, promovendo internamente as triagens adequadas, separando 

os factos e os actos dos rumores e das impressões não fundamentadas.  

Garantindo, em suma, que a intervenção cívica organizada dê um grande salto 

qualitativo e quantitativo em Portugal, seja no capítulo da monitorização, seja futuramente na 

área da gestão territorial de recursos especialmente valiosos. Porque é desse modo que se 

melhora o desenvolvimento humano da nossa sociedade. 

Outro elemento que cabe registar neste conjunto de preocupações, é o dos direitos dos 

cidadãos relativamente ao seu habitat, seja no que respeita a questões sanitárias e de 

segurança, seja relativamente à paisagem de que desfrutam a partir de sua casa, ou quanto aos 

usos existentes no respectivo entorno, entre muitos outros.  

Numa sociedade organizada e respeitadora dos cidadãos, não se transacciona um habitat 

para de seguida se facultar a diminuição da respectiva qualidade urbana ou ambiental. O 

respeito pelo cidadão é também o respeito pelo seu habitat e pela defesa da legítima 

expectativa de valorização do seu património imobiliário.  

Deste modo criaremos riqueza em vez de insegurança. Por esse motivo devem ser 

reforçadas legalmente as faculdades de informação e de intervenção dos vizinhos, nalguns 
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casos a título dispositivo, nos projectos em apreciação urbanística e devem ser diminuídas as 

possibilidades de lotear pedaços de terreno, sem cuidar da cidade que se está a construir e 

consequentemente, das consequências para o edificado pré-existente e respectivo habitantes, 

dessas novas construções, que se vão paulatinamente acrescentando. 

Por fim, a questão da participação dos agentes económicos nas decisões urbanas e 

regionais que lhes dizem directa e indirectamente respeito, por terem consequências no tecido 

económico da cidade.  

É tradicional o afastamento entre os técnicos e até os políticos municipais, assim como 

acontece com as tecnoestruturas regionais, relativamente aos agentes económicos. Esta 

menorização dos agentes económicos, se não os ajuda a crescer social e civicamente, atenta 

contra os interesses da economia urbana, concelhia e regional. Porque os agentes económicos 

possuem uma sensibilidade insubstituível para compreender as consequências de uma decisão, 

de um projecto, de uma política urbana, relativamente ao contexto económico em que se 

inserem e ao consumidor, que é a sua fonte de riqueza. 

Por este motivo, devem ser reforçados também, em termos legais, as participações dos 

representantes das actividades económicas nos processos de decisão relacionados com o nível 

local da administração e muito em especial relativamente aos processos de planeamento local 

e regional. 
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Quadro nº 4.4 Gomes, Rogério, Participação, Um Modelo de Organização Regional para Portugal, 

FCT-UNL, Caparica, 2010 

 
Aumentar a participação 

qualificada de ONG e grupos 
sociais nos processos de decisão 
do planeamento e do controlo 

urbanístico 

Dois campos de 
reforma 

Melhor defesa das 
expectativas de 

qualidade territorial e 
urbana de quem 

adquire 
 

Reformulação dos 
sistemas de 
participação 

 
Melhorar a informação pública 

em matéria urbanística 
 

 
Promover novas tecnologias de 
participação cívica nas decisões 

urbanísticas  
 

 
Melhoria na área dos direitos da 
sociedade civil em termos de 
mediação e de intervenção 

judicial  
 

 
Repensar e tornar mais efectiva 

a participação dos agentes 
económicos nas decisões 
urbanas e regionais 

 
P
A
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4.5. CO�CLUSÃO 

Os nossos recursos naturais e rurais e o nosso património edificado constituem, a par  

com a nossa cultura e a nossa população, os elementos diferenciadores do nosso País. 

Hoje são cada vez mais, também, elementos diferenciadores inestimáveis para a nossa 

economia. Directamente, pelo que representam em termos turísticos e de investimento para o 

Turismo e indirectamente, porque apoiam, ou podem apoiar, se forem adequadamente 

aproveitados, as economias locais e regionais. 

Para aproveitarmos esses recursos, eles precisam de se manter existentes, em primeiro 

lugar e de se manterem num estado de conservação razoável. Isso passa pelos meios, 

designadamente dispositivos e materiais, que soubermos mobilizar para os protegermos. 

Depois, precisam de ser valorizados e isso tem a ver com a nossa capacidade estratégica para 

pensarmos o desenvolvimento sustentável das nossas regiões e localidades. 

A defesa dos nossos principais recursos naturais e patrimoniais tem sido muito 

deficiente no actual regime de ordenamento do território. Temos normas programaticamente 

atraentes, que têm por consequência ser mais útil do ponto de vista económico, para o 

respectivo proprietário, manter desocupadas as propriedades edificadas e sem uso as restantes 

propriedades, que explorá-las.  

Temos de saber tirar daqui as necessárias conclusões quanto á falência do actual 

sistema. Por isso se defende a criação de um sistema integralmente novo de informação, 

pedagogia, monitorização, fiscalização e repressão em matéria territorial e a racionalização do 

exercício do planeamento, terminando com as sobreposições de competências actuais e com 

as suas consequências desresponsabilizadoras. 

Por outro lado, convém descermos à realidade em matéria de gestão de áreas 

particularmente sensíveis do território. Nem se pode confiar no proprietário privado para 

actuar sistematicamente contra os seus interesses económicos, nem se pode confiar na 

Administração como a única ou a melhor gestora dessas áreas. Daí existir nestas matérias um 

amplo espaço para explorar as parceiras público-privadas e novas soluções de gestão da coisa 

pública, pela sociedade civil organizada. 
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5º CAPÍTULO 

 

POLÍTICA DE SOLOS, FU�ÇÕES URBA�AS E EQUILÍBRIO DOS 

MERCADOS 

 

 

5.1. I�TRODUÇÃO 

A democratização política trouxe a Portugal um sistema de administração territorial que, 

percebemo-lo hoje, sob a capa da liberdade, concentrou nos empreendedores imobiliários o 

poder de gestão efectiva sobre os solos urbanizáveis e uma influência iníqua sobre o processo 

de transformação dos solos rústicos em urbanos.  

Esse contexto resulta da legitimação legal de procedimentos em que os solos 

urbanizáveis são definidos com a antecedência de dez anos, num documento, o PDM, que 

acaba por ser apenas do conhecimento de alguns, muito poucos, em cada comunidade, e da 

liberdade que os empreendedores têm para decidir quando urbanizam, independentemente do 

que seja o interesse público.  

Dentro de lassos limites, determinam o que compram aos proprietários menos 

informados, e também como urbanizam, não necessariamente de acordo com o desenho 
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urbano mais adequado para o aglomerado, nem de acordo com os interesses da comunidade.  

Obtêm por fim, por inteiro, o fruto económico de tal transformação, isto é, as 

respectivas mais valias, que sob qualquer ponto de vista deveriam reverter para o erário 

público, porque a construção não é um direito e a expectativa da construção apenas existe 

quando e porque a Administração a proporciona, gratuitamente, em Portugal. 

É pacífico para a generalidade dos observadores informados que teremos de reformar 

este estado de coisas. Mas devemos corrigir o sistema, aproveitando as valências que ele 

ainda tenha e utilizando a margem de manobra possível para o reformar? Ou devemos 

transformar, mudar o sistema? 

O outro aspecto nuclear que corresponde a uma desvantagem competitiva objectiva do 

País em matéria de exploração dos solos adequados para a competitividade territorial e 

económica, é o nosso sistema de controlo urbanístico prévio, popularmente chamado de 

licenciamento. 

O nosso regime jurídico da urbanização e da edificação assenta na secundarização do 

poder municipal relativamente à generalidade dos poderes sobrepostos da miríade de 

organismos periféricos da Administração central.  

As CCDR accionam, protegem e canalizam essas sobreposições, legitimadas por lei 

para o efeito. E deste modo, cada organismo periférico da Administração que tenha 

remotamente algo a ver com qualquer processo urbanístico, tem a faculdade de nele intervir 

casuisticamente, sem que existam para o efeito, na generalidade dos casos, disposições que 

norteiem essas intervenções.  

Este sistema perpetua pequenos poderes, injecta entropias permanentes nos processos de 

licenciamento e é tão forte que o próprio Estado produz legislação destinada a facilitar a 

ultrapassagem do sistema por decisão governamental, relativamente a projectos que sejam 

considerados de interesse nacional. 

Coloca-se a este propósito uma questão semelhante à que colocámos relativamente á 

política de solos. Devemos continuar a aperfeiçoar o sistema, aproveitando novas valências 

tecnológicas e aperfeiçoando gradualmente a legislação mediante as simplificações que se vão 

revelando aconselháveis, produzindo as alterações que os sucessivos fracassos procedimentais 

vão tornando indispensáveis? Ou devemos mudar de sistema? 

Estas respostas, que procuramos dar, exigem todas as cautelas, porque se é verdade que 

os processos de mero aperfeiçoamento do sistema, numa área em que os valores em causa são 
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de elevadíssimo montante, deixam sempre algo a desejar e raramente obtêm verdadeiramente 

os fins de equidade que presidem às intenções iniciais, é igualmente factual que as mudanças 

se traduzem em confusão, inquietude, insegurança e períodos por vezes prolongados de 

adaptação. 

Optando-se pela mudança, ela pode ser gradual e por isso razoavelmente segura? Como 

o podemos fazer, com a estrutura administrativa que temos? Estas são algumas das questões a 

que terá que responder uma proposta de um novo sistema regional que pretenda, como é o 

caso, levantar os problemas da política de solos e da apreciação urbanística. É o que 

tentaremos fazer. 
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Figura nº 5.1 – Gomes, Rogério, Política de solos, funções urbanas e equilíbrio dos mercados, Um 

Modelo de Organização Regional para Portugal, FCT-UNL, Caparica, 2010 
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5.2. SOLOS, HABITAÇÕES E ESCRITÓRIOS MAIS BARATOS 

Defendermos os valores em epígrafe, não implica esquecermos que o Ordenamento do 

Território é parte da organização da sociedade humana e que é a parte dessa organização que 

estabelece em boa medida os limites dessas sociedades no que respeita ao espaço para 

edificarem e instalarem os edifícios em que funcionam, em determinado território. 

Conforme a plataforma territorial fornece melhores ou piores condições de 

estabelecimento, as sociedades desenvolvem-se melhor ou pior económica e socialmente. 

Porque o Ordenamento do Território pode ser decisivo na determinação do preço.  

Se se determina que, num determinado sítio, não se pode construir mais, a partir de 

determinado momento – isto é, que não se podem fazer habitações, fábricas, escritórios, 

escolas, igrejas e hospitais, ou estradas - estamos a determinar o fim de uma comunidade tal 

como ela evoluiu e dependendo das condições, podemos estar a decidir a desertificação de um 

espaço, ou a sua mutação para algo completamente diferente – o aproveitamento de uma 

aldeia deserta para um hotel, eventualmente. 

Ou, como aconteceu com S. Francisco quando se determinou no plano da cidade que 

não deveria haver mais nenhum metro quadrado de escritórios, poderemos estar a dar uma 

oportunidade à qualificação do tecido terciário da cidade e à conservação, então ameaçada, 

das suas esplêndidas áreas residenciais e da sua orla costeira.  

Essa qualificação aumentou o preço, mas também a atractividade, da cidade de S. 

Francisco para a instalação de empresas com desejo de se associarem a uma imagem 

ambiental e urbana de grande qualidade. 

A limitação da construção para todos ou para alguns efeitos, se é um instrumento 

essencial da gestão territorial, a partir do qual se defendem os mais importantes recursos 

construídos e não construídos de um território, por outro lado pode ser um instrumento de 

empobrecimento, de desqualificação urbana, ou de limitação artificial da capacidade 

competitiva de uma comunidade. 

Idealmente, o Ordenamento do Território deve assegurar, simultaneamente, que todos 

os recursos naturais de valia e os solos com valor rural, estão protegidos doutro tipo de 

utilizações. Deve também assegurar que o mesmo suceda a um parque florestal, ou que 

existirão os solos necessários e dedicados para uma política de florestação ambiciosa. Que 

todo o edificado com valor referencial do ponto de vista histórico está adequadamente 
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defendido do desaparecimento e da dissonância de construções supervenientes. Que todas as 

ruínas arqueológicas, em tecido urbano ou rural, estão preservadas sempre que possuam valor 

que o justifique e que não acontecerá alteração de solo que impeça a localização e a 

identificação exaustiva das restantes.  

Simultaneamente, a Administração deve assegurar que exista abundância de solos para a 

construção de habitações destinadas a todos os escalões sociais, que não faltem perímetros 

destinados a estabelecimentos industriais, que os melhores recursos paisagísticos, estando 

protegidos e incólumes, tenham simultaneamente as mais competitivas edificações de 

natureza turística e que não falte território para todos os equipamentos indispensáveis. Tudo 

isto, num quadro em que todos os modos de transporte, em todas as acessibilidades, estejam 

garantidas e não colidam com nenhum dos contextos antes identificados. 

Para além de que, é fundamental que tudo isso contribua para uma comunidade urbana 

de elevada qualidade urbanística, no estacionamento, nas superfícies comerciais, na dimensão 

e equipamentação dos espaços públicos, na animação urbana e simultaneamente no silencio 

assegurado às suas zonas residenciais, com miríades de visitantes mas elevadíssimo nível de 

segurança para os transeuntes e as habitações. 

Será útil, se puder trabalhar-se apenas quatro dias por semana em horário parcial, 

desenhando-se assim uma sociedade de tempos livres adequada à melhor interacção entre 

filhos e pais, e entre as famílias, assim como entre todos os indivíduos, ao adequado livre 

cumprimento de deveres religiosos, às necessidades culturais básicas do indivíduo social, seja 

em termos de produção cultural, de consumo ou de interactividade cognitiva. 

Mas estes desideratos não devem colidir com essoutro que é a da permanente 

disponibilidade das superfícies comerciais, ao menos as de média e grande dimensão, como 

em Singapura, onde é razoavelmente possível adquirir ao longo das 24 horas do dia. 

Todos estes objectivos de política urbana devem ser compaginados com o do respeito 

pelos direitos sociais levado à máxima expressão possível, de entre os quais se realça o de 

boas retribuições para todos os profissionais, a segurança no emprego e um nível elevado de 

remuneração e de reformas para a generalidade dos cidadãos. 

Sempre que pudermos construir algo assim, não creio que se deva hesitar. Quando 

existir um contexto em que todos esses objectivos, em conjunto, sejam apenas marginalmente 

possíveis, isto é, para uma franja reduzida da sociedade, então impõe-se-nos a necessidade do 

equilíbrio nas políticas de Ordenamento do Território.  

Esse equilíbrio traduzir-se-á na compreensão rigorosa das necessidades básicas das 
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populações envolvidas no contexto territorial em análise e na disponibilização de solos para 

satisfazer tais necessidades, ainda que sacrificando outros valores – como sabemos todos, não 

existe defesa possível do Ambiente onde existe fome. 

Asseguradas as necessidades básicas, compete-nos compreender que outras 

necessidades devem ser satisfeitas para assegurar o desenvolvimento económico e social das 

populações.  

Esse desenvolvimento não deve ser concebido de tal modo que os solos e as edificações, 

sejam para habitação ou para escritórios, sejam genericamente tão caras que impliquem taxas 

de esforço que quebrem a capacidade competitiva de uma sociedade. O encarecimento dos 

solos e do edificado é aceitável quando razões de grande importância em matéria de defesa 

dos recursos a proteger o justifique, o que acontecerá aqui e além, mas não pode acontecer 

num País em todas as partes do seu território, durante todo o tempo. Quando isso acontece, 

inibe-se o desenvolvimento humano da sociedade. E esse desenvolvimento humano, é o 

instrumento fundamental para a qualificação ambiental do território. 

Geram-se artificialmente condições de exiguidade de solos para utilizações construídas, 

encarecendo-as e tornando-as acessíveis apenas a alguns, obrigando todos os outros a viverem 

uma vida abaixo das possibilidades habitacionais e de espaço para actividades económicas 

que as potencialidades de solos permitiriam, com vantagem financeira excessiva e injusta 

apenas para os que penetram no círculo restrito da oferta do mercado imobiliário. 

Este resultado, que é o contrário do que em democracia deve ser prosseguido, pode 

também resultar de uma política de Ordenamento do Território em que se retire por via 

administrativa aos entes públicos a possibilidade de intervir no funcionamento do mercado 

imobiliário, seja assegurando a disponibilidade de mais solos para construção, seja 

assegurando preços razoáveis nos mercados da habitação ou dos escritórios. É o que acontece 

em Portugal. 

O nosso sistema de gestão territorial assegura aos promotores privados a possibilidade 

de adquirirem à população residente solos naturais e rurais a preços de solo não edificável, 

porque assim estão tipificados em Plano Director Municipal no momento da aquisição. 

Posteriormente, cabe aos promotores seduzir, insistir, convencer a câmara municipal de que 

tais solos devem ser tipificados como solos edificáveis no próximo PDM ou em alteração ao 

mesmo. 

Assim e sem mais, ficam detentores de todas as mais-valias que advêm da determinação 

do solo como urbanizável – e que deveriam constituir objectivamente uma receita pública, 
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sobre qualquer perspectiva – e ficam autorizados, mas não condicionados, a urbanizarem se e 

quando lhes aprouver, nos dez anos seguintes. E se as mais-valias assim captadas não forem 

suficientes para os interesses privados em causa, podem ainda nada edificar, manter os solos 

fora do mercado e esperar por outro PDM, onde não é crível que a câmara municipal, 

sucessivamente exaurida de bolsa de solos municipal por este contexto funcional, venha a 

desurbanizar administrativamente o que antes administrativamente urbanizou. 

Pretende-se apenas exemplificar como, havendo solos em quantidade suficiente para 

evitar qualquer especulação no preço dos solos ou das construções, uma política de gestão 

territorial errada e enfraquecedora da capacidade de intervenção pública no mercado muito 

irregular e disfuncional que é o mercado imobiliário, pode manter o desenvolvimento e a 

capacidade competitiva de um País amarrada e condicionada pelos interesses dos agentes 

económicos que actuam no mercado dos solos do lado da oferta. Nem a circunstância de estes 

exercerem poderosa influência sobre o sistema político, dada a sua enorme liquidez, permite 

retirar de perspectiva a necessidade do equilíbrio permanente do mercado imobiliário pelas 

entidades públicas. 

Casas mais baratas, escritórios mais baratos e a disponibilização no mercado de solos 

mais baratos, sem que se contenda com a protecção rigorosa e equilibrada dos nossos recursos 

territoriais fundamentais, são uma exigência nacional. Um novo paradigma de organização do 

território não pode deixar de lhe atender, porque por aí passa o fortalecimento económico do 

País e o seu desenvolvimento humano. 

 

 

5.3. CO�CE�TRAÇÃO DO CO�TROLO URBA�ÍSTICO PRÉVIO �AS 

CÂMARAS MU�ICIPAIS 

Pretende-se concentrar progressivamente a apreciação urbanística nos municípios e pôr 

termo à sobreposição de competências entre as administrações territoriais central e periférica 

e a administração local. O que implica uma revisão e a qualificação normativa de cada uma 

das cerca de duas dezenas e meia de áreas onde se evidenciam sobreposições de competências 

entre estas administrações. Mas sem o fazermos, não simplificaremos a administração 

territorial e não a tornaremos transparente. 

É uma política de longo prazo, a desenvolver por etapas, que resultará em maior rapidez 

no desenvolvimento dos investimentos e no aumento da capacidade financeira dos 
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municípios. 

 

5.3.1. Aumentar a transparência no processo urbanístico 

O processo urbanístico não é transparente em Portugal, pesem embora algumas medidas 

legislativas que têm sido tomadas no sentido de o tornar mais aberto. A verdade é que existe 

uma tradição instalada de secretismo relativamente aos processos urbanísticos que atravessa a 

um tempo as tecnoestruturas e os poderes eleitos. Em caso algum, todavia, a falta de 

transparência atinge tão elevada presença como nas situações em que os processos 

urbanísticos percorrem sucessivamente os departamentos municipais e os departamentos da 

Administração central ou os respectivos organismos periféricos. 

Os prazos de resposta dos organismos periféricos da Administração central são em 

Portugal sistematicamente ultrapassados, sem que os Municípios ou os particulares se atrevam 

a recorrer ao poder judicial para repor a legalidade, porque temem a reacção da Administração 

e porque os tribunais não respondem em prazos que possam ser considerados razoáveis no 

âmbito das actividades económicas. É habitual o funcionamento nos organismos periféricos 

da Administração central, segundo a lógica: “nós não estamos a funcionar segundo esses 

prazos”, isto, quando se interpela acerca do cumprimento dos prazos legais para apreciação de 

propostas urbanísticas. 

A sobreposição de competências actual dota a Administração central de um poder 

imenso, que a confusão institucional mantida permite que vá muito para além do estrito 

cumprimento da Lei. Trata-se de um poder administrativo, deficientemente controlado e 

auditado – ninguém sabe responder à questão de saber quantos pareceres em determinado ano 

foram dados por cada CCDR, ou pelas Direcções Regionais de Economia, fora do prazo legal, 

designadamente pareceres de indeferimento, em situações em que a lei é taxativa quando 

dispõe que a falta de emissão atempada de parecer da Administração equivale a aprovação, 

como no caso da localização industrial. 

Esta falta de transparência é duplamente incómoda. É-o desde logo em matéria de 

aparência de correcção, legalidade e ética do processo de apreciação urbanística. A soma da 

falta de transparência com a aparência de poder incontrolado e irresponsável de 

departamentos administrativos, afasta depois o investimento privado. Esse afastamento 

traduz-se no défice de empregos e é uma importante pecha da nossa competitividade 

territorial. 
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5.3.2. Responsabilizar 

Qualquer que seja o sistema de controlo urbanístico prévio que um País implemente, ele 

não deve perder de vista que o investidor, sabendo que o seu pretendido investimento, 

qualquer que ele seja, terá de “passar” por uma burocracia simultaneamente avaliadora e 

legitimadora, espera responsabilidade nos prazos, na qualidade e na percepção estratégica 

desse processo de avaliação. Por exemplo, e usando apenas um caso da nossa experiência 

empírica, não se deveria usar do mesmo perfil de rigor absoluto e eventualmente implacável 

quando avaliamos uma central de compostagem, que vem resolver um sem número de 

problemas ambientais, e uma grande indústria química, que os vem criar. O interesse público 

do investimento é um dado da equação de avaliação, ou devê-lo-ia ser. 

É fundamental que quem aprecia um investimento, possa ter a informação e a formação 

necessária para o fazer, os instrumentos técnicos de que necessita, conhecimento dos critérios 

e da estratégia local e regional envolvidos…e ser responsabilizável pelo seu desempenho 

processual. 

Não pode ser indiferente a produtividade na apreciação de propostas, nem o 

cumprimento ou o incumprimento dos respectivos prazos, nem a correcção das apreciações 

técnicas emitidas. 

O investidor não pode ser deixado sem defesa e sem interlocução em momento algum 

do processo urbanístico. A Administração tem de ser cada vez mais o parceiro responsável do 

investidor e cada vez menos o elemento cúmplice da irregularidade, ou o vector de dissuasão 

do investimento.  

Atingir este desiderato com a imprescindível responsabilidade cultural, ambiental e 

social, requer concentração e visibilidade das competências, ao invés da manutenção de 

contextos institucionais de responsabilidade difusa. 

 

5.3.3.  A simplificação: subsidiariedade, economias de escala; rapidez acrescida 

para os investimentos 

Ao simplificar o procedimento de controlo urbanístico prévio, concentrando-o nos 

municípios, não retiramos aos organismos da Administração central competentes para 

salvaguardar valores públicos, a faculdade de dispor, relativamente às matérias cuja 

responsabilidade lhes cabe. 
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Mas não parece que a melhor tutela sobre os municípios seja a competência de intervir 

em cada caso concreto. Essa postura paternalista da Administração central pode ter-se 

justificado em tempos idos, quando os municípios não tinham recursos para procederem de 

acordo com a lei em matéria urbanística. Não se justifica presentemente. 

Considera-se todavia que deve ser uma opção do município a assunção da apreciação 

urbanística nas matérias que se encontram hoje tuteladas pela Administração central. O 

município deve poder recusar assumir tais competências, ou, opcionalmente, delegá-las 

contratualizando como prestação de serviços essa apreciação urbanística com a entidade 

regional autónoma a cuja área de intervenção pertencerá. 

Caso o município recuse determinada competência de apreciação urbanística, também a 

Administração central deve ter a faculdade de a delegar na mesma entidade regional. Trata-se 

de uma aplicação directa do princípio da subsidiariedade: não deve competir à Administração 

central tratar de assuntos que podem ser resolvidos adequadamente a um – neste caso a dois – 

níveis hierárquicos mais baixos e com maior proximidade relativamente à localização das 

questões. 

A simplificação procedimental que se propõe terá consequências muito positivas em 

matéria de custos de processo, desde logo quanto aos recursos humanos utilizados, mas 

também em matéria de comunicações, transportes e portes de correio, custos que as três partes 

partilham: requerente, município e organismo ou organismos da administração central 

envolvidos em razão da matéria e, ou, do território. 

A concentração de determinadas competências de apreciação urbanística nas entidades 

regionais, traduzir-se-á ainda em economias de escala muito significativas, designadamente 

nas matérias relativamente às quais não sejam permanentes ou regulares as propostas 

urbanísticas, porque nestes casos pode sair excessivamente caro a um município proceder à 

formação específica de um técnico superior, ou mesmo manter um consultor. A concentração 

de tal competência na entidade regional permitirá uma escala de apreciações mais justificativa 

do investimento da formação ou da contratação de um recurso externo. 

O aspecto mais remunerador da reforma que aqui se propõe, todavia, não se encontra 

nos diversos ganhos apontados. Antes, está directamente na rapidez e na maior transparência 

do processo de apreciação, com o que mais rapidamente o potencial investidor é informado da 

conclusão acerca da análise da sua proposta e da possibilidade de realizar o seu investimento, 

com mais valia social evidente. 
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5.3.4. Financiamento acrescido dos municípios 

Ao transpor para a competência municipal os procedimentos do controlo urbanístico 

prévio na generalidade das matérias em que ele ainda se encontra adstrito, em sobreposição de 

competências, à Administração central directamente, ou a organismos periféricos dessa 

mesma Administração, abrir-se-á uma nova área de financiamento para os municípios, que é a 

área das respectivas taxas, licenças e alvarás, que constituem hoje um recurso financeiro 

daqueles organismos periféricos e portanto, da Administração central. Proceder-se-á assim a 

uma significativa transferência de verbas para as autarquias. 

Registe-se contudo que essa transferência é dissemelhante entre os municípios e varia 

significativamente entre as áreas com maior pressão urbanística e as de menor pressão. 

Não é possível avaliar os montantes em causa, porque a Administração não 

disponibiliza elementos sobre o assunto – nem se afirma sequer que os tenha estatisticamente 

tratados. 

 

5.3.5. Financiamento das entidades sub-regionais 

Também as entidades sub-regionais deverão ter aqui um dos seus recursos financeiros. 

Isso pode acontecer de dois modos. Desde logo, mediante a delegação de competências para a 

apreciação urbanística que os municípios decidirem efectuar em benefício destas entidades, 

procurando as supra-referidas economias de escala, ou a qualificação da apreciação técnica. O 

outro modo, é por decisão do Governo relativamente à repartição dos valores resultantes das 

competências que forem transferidas para os municípios. 

O Governo pode tornar mais ou menos atraente a concentração de determinadas 

competências de apreciação urbanística que hoje pertencem à Administração central, nas 

entidades sub-regionais, conforme a partição das respectivas receitas a que proceda. 

O município vai avaliar o custo benefício de cada competência de apreciação que lhe 

seja oferecida. Quando uma parte da receita couber, independentemente de prestação de 

serviços, à entidade sub-regional, o município verificará o interesse estratégico da 

manutenção directa da competência e avaliará esse interesse municipal em relação ao custo 

directo respectivo. Porque será uma tentação económica transferir a competência para a 

entidade regional e criar uma economia de escala, quando a transferência directa da 

competência se revelar financeiramente prejudicial. 
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5.3.6. Como funciona agora? 

 

5.3.6.1. O que os municípios fazem: o processo legal e o processo real são 

diferentes em Portugal 

Nas matérias em que a Administração central possui competências de apreciação 

urbanística, como é o caso dos projectos de obras de conservação de imóveis classificados ou 

em vias de classificação, o requerente não consegue saber formalmente, em fase anterior à 

realização do projecto, as condicionantes específicas relativas ao edificado objecto do 

empreendimento. Para atingir tal objectivo, que deveria ser automático sempre que possível – 

como é a consulta ao Plano Director Municipal – o requerente poderá realizar um 

procedimento de informação prévia: 

• O requerente solicita à câmara municipal informação acerca da viabilidade de 

realizar a operação urbanística que pretende e os respectivos condicionamentos legais e 

regulamentares; 

• A câmara municipal procede então à consulta às entidades externas, exactamente 

como procede quando analisa um requerimento de autorização para a realização da operação 

urbanística, e genericamente com os mesmos prazos, que se descrevem abaixo. 

Não existindo procedimento de informação prévia e não se tratando de obras em 

imóveis classificados ou em vias de classificação, o município recebe o requerimento de 

autorização do projecto, acompanhado dos elementos instrutórios legalmente previstos, 

designadamente os termos de responsabilidade adequados, e nomeia um seu funcionário como 

gestor de procedimento. 

Este gestor de procedimento é legalmente responsabilizado pelo registo no processo das 

junções de documentos aos autos, das datas de consultas a entidades exteriores e da recepção 

das respostas, bem como das decisões municipais sobre o requerimento, embora não possua 

qualquer poder sobre a qualidade e a fiabilidade do sistema de arquivo municipal, nem essa 

seja matéria da preocupação da lei que o responsabilizou. 

O presidente da câmara emite seguidamente despacho em que aprecia liminarmente da 

correcção formal e processual do requerimento. 

Em seguida, o gestor de procedimento promove, simultaneamente, a consulta às 

entidades que devam emitir parecer, autorização ou aprovação sobre o pedido. A maior parte 

destas entidades são da Administração central, directa e indirecta, e a sua consulta é efectuada 
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através da CCDR competente em razão do território, que deverá emitir, no termo do processo 

de consulta, “uma decisão global vinculativa de toda a administração central” – artigo 13º-A, 

nº1, do DL nº 555/99, de 16 de Dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e 

da edificação. 

Vejamos os prazos que a Lei estabelece para este processo: 

• Cinco dias para a CCDR identificar as entidades que devem apreciar o requerimento; 

• Vinte dias para as entidades consultadas se pronunciarem, que passam a quarenta 

dias quando se trate de obra relativa a monumento de interesse nacional ou a imóvel de 

interesse público; 

• Cinco dias para a CCDR tomar a decisão final, quando não existam posições 

divergentes; 

• Vinte dias para as CCDR tomarem tal decisão, quando existam posições divergentes 

entre os organismos consultados, período durante o qual deve realizar uma conferência 

decisória para a qual convoca as entidades consultadas; 

• Cinco dias para manter suspensa a conferência decisória, quando seja submetida 

questão nova ou por falta de comparência de algum representante de organismo consultado. 

O requerente pode optar, em alternativa a este regime, por realizar, previamente à 

entrega do requerimento, a consulta às entidades externas à câmara municipal, que têm o 

poder de apreciar o requerimento. Neste caso, as entidades consultadas devem pronunciar-se 

em vinte dias. O requerente entrega os pareceres recolhidos, ou a prova de que os solicitou, 

acompanhada com a declaração de não terem sido atempadamente emitidos, com o 

requerimento, na câmara municipal. Nesse caso só há lugar a nova consulta àquelas entidades, 

quando a data de entrada do requerimento ultrapassar um ano relativamente à data de emissão 

dos pareceres. 

Este é o regime legal.  

Na realidade, os municípios são sistematicamente confrontados com o deslizar ilegal 

dos prazos por parte de organismos da Administração central competente para apreciar os 

requerimentos, mas aparentemente incapazes, em inúmeros casos, de o fazerem dentro dos 

prazos exigidos por lei.  

Existem organismos, aliás, que assumem informalmente que não cumprem os prazos 

legais, perante os serviços técnicos dos municípios, mas nem por isso esperam não ser 

obedecidos, por exemplo, nos seus pareceres negativos, mesmo quando a Lei determina que a 
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consequência do incumprimento dos prazos é o deferimento. 

Por outro lado, é do conhecimento empírico que as CCDR optam por sistema por 

colarem a sua decisão à do ou dos organismos que tiverem parecer desfavorável relativamente 

à operação apreciada, ainda que a generalidade dos organismos tenham uma apreciação 

favorável, porque só desse modo evitam desautorizar os organismos discordantes, de cuja boa 

vontade dependerão amanhã, na apreciação de algum plano, por exemplo. 

Por outro lado, é difícil contar-se com as CCDR, que demonstram clara falta de 

capacidade para cumprirem os seus próprios prazos, para denunciarem ou tirarem as devidas 

consequências dos atrasos das restantes entidades, diga a lei o que disser. 

Portanto, para além de assim se encontrar justificação para a permanência da existência 

das CCDR, nada se ganhou com este novo sistema. Formalização e eventual enquistamento 

das discordâncias, quanto muito, porque o sistema tem demonstrado reforçar por definição a 

posição institucional dos organismos discordantes do empreendimento. 

Em consequência, os municípios e os potenciais investidores quedam perante três 

alternativas. Ou aguardam, e aceitam sem que a lei os obrigue a tal, que os organismos 

competentes produzam o respectivo parecer fora de prazo, ou entram em conflito com a 

Administração central.  

Quando pretendem realizar investimentos num determinado calendário e contavam com 

o cumprimento dos prazos legais pela administração, desistem de investir naquela região, ou 

no País. Mesmo quando não se encontram pressionados por prazos para a realização do 

investimento, muitos são os investidores, nomeadamente estrangeiros, que optam 

prudentemente por deslocalizarem a sua intenção de investir, perante este estado de coisas.  

Ninguém sabe, ou saberá alguma vez, os montantes dos investimentos que têm sido 

postos em causa ou afastados burocraticamente, nem a quantidade de futuros empregos que 

são permanentemente sacrificados deste modo. Perante alguma indiferença dos organismos da 

Administração central competentes em razão da matéria, ou do território, mas geralmente 

insensíveis aos interesses locais nos investimentos, porque essa sensibilidade está onde os 

investimentos fazem falta: nos âmbitos local e sub-regional. 

Portugal não pode dar-se ao luxo de continuar a desencorajar o investimento deste 

modo. Nem de continuar a ter uma Administração que ao seu mais alto nível se serve do 

expediente legal do “interesse público” do projecto para aprovar empreendimentos 

inaceitáveis. 
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5.3.6.2. Onde estão as sobreposições de competências no processo 

urbanístico 

Não existe um levantamento rigoroso das entidades que possuem em Portugal 

competências em termos de processo de apreciação urbanística. Nem seria fácil mantê-lo 

actualizado, tal a rapidez com que se altera esse quadro.  

Teoricamente, as CCDR deveriam possuir, permanentemente e devidamente 

actualizada, essa listagem. Todavia e pese a boa vontade de todos, não é raro que em 

determinados processos de licenciamento e de apreciação de planos, as CCDR referenciem 

novas entidades competentes em razão da matéria ou do território ao município que procede à 

apreciação, ou ao processo de planeamento, por vezes a meio dos procedimentos de consulta. 

O que se segue resulta de investigação levada a cabo pelo autor com o apoio de diversas 

câmaras municipais, porque estas constroem, cada uma para si mesma, listagens empíricas 

destinadas a errar o menos possível em matéria de consultas externas. Não se pretende que 

seja exaustivo, mas incluirá seguramente todas as mais importantes e habituais entidades 

consultadas para efeitos de licenciamento. Que são as entidades cujas competências se 

sobrepõem à da câmara municipal, no âmbito do processo urbanístico. Precisamente o que se 

pretende erradicar. 

A maioria destas entidades intervêm também, habitualmente, nos processos de 

ordenamento do território de âmbito local, porque as razões que lhes proporcionam 

competência sobreposta nos processos de licenciamento, servem em muitos casos para lhes 

proporcionar a competência necessária para emitirem parecer vinculativo no 

acompanhamento dos processos de planeamento. Por esse motivo, a listagem que foi 

efectuada a propósito da gestão territorial serve para o esclarecimento simultâneo das 

sobreposições no licenciamento. Detectámos cerca de trinta tipos de entidades em nove 

ministérios, com competências sobrepostas.  

 

5.3.7. Como se pretende que funcione? 
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5.3.7.1. Definição normativa das condicionantes impostas pela Administração 

central – o cumprimento da obrigação de previsibilidade 

O sistema de apreciação prévia de propostas urbanísticas não pode continuar a ser uma 

contenda em que dum lado está o poder, nem sempre bem informado, da Administração, do 

qual todos os recursos contêm a potencialidade de terminar em prejuízo para o particular, 

independentemente da legitimidade e propriedade das suas reclamações, e doutro lado estão 

os que pretendem investir e que vêem sistematicamente atrasados e complicados esses 

investimentos. No meio, encontram-se por vezes profissionais cujo conhecimento do sistema 

os leva a manter expectativas nem sempre legítimas acerca do grau de elasticidade do edifício 

dispositivo em matéria de ocupação e utilização do território e a transmitirem tais expectativas 

aos agentes económicos privados, forçando-as junto da Administração responsável pelo 

processo de licenciamento, não contribuindo para o melhor desempenho do sistema. 

A interrupção deste ciclo vicioso deve ser efectuada na área crucial da previsibilidade 

do sistema. 

Cada situação que exige um investimento prévio do investidor, nomeadamente em 

projecto, para que a Administração aceite comunicar-lhe os condicionamentos efectivos do 

investimento que se propõe realizar, contribui para a venalidade do processo e para o 

desencorajamento do investidor e como tal, deve ser eliminada. 

O sistema que se deve implementar contém como primeira regra a aplicar em todos os 

casos a definição dispositiva, anterior à manifestação de qualquer intenção de investimento, 

das condicionantes que cada solo e cada edifício contêm. 

Todo o cidadão tem o direito a conhecer, antes de praticar despesas com uma vontade 

de investir, as condicionantes que o Estado eventualmente coloca à efectivação do seu risco 

de investimento. 

A segunda regra, tão essencial como a primeira, é que o cidadão tem em qualquer caso o 

direito de recorrer para uma entidade isenta e independente, das conclusões da Administração 

acerca das condicionantes estabelecidas relativamente à sua propriedade. 

A terceira regra é a de que todo o cidadão tem o direito a conhecer antecipadamente o 

processo urgente de acompanhamento e apreciação a que o seu investimento imobiliário será 

sujeito, na eventualidade de se verificarem alterações das circunstâncias que determinaram os 

condicionamentos pré-definidos, durante a realização do mesmo, designadamente durante a 

realização de obras. É o caso do edifício classificado por constituir um imóvel de 

acompanhamento de um monumento, por exemplo, onde se descobrem elementos 



291 
 

patrimoniais de superior importância durante a obra, que era impossível conhecer ao tempo do 

processo de classificação. E também aqui as conclusões da Administração devem poder ser 

rapidamente contestadas pelo particular junto a entidade isenta e independente. 

 

5.3.7.2. A diminuição da extensão dos fluxos procedimentais 

Outro elemento essencial para a transparência do processo urbanístico, é a determinação 

prévia, em moldes realistas, rigorosos e claros, do fluxo procedimental que a apreciação 

prévia de uma proposta urbanística vai percorrer. Essa determinação deve ser efectuada com 

definição de responsabilidades, dos procedimentos e com definição dos respectivos prazos. 

Essa disposição está efectuada de modo meramente teórico no actual regime jurídico da 

Urbanização e da Edificação. Todavia, diversas circunstâncias contribuem para a 

impossibilidade prática de prosseguir o esquema legal. Uma dessas circunstâncias, porventura 

a mais importante, é a constante e esmagadora exigência legal de que a proposta urbanística 

seja sujeita a pareceres exteriores, de entidades que vão ter que realizar uma apreciação com a 

qual a apreciação municipal em princípio se deverá conformar, sendo que na esmagadora 

maioria dos casos essas entidades apreciam sem efeito, isto é, apenas para confirmarem que o 

promotor respeita a Lei, o que o município pode fazer com igual clarividência. 

É o princípio não escrito, mas tradicional, da desconfiança da Administração, neste caso 

por si própria, mas apenas por outros níveis que não o que emite os tais pareceres, bem 

entendido. 

Transparência é o contrário desta extensão desnecessária de procedimentos. É reduzir os 

tempos de apreciação. Mas obter essa redução, pela redução do fluxo de procedimentos, e não 

como actualmente se fez, com alguma perversidade ou senso de humor (perdoe-se a ironia), 

diminuindo prazos de apreciação a estruturas depauperadas em recursos humanos, e mantendo 

a extensão do fluxo de procedimentos. 

 

5.3.7.3. Ganhos de controlo efectivo sobre o processo 

Para controlar o desenrolar do processo urbanístico, não basta determinar um gestor do 

processo. Nomeadamente, quando esse gestor deve depois gerir o processo utilizando um 

sistema de arquivos sem segurança, um sistema informático deficiente e sem segurança e é 

obrigado a abrir mão do processo dentro da sua própria tecnoestrutura para departamentos 

paralelos, dada a estrutura horizontal tradicional em muitos municípios, e tem de o fazer 
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mediante um sistema de transferência de dados que nem sempre lhe oferece segurança 

relativamente à responsabilização de quem recebe noutro departamento o processo, nem 

sequer em termos de identificação pessoal de responsável pela recepção. 

A Administração central tem desenvolvido o sistema informático que futuramente 

permitirá, assim se espera, uma gestão aperfeiçoada do sistema de apreciação urbanística115. É 

um importante passo no sentido adequado. Outros há a desenvolver, desde logo nos domínios 

arquivístico e na definição procedimental estrita. 

 

5.3.7.4. Como deve funcionar na Administração central 

A aposta na melhor orientação técnica e científica do processo urbanístico, a pedagogia 

permanente em redor dos normativos e a melhoria da acessibilidade de todos os interessados à 

informação são aspectos que devem merecer intensa atenção à Administração central. Outros 

aspectos fundamentais são a participação dos cidadãos nos processos de decisão, a 

participação cívica na monitorização da vida urbanística do País e a assunção das 

responsabilidades do Estado em matéria de fiscalização e procedimento sancionatório dos 

comportamentos irregulares. 

Em síntese, compete a este nível da Administração constituir-se uma permanente 

referência cívica, técnica e científica e assegurar a regularidade do funcionamento das 

instâncias de recurso a que os cidadãos com interesses particulares e difusos podem recorrer 

nos casos de discordância relativamente às decisões nos processos ordinários de 

licenciamento. Tem também um papel insubstituível na repressão e punição das situações 

irregulares. 

 

5.3.7.5. Como deve funcionar na Administração regional 

No processo de licenciamento, a administração regional, politicamente autónoma e com 

suporte empresarial, tal como se preconiza, tem diversos níveis de participação, como se 

passa a descrever. 

Pode assegurar o procedimento de licenciamento nas matérias em que a dimensão 

económica ou produtiva da sub-região não justifique o investimento ao nível municipal na 

instalação das capacidades necessárias do ponto de vista técnico. É o caso do licenciamento 

                                                 
115 www.portalautarquico.pt, Portal do licenciamento 
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industrial e agro-industrial em áreas rurais, por exemplo. 

Pode assegurar a prestação de serviços técnicos especializados aos municípios, assim 

como aos agentes económicos, no âmbito das necessidades técnicas específicas que 

determinados licenciamentos exigem, como seja, eventualmente, peritagens em arqueologia e 

história de arte em áreas onde a dimensão das tecnoestruturas municipais não permitem ter 

especialistas relevantes nestas matérias. 

Pode assumir responsabilidades específicas no capítulo do licenciamento de actividades, 

com directa relevância para a gestão territorial da região, como sejam os licenciamentos 

relativos ao sistema de transportes regional. 

 

5.3.7.6. Como deve funcionar na Administração local 

A administração local deve aperfeiçoar o seu funcionamento procedimental, 

informático, arquivístico e de controlo da apreciação urbanística. 

Cabe-lhe contratar com a instância regional/sub-regional  as prestações de serviços que 

assegurem as transferências de competência de apreciação da administração central periférica 

para o nível sub-regional, donde a qualquer tempo poderá avocá-las, quando tal for o sentido 

do interesse concelhio. 

O método que se defende, é o da gradual mas efectiva concentração do processo de 

apreciação urbanística prévia no município, o que, se por um lado exigirá um grande esforço 

organizativo, formativo e de logística, por outro lado aumentará em muito a capacidade 

efectiva de gestão do município relativamente ao concelho que lhe compete governar. 

Em síntese, a câmara municipal transformar-se-á na verdadeira autoridade de 

licenciamento do concelho, como convém a quem tem a responsabilidade política de o 

administrar. 

 

5.3.8. A concentração das competências de apreciação urbanística 

 

5.3.8.1. O que é concentrado 

Pretende-se proceder, de modo gradual e por etapas, à concentração dos procedimentos 

de licenciamento, libertando gradualmente esse processo e concomitantemente as 

administrações locais encarregues de o prosseguir, das sobreposições de apreciação e da 
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dependência de pareceres a emitir pela administração central e seus organismos periféricos, a 

propósito de tudo. 

A descentralização de competências nesta matéria deve ser sempre efectuada tendo 

presente a alternativa de delegação dos serviços de gestão urbanística local em cada temática, 

à entidade regional ou sub-regional descentralizada respectiva. 

Eventualmente e no que respeita a algumas áreas especializadas, poderá dar-se uma fase 

intermédia de descentralização, durante a qual a administração regional assumirá as 

competências de emissão de pareceres que hoje se encontram na Administração central. 

 

5.3.8.2. O caso especial do licenciamento relativo a imóveis classificados e em vias 

de classificação e às zonas de protecção respectivas 

O licenciamento das operações urbanísticas a realizar em edifícios classificados ou em 

zonas de protecção não pode ser simplesmente descentralizado, porque o ordenamento 

jurídico de salvaguarda do património não está preparado para o efeito. 

Como aliás acontece noutros casos, esta é uma área em que a concentração dos 

procedimentos nos municípios terá de ser antecedida não apenas da necessária pedagogia, mas 

também de alterações profundas em matéria dispositiva. Trata-se doutro campo interessante 

de investigação autónomo. 

 Considera-se adequado à nossa riqueza patrimonial, assim como à necessidade de 

assegurar que o licenciamento de operações urbanísticas em zonas protegidas com 

fundamento em classificação patrimonial não continua a ser um obstáculo formidável à 

respectiva reabilitação, o sistema adoptado pelo Plan General de Sevilla de 1987116 , alterado 

em 2001117, e novamente em 2005118, sendo que existe ainda uma outra revisão, recentemente 

aprovada pelo município de Sevilha, a que não nos iremos referir porque se encontra suspensa 

por ordem judicial. 

O chamado “sistema de Sevilha” não distingue entre valores concelhios, nacionais ou 

outros, mas apenas entre situações que merecem protecção – para as quais estabelece um 

regime que seguidamente descreveremos – e situações que a não merecem. 

O regime de protecção estende-se a prédios e ao espaço público. O regime original 

                                                 
116 PGOU 1987, Texto refundido de las ordenanzas, Titulo Octavo, Normas de Protección del Patrimonio, Gerência de Urbanismo, 

Ayntamiento de Sevilla.  
117 PGOU 1987, Modificacion Puntual de las Normas Urbanísticas del Plan General en materia de Rehabilitación y Conservación, Gerência 

de Urbanismo, Ayntamiento de Sevilla. 

118 Nuevo Plan General de Ordenación Urbanistica de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2005. 
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estabelecia: 

a) Uma listagem de tipologias residenciais tradicionais merecedoras genericamente de 

protecção: as casas senhoriais, as casas com pátio, o típico “corral de vecinos” e a “casa de 

pisos”; estas tipologias são caracterizadas normativamente e estipula-se que relativamente a 

exemplares delas, são inadmissíveis intervenções que os eliminem, distorçam ou provoquem 

rupturas nas relações entre si, autorizando-se as intervenções direccionadas à respectiva 

conservação, consolidação e reabilitação, sendo de evitar as reconstruções. Remete-se a 

protecção específica de cada um destes edifícios para o normativo de protecção aprovado pelo 

Plano; 

b) Definem-se cada uma de um conjunto de intervenções; esta caracterização destina-se 

expressamente a tipificar as intervenções a condicionar, ou a inibir, relativamente a prédios 

que possuam algum nível de protecção: conservação da fachada, conservação do primeiro 

“corredor” (crujía), manutenção da cobertura, conservação do pátio, conservação da caixa de 

escadas, conservação do núcleo saguão-escada-pátio, conservação da organização tipológica e 

conservação global da fachada; 

c) Estabelecem-se cinco níveis de protecção: 

A -  Protecção integral, cujo efeito é o que o próprio nome indica; 

B -  Protecção global, que pode permitir mudança de uso, quando não colida com a 

“conservação das suas características arquitectónicas originais”; 

C -  Protecção parcial em grau 1, que designa prédios nos quais se aceitam obras de 

reforma menor e parcial, assim como obras de ampliação, desde que não colidam 

com os valores protegidos no edifício, assim como com os seus espaços e 

elementos catalogados; 

D -  Protecção parcial em grau 2, grau de protecção que permite obras de reforma 

menor, parcial ou geral, assim como obras de ampliação e eventualmente o 

acrescento de um único piso, quando a solução possa ser justificada 

relativamente aos elementos significativos do edifício e à sua relação com os 

prédios circundantes; 

E -  Protecção ambiental – Categoria que se destina a catalogar edifícios tradicionais 

que, ainda que sem interesse arquitectónico especial, pudessem pertencer a uma 

tipologia protegida ou contribuir para o ambiente geral da cidade histórica e do 

respectivo espaço urbano; neste caso, as medidas de protecção apenas pretendem 

controlar o impacto das intervenções, tendo em vista incentivar, sempre que 

possível, a reabilitação do edificado, mas aceitando também, em situações de 
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ruína, a construção de novo edifício, que terá de manter a tipologia protegida a 

que pertenceu o edifício original. 

d) Dispõe-se um enquadramento normativo complementar que reforça a praticabilidade 

do sistema: estabelecem-se condicionamentos às operações de parcelamento, loteamento e 

emparcelamento; normatizam-se as condições de uso; acautela-se a possibilidade de 

demolição dos corpos que desvirtuem a obra original; garante-se a obrigatoriedade de 

restauração total dos edifícios com as categorias de protecção mais elevadas, em caso de ruína 

ou demolição; acautela-se a colocação de publicidade nos edifícios e determinam-se regras 

especiais relativamente aos elementos a apresentar para apreciação prévia de operações 

urbanísticas relativas a edifícios classificados. 

Esse regime baseia-se portanto em duas premissas que consideramos essenciais e que se 

distinguem claramente dos usos nacionais em matéria de património edificado: 

- O particular tem de ver legalmente protegida a faculdade de conhecer as 

condicionantes legalmente estabelecidas relativamente ao seu edificado, a todo o tempo, de 

modo a que, pretendendo efectuar uma operação urbanística, o possa fazer facilmente; sem ter 

de entrar num sistema, como em Portugal, em que alguém se manifestará sobre a operação 

apenas depois de apreciar um projecto, feito na ignorância formal do que é e não é permitido, 

e que entretanto teve de ser pago; 

 - A intervenção da Administração é una: intervém apenas o município no 

processo urbanístico de apreciação prévia. Com isso, em nada saem diminuídas as garantias 

do interesse público da defesa do património, pelo contrário, porque a profundidade 

dispositiva relativamente a cada imóvel classificado é substancialmente maior e as 

expectativas do potencial operador urbanístico são condicionadas desde início e muito menos 

sujeitas a negociação durante o processo de apreciação.  

 É que, embora as surpresas que se revelem durante a intervenção urbanística 

possam recondicionar de modo mais rigoroso uma operação, não há modo de diminuir por 

pressão casuística as baias iniciais que estribam a operação, porque não são estabelecidas em 

cima de pretensão concreta, antes se produzem à data da classificação, ou, em situação 

transitória de implantação do sistema, em processo de completamento daquela. 

O sistema foi alterado em 2001, aperfeiçoando basicamente as previsões regulamentares 

perante situações físicas de elevado grau de degradação e de ruína. A desobediência perante 

intimações para conservação de edifícios passou a justificar processo expropriativo. Ficou 

expressamente proibido declarar em ruína qualquer edifício classificado com os graus mais 
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elevados de protecção, salvo após aprovação de projecto de reconstrução que salvaguarde 

todos os elementos protegidos passíveis de serem salvos. Os processos urbanísticos que 

respeitem a imóveis classificados e a edifícios entrados em ruína, passam a ser objecto de 

particular atenção da tutela e exige-se decisão política de nível regional acerca de qualquer 

tentativa de alterar o nível de protecção estabelecido, decisão política sem a qual o processo 

administrativo não poderá ser concluído. 

Em 2005, as alterações regulamentares procuraram responder a diversas críticas 

entretanto efectuadas ao sistema: 

• Carácter excessivamente genérico do conteúdo normativo de protecção; 

• Falta de correspondência entre as razões que justificam a classificação e as medidas 

de protecção; 

• Ausência de um verdadeiro dever de reabilitar. 

Foi eliminado o nível de protecção E, que permitia a substituição do edifício pré-

existente por novo edifício. Foram desenvolvidos novos conceitos de tipologias protegidas: a 

arquitectura religiosa, a arquitectura defensiva, a industrial, o conjunto Alfareros e edifícios 

singulares de uso não residencial, designadamente equipamentos e obras públicas de 

acessibilidade. Estabeleceu-se a necessidade de definir na ficha de classificação as cautelas 

arqueológicas específicas exigíveis em operações urbanísticas que respeitem a imóveis 

classificados. 

Estabeleceram-se critérios e instrumentos para a protecção do espaço público urbano, 

procurando-se designadamente a progressiva eliminação dos elementos dissonantes, que 

“provocam a contaminação visual das fachadas e da paisagem.” 

Em conclusão, nada justifica, em termos de necessidade sistémica, a constante e 

permanente intrusão da Administração central na análise casuística das propostas urbanísticas 

relativas a imóveis classificados, em vias de classificação, ou existentes em zonas de 

protecção de imóveis classificados. A não ser a classificação “incompleta” efectuada pela 

própria Administração central, porque não se determina, relativamente a cada imóvel, o que 

efectivamente não pode deixar de ser preservado. Nada impede, como ficou demonstrado, que 

essa análise seja efectuada no acto da classificação. 

Outra é a questão de saber se em termos de planeamento há um papel para a 

Administração central, isto é, se o acto de classificação “completo”, determinando portanto o 

que tem de ser protegido e não pode ser inalterado no imóvel, deve ser realizado ao nível 
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local, ao nível regional ou pela Administração central. Trataremos desta questão em sede 

própria. 

Em qualquer caso, considera-se essencial complementar a descentralização em matéria 

de apreciação urbanística de imóveis com valor patrimonial especial, com o reforço da tutela 

da Administração central em matéria de fiscalização. Se a Administração central tem um 

papel excessivo em matéria de apreciação do caso concreto, sobrepondo-se às competências 

municipais nessa matéria, tem um papel deficiente, por reduzido, em matéria de fiscalização 

dos processos urbanísticos e de obras em imóveis classificados. 

As circunstâncias especiais que justificam esta reflexão, colocam-se relativamente a 

duas situações: a vontade do proprietário de produzir alterações que o processo classificativo 

não autorizou; e situações de obra que desvendem novos valores patrimoniais no imóvel, 

desconhecidos ao tempo da classificação. 

Se o proprietário não se conforma com a classificação efectuada, deve ter o direito de a 

contestar para um colégio de apreciação onde a relevância dos técnicos que procederam à 

classificação não seja predominante, de modo a assegurar um recurso justo a todos os 

particulares. Propõe-se para o efeito a criação de um Colégio do Património, formado por 

especialistas, que agrupe seniores das áreas profissionais da Arqueologia, da Arquitectura, da 

Arquitectura Paisagista, da Engenharia e da História de Arte, que não sejam funcionários 

públicos no activo, assim como representantes da Academia e de ONG de defesa do 

património. Tal Colégio do Património, que deverá funcionar por cooptação após a sua 

constituição, de modo a assegurar a integral isenção do seu funcionamento, como acontece, 

por exemplo, com o Real Colégio da Escócia, deverá ser a instituição de apelo para todos os 

que pretendam contestar a classificação de um imóvel ou as respectivas consequências 

urbanísticas, sejam titulares da respectiva propriedade, ou titulares de interesses difusos a seu 

respeito. O funcionamento deste Colégio deve estar legalmente regulamentado, obrigando a 

Administração a respeitar e a executar as respectivas conclusões e servindo estas de título 

executivo aos requerentes em defesa dos seus interesses reconhecidos pelo Colégio. 
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Quadro nº 5.1 – Gomes, Rogério, Sistema de protecção a imóveis classificados e em vias de classificação – Sistema de Sevilha, Um Modelo de Organização 

Regional para Portugal, FCT-UNL, Caparica, 2010 
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5.3.8.3. Metodologia da concentração 

I.  Análise do quadro de valores e de interesses a proteger pela apreciação urbanística 

A concentração das competências relativamente à apreciação urbanística prévia nos 

municípios e eventualmente nas entidades regionais descentralizadas, é um processo 

complexo que deve ser realizado por etapas, seguindo uma metodologia adequada à melhor 

salvaguarda dos interesses públicos e privados que cabe defender, por esta ordem. 

O primeiro passo é a análise exaustiva dos valores que estão em causa na apreciação 

que a Administração central realiza mediante pareceres vinculativos, valores esses que 

representam interesses públicos a salvaguardar, e aproveitar para estabelecer, sempre que 

oportuno, novos parâmetros que actualizem a interpretação dos interesses a salvaguardar 

numa perspectiva de sustentabilidade, isto é, realizando a transição das interpretações 

defensivas, para perspectivas que definam alvos de qualificação e valorização. 

II. Estruturação normativa da apreciação urbanística, quando se justifique  

A análise acima referida estabelecerá a necessidade de prover a alterações ou à 

renovação das estruturas normativas utilizadas. É grande a probabilidade de que tal aconteça 

na generalidade das situações de sobreposição de competências, dado que a Administração 

central está “viciada” num sistema que tende a substituir a reflexão estratégica e a 

programação pela análise e pela decisão casuísticas. O termo dos instrumentos casuísticos 

exigirá na generalidade dos casos análises com maior profundidade e maior qualidade acerca 

dos temas em presença, de modo a encontrar as melhores regras de funcionamento e a melhor 

previsão normativa. 

Parece-nos fundamental que as novas estruturações normativas inovem também nas 

exigências de participação da generalidade dos actores do sistema urbanístico no respectivo 

processo de elaboração. 

III. Formação 

Elaboradas as novas regras, o passo seguinte não deve continuar a ser a mera publicação 

e que “Deus nos ajude e aos promotores na aplicação concreta, pois vamos aprender com os 

erros”. Cada publicação deve determinar da parte da Administração central um programa de 

formação específico que atinja a generalidade dos operadores do sistema. Esta tarefa essencial 

da Administração, merece o empenhamento dos responsáveis políticos, porque a função 

fundamental dos políticos com responsabilidades na Administração do território, como 
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afirmava há alguns anos um responsável ministerial sueco, “é explicar, explicar, explicar”. 

IV. “Help desk” central 

A descentralização em matéria de licenciamento libertará meios na Administração 

central que permitirão criar Help Desks centrais de apoio técnico “em linha” aos novos 

responsáveis pelos procedimentos que foram descentralizados para os níveis regional e local. 

Essas unidades, a que podemos chamar escritórios de suporte de retaguarda, serão essenciais 

para o sucesso do programa descentralizador. 

Cabe-lhes prestar o apoio técnico que for requerido, eventualmente mediante deslocação 

ao terreno, sempre numa base de resposta ao requerimento voluntário de administrações 

regionais e locais. 

V. Monitorização e regulação num período experimental 

O quinto passo metodológico deve ser a monitorização, a um nível fino, dos novos 

procedimentos, durante um período experimental, destinado a estabelecer critérios de 

fiscalização e de regulação do processo daí em diante, podendo justificar ajustamentos. 

VI. O papel do sistema de fiscalização territorial 

Findo o período experimental, caberá à Autoridade Nacional do Território actuar 

firmemente no capítulo da fiscalização, assegurando o cumprimento rigoroso do novo 

sistema. Este papel fiscalizador, que não deve ser destituído de pedagogia, tem de ser 

fundamentalmente responsabilizador e dissuasor de práticas menos regulares por parte dos 

novos responsáveis, assim como por parte daqueles a quem cabe, na Administração central, 

prestar apoio de retaguarda ao sistema. 

Deste modo, estarão criadas condições para o sucesso da reforma. 
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Quadro nº 5.2 – Gomes, Rogério, Concentração do controlo urbanístico prévio nos municípios, Um 
Modelo de Organização Regional para Portugal, FCT-UNL, Caparica, 2010 
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5.4. REFORMA DA POLÍTICA DE SOLOS 

 

5.4.1. Os problemas fundamentais da nossa política de solos 

 

5.4.1.1. A desqualificação da cidade construída 

A desqualificação da cidade portuguesa não assenta apenas na cidade construída. Outras 

áreas existem, como a paisagem, os recursos hídricos ou os espaços verdes, rurais e florestais, 

situados em perímetros urbanos, cuja desregulação e degradação ou paulatina destruição com 

projectos edificados avulsos, vem contribuindo para a desqualificação das nossas cidades. 

Destes aspectos tratámos atrás com pormenor e não se repetirão agora.  

A cidade construída necessita de maior atenção, até porque depende em parte da sua 

racionalidade e sustentabilidade, a qualidade de vida da generalidade dos portugueses, mesmo 

daqueles que habitam zonas predominantemente rurais ou naturais, e também a quantidade de 

solo que vai ser desperdiçado ainda em crescimento urbano desnecessário e infra-

estruturalmente caro. 

A desqualificação da cidade construída tem múltiplas razões, que procuraremos 

enunciar de seguida, porque constituem na generalidade dos casos, sintomas de uma política 

de solos incapaz de produzir os resultados de qualificação urbana que são exigíveis. 

A. Degradação por abandono.  

 Existem numerosas situações de degradação de edifícios na cidade portuguesa, em 

consequência de abandono. Esse abandono tem quatro origens habituais: 

a) Falecimento dos proprietários e uma multiplicidade de herdeiros que não se 

entendem, redundando o desentendimento no abandono do edifício, sem 

consequências, durante anos, senão dezenas de anos. Acontece o mesmo nalguns 

casos em que não se conhece qualquer herdeiro; 

b) Ocupação parcial do edifício e aposta do proprietário na degradação do mesmo, 

como modo de conseguir a saída do ou dos inquilinos que restam, para ficar com 

o edifício livre de possuidores, de modo a vendê-lo com a maior mais valia 

possível, ou a deixá-lo cair para promover a venda do terreno; 
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c) Edifícios inteiramente livres e abandonados pelos proprietários, consciente e 

deliberadamente, apostados em manterem os edifícios livres para especulação 

imobiliária, ou como reserva de solos para a família no futuro, dada recearem no 

actual ambiente jurídico, a exploração casual ou permanente dos imóveis 

mediante a cedência da posse a terceiros contra renda. Estes episódios são 

corriqueiros com proprietários idosos; 

d) O edifício está habitado apenas por pessoas idosas, de entre as quais uma ou 

várias já não têm o discernimento completo e encontram-se sós. Trata-se de um 

cenário habitual nos bairros históricos, que se junta a duas outras circunstâncias: 

rendas baixas e obras mais caras, porque em zonas sujeitas ao regime urbanístico 

especial por via das classificações do património, não é invulgar que as obras 

sejam mais dispendiosas. Por estes motivos, os senhorios têm maior vantagem 

em deixar arruinar o imóvel, que em mantê-lo habitável; 

B. Degradação por descapitalização 

a) Os proprietários e simultaneamente residentes, não têm capacidade financeira 

para proceder às obras de manutenção que o edifício necessita e ele vai-se 

degradando; 

b) Do conjunto de proprietários horizontais, determinado número deles não paga o 

condomínio, conseguindo impedir com isso a realização das normais obras de 

manutenção do edifício durante vários anos, ocasionando um cenário de 

degradação construtiva cujo custo se torna gradualmente mais difícil de sustentar 

pelo conjunto dos condóminos; 

c) O prédio encontra-se arrendado, os inquilinos pagam muito pouco e os 

proprietários estão descapitalizados, ou não estão dispostos a pagar pela 

manutenção do imóvel o que não recebem de rendimento pela sua exploração. 

C. Degradação por incapacidade da entidade gestora do edifício.  

 Trata-se de um fenómeno infelizmente habitual no parque habitacional social, onde: 

a) A câmara municipal ou outra entidade gestora não realiza as obras de 

beneficiação geral nos prazos legais, porque não tem os meios para o efeito, ou 

porque não prioriza tais obras. No primeiro caso trata-se de incapacidade 

financeira e no segundo, de dificuldade política de compreender as 

consequências do jogo perigoso que é deixar desenvolver-se a degradação 
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habitacional onde habitam populações de risco. Os motins do bairro da Bela 

Vista, no concelho de Setúbal, vieram aparentemente despertar alguma 

consciência a este propósito, mas será sol de pouca dura; 

b) O vandalismo. A destruição propositada de equipamentos do edifício e de 

materiais construtivos, assim como do mobiliário urbano existente na sua 

envolvente, que obriga a entidade gestora a um esforço financeiro de 

manutenção que nem sempre lhe é possível. 

D. Degradação por relaxe e consciência da impunidade 

  Acontece quando o ou os proprietários, podendo realizar as obras de beneficiação 

geral a que estão obrigados de oito em oito anos, não o fazem por mero relaxe e por saberem 

que a sua omissão não sofrerá a cominação prevista na Lei: multa, seguida de intimação e da 

realização de obras pela câmara municipal em substituição do senhorio.  

 Os proprietários em muitos concelhos sabem que a câmara municipal não intima, em 

regra, ou se o faz, não realiza obras, por se encontrar descapitalizada ou porque politicamente 

não quer enfrentar desse modo eleitores seus. Este fenómeno é vulgar nas cidades, nas vilas e 

nas aldeias de Portugal e corresponde a uma demissão do poder político, sendo também 

sintoma das deficiências do sistema jurídico existente. 

E. Áreas de habitação clandestina 

 Para além das áreas de habitação clandestina cujo desordenamento tem vindo a ser 

resolvido através dos processos das AUGI, existem ainda em Portugal áreas de construção 

clandestina não resolvidas e recentemente está a retomar-se um fenómeno de construção de 

barracas tolerado por algumas câmaras municipais, como é o caso das situações que são 

visíveis em plena A1 a caminho de Lisboa, na proximidade de Vila Franca. 

F. Falta de qualidade do espaço público 

 Em muitos casos, nomeadamente na chamada “cidade dos loteamentos” – as áreas 

periféricas ou para-rurais em que se autorizam loteamentos pelos mínimos legais, muitas 

vezes de edificações com dez e e mais andares – o perímetro imobiliário do empreendimento 

é o mais escuso possível, sendo alienado com o menor dispêndio possível na envolvente. O 

espaço público do empreendimento, que nunca foi aceitável, nem em dimensão, nem em 

termos de materiais, entra em degradação assim que a generalidade dos fogos estão vendidos.  

 Essa degradação torna-se estrutural, contribuindo para desvalorizar os fogos e para 

diminuir a qualidade de vida dos respectivos residentes. Destes, a parte com melhor 
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capacidade económica tenderá a sair antes de a degradação da área atingir o ponto crítico, 

procurando por um lado lugares que ofereçam melhor qualidade de vida e por outro, recuperar 

o investimento. Vão ficando os menos dotados em termos financeiros, o que não facilita 

nenhuma intervenção mista pública-privada, para requalificação do empreendimento. Nem a 

área disponível de espaço público permite grande requalificação. 

G. Falta de manutenção do espaço público urbano 

 Áreas verdes que se tornam áreas degradadas, campos de futebol que se tornam 

áreas de deposição clandestina de RSU, pequenas áreas florestais que se tornam matas 

impenetráveis e áreas perigosas, circuitos de manutenção cujas indicações e equipamentos, 

quando não as próprias delimitações dos percursos, desaparecem em um, dois anos, pela 

ausência de manutenção periódica.  

 Zonas de esplanada que se degradam, levando muitas vezes à diminuição paulatina 

da qualidade do café aí instalado e sucessivamente à degradação social da respectiva 

freguesia. Portugal ainda não descobriu que a previsão e o projecto de um investimento 

exigem necessariamente a previsão do funcionamento material, financeiro e de recursos 

humanos da respectiva manutenção. É ainda sistemática a realização, entre nós, de 

investimentos logo desperdiçados por ausência de manutenção. 

H. A construção da cidade em Portugal permite a manutenção de áreas intersticiais ao 

abandono 

 Estas áreas chegam a tornar-se zonas de perigo sanitário, ora entre edifícios, ora 

entre um edifício e uma acessibilidade, entre muitas outras situações: 

a) Por deliberada manutenção dos terrenos em especulação, sem que sejam exigidas 

aos proprietários responsáveis as medidas indispensáveis para qualificar tais 

espaços e sem que existam normas dispositivas que inibam por prejuízo dos 

comitentes, tal estratégia anti-urbana; 

b) Por falta de gestão urbana. Por vezes, trata-se de áreas que tinham apenas um 

arremedo de ordenamento e por se tratar de áreas vazias de uso, são abandonadas 

e vão-se transformando em depósitos de resíduos ou em zonas bravias 

degradadas em área urbana, onde o lixo se mistura com a fauna local menos 

desejável. 

I. Falta de soluções de mobilidade  
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 As áreas urbanizadas que são autorizadas e construídas à revelia de qualquer solução 

de mobilidade em transporte público de passageiros, sem bacias de manobra sequer para 

poder conter autocarros de carreiras públicas. Este problema também se regista em diversos 

centros históricos.  

 A falta de soluções de mobilidade urbana traduz-se, com o tempo, na retenção 

forçada de populações idosas e / ou com muito pouco poder de compra, que ficam inibidas de 

procurar empregos de entrada ou de saída, porque não têm transportes públicos para o fazer e 

não conduzem ou não têm capacidade financeira para manter uma viatura privada – custo da 

viatura, manutenção, combustíveis, seguro, imposto. As periferias das grandes cidades, assim 

como de várias capitais de distrito, têm inúmeras situações deste teor. 

J. Falta de soluções de estacionamento  

 São muito comuns em áreas históricas que constituem, ou constituíram, 

centralidades urbanas relevantes. A falta de estacionamento tende a provocar o êxodo dos 

serviços, de vários equipamentos, de empresas e de comércio, e o empobrecimento daí 

resultante traduz-se em desertificação. É o caso do centro histórico de Coruche, a título 

meramente exemplificativo. 

K. Desordenamento dos serviços  

 Os serviços constituem um dos elementos mais importantes da economia urbana. A 

sua concentração, deslocalização, ou dispersão, provocam sempre alterações importantes de 

fluxos pedonais urbanos. Essas alterações de fluxo colidem com a conservação da oferta de 

serviços das áreas urbanas e essa oferta é fundamental na economia urbana de uma 

centralidade, assim como de um bairro residencial.  

A saída de serviços, que é concomitante com o desaparecimento de empregos e de 

consumidores, é normalmente uma má notícia para a capacidade de conservação do edificado 

na área urbana atingida. O estudo destes fenómenos ajudaria a reconhecer tendências de 

empobrecimento e consequentemente, a prever a necessidade de intervenção e a programar 

essa intervenção, a tempo de evitar males maiores. A medição de fluxos é algo que se faz na 

Europa há várias dezenas de anos. 

L. Desordenamento do comércio  

 As razões e as consequências são as mesmas que se deixaram explícitas para os 

serviços, com algumas agravantes. O produto do comércio é muito mais fácil de reconhecer 
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analiticamente e talvez por isso, assim como por um sem número de outras razões, é mais 

facilmente atacável.  

 As grandes superfícies comerciais atentam inevitavelmente contra o comércio 

tradicional. O dinheiro que é gasto num lado, não é gasto no outro. Embora as grandes 

superfícies comerciais criem emprego, trata-se geralmente de empregos no fim da escala, mal 

pagos. 

 O emprego do comércio tradicional é quantitativamente mais importante, tem 

potencial para ter melhor qualidade e é um elemento fundamental do fluxo urbano, que 

constitui em todos os sentidos uma riqueza muito grande para um aglomerado urbano. É 

verdade que a falta de concorrência tende a transformar algumas centralidades urbanas de 

cariz comercial tradicional em zonas destituídas de qualquer dinâmica comercial e 

correspondentemente desinteressantes. O que pagam caro depois, com a fuga dos 

consumidores para as grandes superfícies. Mas não é possível eximirmo-nos das 

consequências da respectiva degradação, que deve ser evitada, quando possível. 

Se analisarmos de modo apenas elementar a enumeração efectuada, verificamos que se 

passam nas cidades portuguesas algumas coisas que denotam o fracasso do actual sistema 

urbanístico e muito em particular, da nossa política de solos. Senão vejamos: 

• É curial que desavenças entre herdeiros criem situações de degradação urbana 

ilimitadas no tempo e nas consequências? 

• Será correcto considerarmos a falta de pagamento do condomínio como uma mera 

violação de uma obrigação privada, quando essa circunstância contende com o direito 

constitucional à habitação de vários, quando não de dezenas de cidadãos? 

• É aceitável que se permita a degradação de habitações sem utilização? Que quem 

promove tal situação continue a poder manter a situação de proprietário, quando recusa o 

cumprimento dos mais elementares deveres dessa condição? 

• É aceitável a impunidade com que a generalidade dos proprietários, descapitalizados 

ou não, incumpre em Portugal a obrigação elementar e fundamental da beneficiação geral dos 

edifícios? 

• Devemos continuar com um comportamento inconsequente relativamente à 

manutenção dos espaços públicos, que o mesmo é dizer com a mesma ausência de soluções 

dispositivas relativamente à sua gestão? 

• É legítimo que se mantenham degradações intersticiais em áreas urbanas 
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consolidadas? A nossa política de solos deve permitir isso? 

• O País deve autorizar a constituição de novas áreas de construção clandestina, em 

2010? Os proprietários têm legitimidade para permitir – e usualmente lucrar – com esse tipo 

de ocupação? Uma câmara municipal deve poder tolerar uma situação semelhante sem graves 

sanções aos políticos e aos técnicos responsáveis? 

Faz sentido continuarmos a manter uma política de loteamento privado, destinada a 

tolerar a edificação de não-cidades dormitório, cujas consequências sociais, físicas e 

económicas, a médio e longo prazo, aparentemente ninguém sabe como pagar? 

Não é exigível a definição de políticas urbanas claras relativamente a serviços e 

comércio, com expressão ao nível dos solos? 

A mobilidade não deve nortear o urbanismo? A política de solos não deve 

correlacionar-se de modo claro e impositivo com o sistema de mobilidade? 
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Quadro nº 5.3 Gomes, Rogério, Causas actuais da desqualificação da cidade portuguesa, Um Modelo 

de Organização Regional para Portugal, FCT-UNL, Caparica, 2010 

 Falecimento de proprietários/ multiplicidade de 
herdeiros 
 Ocupação parcial do edifício/aposta do 
proprietário na respectiva degradação, para 
libertar o edifício de inquilinos  
 Edifícios livres e expectantes, para especulação 
imobiliária 
 Edifício só com idosos/rendas baixas/obras 
mais caras – zonas históricas 

 Falta de capacidade financeira de proprietários 
e inquilinos 
 Parte dos condóminos não pagam os 
condomínios  
 Rendas baixas e os proprietários não querem 
pagar em obras o que não recebem em rendas 

 Câmara ou outra entidade gestora não faz obras 
nos prazos legais porque não as prioriza, ou por 
falta de meios (parque habitacional social) 
 Vandalismo  

Degradação por abandono 

Degradação por 
descapitalização 

Degradação por 
incapacidade da entidade 

gestora do edifício  

Degradação por relaxe e 
percepção de impunidade 

Quando o proprietário sabe que, no concelho 
em que tem o prédio, não sofrerá 
consequências pelo facto de não manter o 
prédio em condições adequadas de 
habitabilidade, e opta por não cumprir os seus 
deveres 

Áreas de habitação 
clandestina  

PRINCIPAIS CAUSAS 
ACTUAIS DA 

DESQUALIFICAÇÃO 
DA CIDADE 
CONSTRUÍDA 
PORTUGUESA 

Falta de qualidade/dimensão 
do espaço público  

Falta de manutenção do 
espaço público urbano 

Manutenção de áreas 
intersticiais ao abandono  

Falta de soluções de 
mobilidade  

Falta de soluções de 
estacionamento  

Desordenamento dos 
serviços 

Deliberada manutenção dos terrenos em 
expectancia especulativa, sem o menor 
arranjo, nem limpeza 

Falta de gestão urbana 

Desordenamento do 
comércio 
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5.4.1.2. O gestor urbano nominal não é o gestor urbano efectivo 

Conforme se explicou a propósito do sistema de planeamento, perdemos o controlo da 

dinâmica de ocupação dos solos se colocamos na posse dos proprietários, com dez anos de 

antecedência, essa valorização extraordinária dos solos que representa a sua tipificação 

regulamentar como solos urbanizáveis, sem condições, para além do ordinário cumprimento 

da legislação vigente de licenciamento. 

Se perdemos o controlo da dinâmica dos solos para os proprietários – e é vulgar que os 

solos mais apetecíveis pertençam, nos principais aglomerados urbanos, a um conjunto 

relativamente restrito de pessoas singulares e colectivas – perdemos a possibilidade de 

determinar o ritmo do crescimento urbano, o ritmo a que vai ser necessária a equipamentação 

de determinada área “expectante” e principalmente, perdemos a possibilidade de intervir de 

modo correctivo no mercado imobiliário.  

No actual sistema, perdem-se também as mais-valias da transformação de solos não 

urbanizáveis em solos urbanizáveis. É uma grave perda financeira, não só pelo significativo 

peso financeiro, mas porque implica que o Estado abdica, sem razão ética ou jurídica, de 

ganhos que deveriam pertencer a toda a comunidade, em prol de alguns privilegiados, que 

nem são usualmente os proprietários dos solos antes do início da sua metabolização como 

urbanizáveis, mas sim intermediários.  

Pessoas que, em regra, procuram utilizar a força da respectiva liquidez e a sua 

informação privilegiada para comprar a detentores menos informados e vender depois de 

hiper-valorizarem, mediante a transformação dos solos em urbanizáveis, ou depois de 

urbanizarem. 

O sistema de solos que temos requer elevadíssima qualidade da tecnoestrutura e do 

poder político da câmara municipal, seja em termos jurídicos, seja relativamente ao 

conhecimento do mercado, seja na capacidade de negociação e de mediação, apenas para 

poder garantir os solos de que o município necessita para produzir os equipamentos 

necessários á cidade.  

Sempre que essas qualidades especiais não se conjugam, temos uma câmara municipal a 

seguir na cauda da dinâmica de solos dos proprietários. Isso representa uma situação má para 

o ordenamento do território e consequentemente para a comunidade, porque a legitima 

preocupação dos proprietários dos solos é garantir a maior rentabilidade possível dos seus 
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solos. Independentemente de essa mais valia representar subidas desnecessárias e prejudiciais 

nos preços dos fogos e dos espaços empresariais, industriais e comerciais. Independentemente 

de a elevação artificial dos preços do solo e do edificado nos mercados – artificial porque se 

relaciona não com os solos disponíveis versus procura, mas com a disponibilização desses 

solos, por estratégia comercial, a conta-gotas no mercado – significar excesso de 

endividamento das famílias, ou o desencorajamento de novas actividades económicas, com 

consequências para o emprego. 

A posição dos detentores dos solos é intocável na sua correcção. Não é aos particulares 

que compete a regulação dos mercados imobiliários. Essa é a função primacial da 

Administração, quer dela se demita, quer não. Com o sistema actual, a Administração vê-se 

forçada a demitir-se da regulação do mercado e depende de alguns particulares para possuir os 

solos necessários para realizar as melhorias de que todos necessitam. 

O gestor urbano nominal, que é a câmara municipal, não é o gestor urbano efectivo, 

porque esse papel está cedido indevidamente aos empreendedores imobiliários detentores de 

solos urbanizáveis. E é a competitividade económica, o emprego e a política habitacional que 

perdem com isso. Injustamente e contra o interesse público. 

 

5.4.1.3. Diversas servidões administrativas requerem fundamentação científica e 

soluções económicas 

Portugal tem um conjunto de servidões administrativas que tornam imprevisível a 

política de solos do País, por causa do modo como são administradas. 

A REN requer fundamentação científica que não está produzida e consequentemente 

não se encontra consubstanciada no seu regime dispositivo. Sem essa fundamentação, é uma 

mera exclusão de uma vastíssima área do nosso território de todo a utilização…salvo se uma 

comissão administrativa disser o contrário. As decisões das comissões administrativas que 

gerem a REN têm variado de fundamento e de orientação ao longo dos anos e relativamente a 

solos semelhantes em áreas limítrofes. Desenvolvemos já esta questão no sítio apropriado. 

As zonas de protecção dos imóveis classificados, como acontece aliás relativamente aos 

próprios imóveis classificados e aos que se encontram em vias de classificação, determinam 

condicionamentos cuja base científica não é aproveitada, como devia, para especificar no acto 

de classificação, ou na delimitação da zona de protecção, os condicionamentos práticos a que 

devem ser sujeitos os imóveis contidos no perímetro da servidão. Pelo contrário, a resposta da 
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Administração aos proprietários continua a ser casuística e dada sobre projecto, isto é, 

primeiro gasta-se no projecto e depois gasta-se a alterar o projecto. Também já 

desenvolvemos atrás este contexto. 

O domínio hídrico precisa de ser delimitado, utilizado e valorizado. Não se deveriam 

criar novos organismos periféricos da Administração central para isso. Todos teremos que os 

pagar e não há capacidade em Portugal para pagar mais e mais Administração. E cobrar aos 

que têm poços, minas e furos…parece inconcebível, sabendo-se que tal posse está tão longe 

de constituir manifestação de riqueza e que parte importante desses possuidores são os 

pequenos agricultores do interior, que não têm capacidade financeira, nem se sabem defender 

de “raides financeiros” da Administração. Não é com medidas deste teor que se diminuem as 

assimetrias no País. Outra questão já examinada em sede própria. 

A Rede Natura 2000, conforme é aplicada entre nós, desperta sentimentos de profunda 

revolta entre os agricultores. Os que deveriam ser os primeiros aliados na preservação das 

espécies, estão a tornar-se aqui e além adversários das políticas conservacionistas. Por esse 

motivo, a Rede Natura merece uma profunda reflexão, no sentido de assegurar melhor a 

protecção das espécies. 

Os domínios ferroviário e rodoviário estão pejados de parcelas desaproveitadas que 

ninguém administra, em consequência da construção de vias rodoviárias ou ferroviárias. 

Grande parte destas servidões não tem solução económica no actual sistema de solos. 

Pede-se aos proprietários privados, mais uma vez, que se substituam ao Estado, em missões 

conservacionistas que não constituem o seu objectivo. E isso não funciona, redundando na 

perda e no desaproveitamento de potencialidades e em muitos casos, de recursos naturais 

valiosos. 

É fundamental que cada área do território sob tutela pública seja concebida no capítulo 

económico. Uma solução económica não é deitar dinheiro sobre o problema. Pelo contrário, é 

contabilizar os seus custos, as potencialidades e as soluções plausíveis. É tomar atitudes 

racionais, ainda que prosaicas, perante as questões territoriais. A concepção pode até ser, no 

limite, a do pagamento da respectiva vigilância, monitorização e limpeza pelo Estado a fundo 

perdido. Mas se for assim, que se saiba quanto custa, durante quanto tempo, com que 

objectivos e que se meçam os resultados. 

Não temos capacidade financeira para continuarmos a ter um sistema tutelar perdulário, 

felizmente. Temos de começar a agir em matéria territorial como os países mais 

desenvolvidos: não desperdiçando energias humanas e materiais e assegurando os resultados 
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dos investimentos, tornando-os consequentes e medindo o seu sucesso de modo não falacioso. 

 

5.4.1.4. Diminuta percentagem de propriedade pública 

Uma característica do território nacional, é a diminuta expressão da propriedade 

pública, que se estima francamente abaixo dos 5 por cento, comparada com as percentagens 

habituais na generalidade dos países da Europa ocidental, que rondam a faixa percentual dos 

35 a 50 pontos. Para encontrarmos valores inferiores a 20%, temos de ir aos países nórdicos, 

onde a Suécia e a Finlândia possuem valores percentuais de propriedade pública que se situam 

entre os 15 e os 20 pontos. 

Este dado merece profunda reflexão. Nele está contida uma história de descapitalização 

de solos por parte dos municípios, vítimas do actual regime de solos. Está contida outra 

história de desresponsabilização política da Administração central relativamente aos solos 

mais valiosos em termos patrimoniais, naturais, rurais e florestais, não por uma visão 

estratégica que tenha assegurado doutro modo a salvaguarda e a valorização desses nossos 

recursos territoriais mais valiosos, o que seria aceitável, mas por ausência de estratégia 

nacional, por ausência de organização do País. 

E transparece uma terceira história, a de um País na encruzilhada entre um tipo de 

sociedade na qual os interesses imobiliários privados prevalecem sobre os interesses da 

comunidade e outro tipo de sociedade na qual os interesses da comunidade prevalecem sobre 

os interesses particulares em matéria de solos. 

Portugal tem procurado viver num regime híbrido. Estabeleceu-se um regime jurídico 

em que, aparentemente, é indiscutível a prevalência do interesse público na utilização do solo. 

Na prática, as excepções do regime, as comissões administrativas que as podem 

aprovar, a ausência de fiscalização dos organismos centrais e periféricos da Administração 

central e a benevolência sistémica das fiscalizações realizadas às autarquias, contam uma 

história em que o poder, de influência, de informação, de liquidez financeira e de relação 

política, corresponde ao estabelecimento de uma sociedade dual. 

Existem os detentores de solos “tout court”, que são na generalidade dos casos 

pequenos e médios proprietários, para quem a Lei funciona, impondo a Administração a estes 

o interesse público acima dos seus interesses. Existem os outros, os que integram o que 

podemos designar por corporação urbanística, por se tratar de um conjunto relativamente 

limitado de particulares que dirigem em cada concelho o metabolismo da transformação 
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qualitativa dos solos para urbanização. São os empreendedores imobiliários e os proprietários 

mais atentos e entrosados com o fenómeno político local, investidores imobiliários, que 

produzem lobbing no sentido da utilização incorrecta, mas generalizada e tolerada, das regras 

de ordenamento do território vigentes, no sentido de ser estabelecida potencialidade 

construtiva aos solos que adquirem, mediante a regulamentação do PDM. Isto, claro está, com 

a conveniente adulteração da realidade em matéria de dinâmica demográfica – daí a utilização 

incorrecta das regras -, como aliás Ribeiro Telles denuncia há décadas. 

Este regime corresponde a um sistema censitário de “legitimidade informal”, de 

democraticidade irregular, no qual os empreendedores imobiliários, proprietários mais 

influentes, decidem muito do que se passa em matéria de dinâmica de urbanização no nosso 

território, enquanto os proprietários menos influentes cumprem rigorosamente a lei e todos os 

outros portugueses e estrangeiros a viver entre nós, pagam preços fortemente especulativos no 

mercado dos lotes, da habitação e dos escritórios. 

Este regime torna quase impossível a aquisição pública de solos, porque aposta na 

manutenção da liberdade do mercado imobiliário – um mercado reconhecidamente 

desequilibrado – sem regulação. 

Antes da actual crise, os solos nalguma áreas do País estavam tão caros, que os próprios 

construtores começavam a interrogar-se sobre o funcionamento do mercado da construção em 

tal contexto de controlo oligarca dos preços dos solos para construção. E veja-se como a crise 

pouco veio alterar no preço dos solos para construção em muitos lugares, mesmo com o quase 

desaparecimento da procura – infelizmente só o conhecimento empírico permite ainda avaliá-

lo entre nós – o que revela bem o controlo que alguns empreendedores têm sobre os solos 

urbanizáveis em diversos concelhos. 

Com este regime, o Estado e as autarquias não adquirem solo, não se responsabilizam 

nem responsabilizam outras entidades sem fins lucrativos pela gestão dos principais recursos 

naturais, nem de recursos florestais especiais, nem do património histórico construído. Não 

produzem políticas sistémicas de incentivo à fixação no interior para empresas e 

trabalhadores, nem regulam os preços da habitação e dos escritórios para fixar capital e 

emprego, nem protegem as paisagens e as produções autóctones, quando as políticas de 

protecção requeiram solo. 

Em suma, dizemos ao particular para ficar com a foz da ribeira encantadora, e das 

quedas de água únicas, mas para não utilizar nada disso; para manter as zonas de nidificação 

de abutres raros, mas para não realizar o mínimo aproveitamento desses solos. Para manter, 
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podendo alienar, a propriedade onde crescem determinadas plantas especialmente raras, mas 

para se limitar a proteger essas plantas, independentemente de custos de oportunidade ou de 

lucros cessantes de exploração. 

Como dizemos ao proprietário urbano para manter o palácio inalterável e sempre 

conservado, ou a capela, ou o bosque que tem na sua propriedade no centro da cidade, 

assumindo todos os prejuízos e lucros cessantes dessa manutenção, sem querer saber da sua 

situação económica ou dos seus objectivos de vida. E estabelecemos que esse particular é 

anti-ético se tentar utilizar de modo mais rentável a sua propriedade, perante uma 

administração cuja dinâmica de preservação do património pára na proibição, e numa 

proibição expressa apenas no exacto momento em que o proprietário necessita de rentabilizar. 

Independentemente da visão mais ou menos ideológica de cada um perante o território e 

da perspectiva política em que nos colocarmos, há que reconhecer que determinados recursos 

territoriais, seja nas áreas urbanas, seja nas áreas rurais, pelo seu valor patrimonial, pelo valor 

cultural e ambiental de que se revestem para o País, não devem estar sob propriedade privada, 

ou pelo menos sob a normal propriedade privada – nada repugna, bem pelo contrário, que haja 

ONG a servirem o bem público em matéria de salvaguarda de recursos naturais ou florestais. 

Pena há que haja tão pouco esse exercício, que deve ser fomentado. 

Em regra, ao particular cabe rentabilizar, de modo sustentável, a sua propriedade. É 

aliás passível de reparo que não o faça, que a deixe ao abandono ou mal explorada. Criticável 

e por vezes perigoso para as propriedades vizinhas. 

Não deve ser imposto ao proprietário particular, sem compensação, o condicionamento 

da rentabilidade de actividades normais de exploração económica da sua propriedade, a 

interesses públicos da salvaguarda de recursos particularmente sensíveis ou que se verifica 

serem de elevado valor patrimonial, quando tais interesses sejam especialmente exigentes. 

Nem o bom senso, nem a natureza humana, aconselham a ter tal solução como típica, se 

almejamos a salvaguarda do nosso património histórico edificado e natural. O mesmo se diga, 

aliás, relativamente à preservação das mais importantes paisagens do País. 

Todo o proprietário sabe, ou deve saber, que entre os deveres da propriedade está o 

respeito pela lei e pelos condicionamentos que esta colocar à respectiva exploração, quer se 

pretenda efectuar essa exploração mediante utilização do solo livre, ou mediante algum tipo 

de construção. Um conjunto razoável de condicionamentos é aceitável e faz parte do contrato 

social: a não utilização de produtos químicos proibidos, a salvaguarda de direitos de passagem 

ou deveres relativos às águas, a obrigatoriedade de utilizar edificado sem destruir a qualidade 
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patrimonial do mesmo. 

Podemos sofisticar e nalguns casos já o fazemos, os condicionamentos à propriedade, 

dentro de limites de razoabilidade. O respeito por determinados materiais construtivos, 

quando isso não implicar a utilização de materiais de rápida degradação ou particularmente 

caros. Limitações à alteração de determinada paisagem, quando as implantações necessárias 

se possam fazer em ângulos mais adequados, sem recurso aos solos que integram essa 

paisagem. O respeito por determinados usos de solo, os mais adequados à exploração dos 

solos em causa, sem inviabilizar a exploração económica respectiva. 

Outra coisa é exigir que o proprietário, não compensado, tenha de executar actividades 

de conservação de recursos, naturais ou construídos, quando não retira deles, por 

condicionamento público, rentabilidade que o suporte, ou rentabilidade nenhuma. Neste caso, 

o Estado que não compensa, tem de ser mais razoável. Tem de diminuir ao que for 

cientificamente exigível os condicionamentos que impõe. 

Tem de procurar compensações no seu sistema de solos compatíveis com a pouca 

disponibilidade da Administração e com o grau de intolerância a usos compatíveis com a 

exploração económica do solo, que o interesse público exigir. Veja-se o interessante caso das 

pequeníssimas contrapartidas financeiras que a Suécia oferece a alguns dos seus agricultores 

pela conservação das paisagens que classificou, com excelentes resultados. 

Ou então o Estado deve oferecer, nos casos mais importantes, aqueles em que 

claramente estão em causa bens naturais, ou florestais, ou monumentais muito importantes, a 

contrapartida da aquisição, municipal, regional ou nacional. O Estado tem uma obrigação 

nuclear relativamente à protecção dos recursos territoriais mais valiosos, aqueles que 

determinam a identidade territorial do País, as suas mais importantes referências geográficas, 

que integram o cerne da sua vantagem competitiva em termos territoriais. 

Essas políticas de aquisição pública de solos devem ser fomentadas e proporcionadas 

pela política de solos do País. 

 

5.4.1.5. Ausência de instrumentos eficazes para operacionalizar uma política de 

solos 

Por outro lado, só a pouca dinâmica pública relativamente aos solos justifica que se 

transaccione tanto e em tão pouco tempo, com tão pouca utilização de figuras como o direito 

de superfície ou a concessão.  
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Separa-se ainda muito pouco em Portugal a propriedade dos solos e a sua exploração. E 

estão pouco desenvolvidos os institutos jurídicos que permitirão aproveitar melhor o solo e 

com melhor garantia, sem transaccionar a respectiva propriedade a todo o tempo. Trata-se de 

uma excelente área de investigação a prosseguir. 

A colaboração entre a Administração e os particulares no exercício de urbanizar não 

está devidamente instrumentalizada, dado o excesso de prerrogativas dos particulares no 

nosso sistema no que respeita à urbanização. Mas é uma temática a desenvolver em qualquer 

sistema de solos mais equilibrado. 

As prerrogativas da Administração, quando urbanize e venda solos para construção, em 

matéria de fixação de preços finais de venda ao público, de fiscalização do exercício de 

vendas e o enquadramento reactivo sancionador e recuperador, nos casos em que essa fixação 

não for respeitada, seja por simulação de vendas, seja doutros modos, exige instrumentos 

jurídicos e económicos muito eficazes, que um regime de solos equilibrado tem de possuir. 

Demos três exemplos de um sem número de situações que requerem instrumentos 

diferentes dos que possuímos na nossa regra. Quase todas as questões que se colocaram no 

início do sub-capítulo são fruto da ausência de instrumentos adequados e actuais de política 

de solos. 

 

5.4.2. Um modelo regional ajuda a resolver alguns dos problemas da política de 

solos 

Portugal é díspar nas características do seu território, no que interessa à política de 

solos: a propriedade não tem as mesmas dimensões, não obtém os mesmos frutos, nem os 

solos têm as mesmas características físicas, em todo o País. Há fortes dicotomias, que 

antigamente se caracterizavam pelo minifúndio a norte e o latifúndio a sul e que hoje se 

encontram ainda mais diferenciadas pelos terrenos ao abandono e os terrenos em boa 

exploração agrícola que se encontram par a par em todo o País. 

A urbanização, o modo desordenado como continua a acontecer e o tipo de protecção 

dos terrenos que temos, próximo de uma espécie de tudo ou nada, que deixa os proprietários 

na eterna expectativa, muitas vezes confirmada, de que o impossível de hoje é o possível de 

amanhã no que respeita a projectos imobiliários, torna ainda mais difícil estabelecer regras 

comuns de política de solos para todo o território, com a dose adequada de realismo. 

Uma organização do nível intermédio da Administração, o nível que temos vindo a 
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designar como regional/sub-regional, especialmente se se tratar, como defendemos, de um 

nível com autonomia política, permitirá estabelecer uma orientação a esse nível relativamente 

à ocupação dos solos mais importantes em matéria de recursos naturais e rurais e em matéria 

de especial sensibilidade ecológica. 

Explicito: com a região/sub-região, podem acontecer três coisas. As áreas de especial 

qualidade ambiental em matéria de recursos naturais, de paisagem, de flora e avifauna, 

designadamente, podem ganhar uma orientação regional no que respeita à política mais 

adequada para a sua conservação, salvaguarda, e valorização. Só assim, estamos certos, será 

possível constituir consensos locais em redor destas áreas e impedir a sua paulatina 

degradação e eventual desaparecimento. 

As áreas de especial qualidade agrícola e florestal são para ter investimentos dentro 

destas áreas e eventualmente constituir clusters, o que implicará agro-indústrias, laboratórios, 

instituições de pesquisa científica aplicada e outros suportes técnicos e administrativos. Não é 

possível, na generalidade dos casos, estabelecer verticalmente as estratégias mais adequadas 

ao fomento dessas cadeias de produção de valor acrescentado, senão à escala sub-regional ou 

da “pequena região”, como a temos designado. 

As áreas de especial sensibilidade ecológica podem dividir-se em dois grandes grupos: 

aquelas cuja sensibilidade é defensável mediante o recurso a normas técnicas rigorosas de 

ocupação de solos e nesse caso, o seu uso deve ser vocacionado para o desenvolvimento 

económico das regiões/sub-regiões e não para usos urbanos generalizados.  

Aquelas outras cujos uso é demasiado arriscado; cuja ocupação pode constituir dano 

irreparável sobre os rios, espécies de avifauna ou flora muito sensíveis, arribas 

extraordinariamente sensíveis à ocupação humana, etc. Nestes casos, a protecção deve 

continuar a inibir a urbanização, independentemente do fim a que se destinar e os 

proprietários devem poder ser gradualmente libertos de responsabilidades relativamente a tais 

áreas, quando não pretendam manter a respectiva propriedade, dada a impossibilidade de 

delas retirarem provento razoável. Cumpre ao Estado, então, assumir a responsabilidade da 

respectiva administração, por via directa ou indirecta, o que deve ser assegurado aos níveis 

central e regional, conforme ficou explicado em sede própria. 

O nível regional/sub-regional pode por estas razões ajudar ao estabelecimento no nosso 

País de uma política de solos consequente, estabelecendo orientações ao nível territorial 

adequado, disponibilizando soluções específicas de gestão pública ou privada adequadas para 

cada caso concreto, adequando portanto a escala das soluções à escala dos problemas e 
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ajudando a estabelecer a massa de capital necessária para as implementar, sob uma exigência 

incontornável de sustentabilidade. 

 

5.4.3. A política de solos contribui para a criação de um modelo regional/sub-

regional em Portugal 

A política de solos que se propõe visa designadamente transferir do intermediário 

imobiliário para o “proprietário original” e para o Estado os proventos da urbanização dos 

solos, assegurando maior disponibilidade de solos no mercado e a preços mais justos e mais 

consentâneos com as possibilidades dos portugueses, designadamente dos que procuram casa 

e dos que procuram instalações para as suas actividades económicas. 

Quando se atribui à entidade regional/sub-regional descentralizada a capacidade de 

ordenar solos para a actividade económica e turística, pretende-se que ela lidere por um lado a 

protecção dos solos de especial qualidade ecológica e rural e que por outro lado apoie a 

sustentabilidade económica regional, constituindo nesse sentido um pilar indispensável das 

políticas locais de desenvolvimento territorial. 

Essa função de suporte da sustentabilidade económica regional é por nós entendida 

funcionalmente numa perspectiva dual: de planeamento e de coordenação/participação em 

empreendimentos, que só se querem rentáveis. Ainda assim, o maior pendor público do 

processo de urbanização de solos traduzir-se-á, mediante o licenciamento, nomeadamente, em 

mais valias para a coisa pública. E ainda que o processo de licenciamento seja integralmente 

concentrado nos municípios, como se pretende, as mais valias respectivas devem ser 

distribuídas de modo equitativo entre a autoridade local e a autoridade regional, financiando 

desse modo as políticas de ordenamento do território para o Turismo e a Indústria. 

Portanto, a maior contribuição, indispensável, duma nova política de solos para a 

organização regional/sub-regional do País, é constituída pelas mais valias que proporcionará 

ao respectivo modelo de financiamento. 

 

5.4.3.1. Como funciona agora? 

I. A política de solos a urbanizar está estruturada nos Instrumentos de Gestão 

Territorial 

Para além de outros importantes contributos para a administração local, o que os 
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instrumentos de política de solos ainda fazem de fundamental em Portugal, é legitimar a 

urbanização. 

É através dos planos municipais de ordenamento do território e por vezes dos próprios 

PROT, assim como dos planos especiais de ordenamento do território, que se inscrevem como 

urbanizáveis, a dez anos de distância, solos que antes não o eram, simultaneamente à tradução 

regulamentar e cartográfica das condicionantes ao uso de solos impostos pela administração 

central. 

Além de se determinar, nos instrumentos de gestão territorial, que certo solo é 

urbanizável, vai-se mais longe e determina-se também, em muitos casos, que nele se pode 

edificar até um certo número de pisos acima do solo, assim como a superfície desse solo que 

pode ser construída. 

Dito doutro modo, a gestão pública territorial portuguesa transfere gratuitamente para os 

proprietários privados, através dos IGT, a faculdade de determinarem quem constrói o quê, 

onde, determinando benevolentemente alguns condicionamentos e transferindo também para 

eles a gestão da edificação que legitimou, no que diz respeito ao respectivo calendário, 

valores a exigir do mercado pela respectiva ocupação, e em muitos casos, a utilização 

concreta que será dada aos imóveis, isto é, a respectiva funcionalidade urbana. 

De forma mais sintética, o modo como está estabelecida em Portugal a programação do 

ordenamento do território, faculta de facto aos proprietários privados detentores de solos, 

estabelecerem a gestão urbana que mais útil lhes for, porque as câmaras municipais são 

obrigadas a definir a qualificação do solo com antecedência relativamente ao momento da 

urbanização, valorizando-o de tal modo que depois não o conseguem comprar, nem 

expropriar, se precisarem de o fazer, devido aos valores que atingem, e que não tinham antes 

da valorização ocorrida em PDM. 

É verdade que cabe aos proprietários apresentarem um projecto de loteamento, de 

construção de imóvel ou de “condomínio”, ou combinarem com a câmara a realização de um 

plano de pormenor, para concretizarem aquela legitimação. Mas também é verdade que o 

modo como a Lei dispõe acerca destes institutos permite aos detentores legítimos dos solos 

valorizados em PDM projectarem, por exemplo, a venda em lotes, sem investimento 

relevante. 

O objectivo da generalidade dos detentores de solos urbanizáveis, assim como dos 

empreendedores imobiliários, é o de conseguir a maior rentabilidade possível por metro 

quadrado de construção, que o mesmo é dizer, a maior rentabilidade possível no prazo mais 
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curto e pelo menor investimento possível, como em qualquer outra indústria. Trata-se de um 

objectivo industrial, empresarial, legítimo. 

Qualquer pessoa investe com o sentido e a esperança de obter o maior rendimento 

possível. É esse o comportamento racional expectável. E o único motivo para construírem 

menos metros quadrados que os que lhes forem permitidos pelo PDM, é o de acharem que 

será mais lucrativo introduzirem maior qualidade no empreendimento, estando a qualidade 

relacionada com a quantidade de espaço não construído e com a paisagem do 

empreendimento, dois elementos que a construção excessiva habitualmente deteriora. 

O motivo da intervenção privada no urbanismo do aglomerado, é a valorização dos seus 

activos. O motivo da existência de instrumentos de gestão territorial, como aliás o motivo da 

intervenção pública no urbanismo do aglomerado, deve ser o de garantir a melhor qualidade 

urbana possível ao aglomerado. Actualmente, em Portugal, os instrumentos de gestão 

territorial de nível municipal valorizam os activos dos privados, mas não garantem em regra a 

qualidade urbana possível ao aglomerado. Vamos na terceira geração de PDM e é cada vez 

mais visível a ferida urbana de loteamentos simultaneamente vazios de urbanidade e de 

ambiente natural que a nossa norma de planeamento produz na cidade portuguesa. 

II. A competência pública de urbanização não está assegurada, nem a percepção das 

respectivas mais-valias pelo erário público 

O que a realidade demonstra, independentemente do que a Lei parece garantir, é o não 

exercício, neste sistema, da competência pública da urbanização, no sentido da ausência de 

sentido de interesse público no desenho da generalidade da cidade de periferia, a cidade nova 

que se constrói hoje. 

Olhando-se para a “cidade dos loteamentos”, compreende-se que existe uma regra 

reducionista quanto à qualidade urbana que os loteamentos devem assegurar; que essa Lei é 

cumprida pelos mínimos possíveis na generalidade dos casos; e que o resultado desses dois 

fenómenos é a desvalorização dos loteamentos, a falta de qualidade das propriedades 

adquiridas, designadamente no que respeita aos equipamentos e aos espaços públicos, quando 

não às acessibilidades, e a consequente descapitalização previsível dos adquirentes. 

Resulta que existe um fenómeno de incapacidade de imposição da urbanidade aos 

empreendedores privados por parte do Estado, em termos dispositivos, mas também por parte 

da generalidade dos municípios, designadamente nos empreendimentos que são realizados 

mediante loteamento, porque a regra é sistematicamente a exigência dos mínimos, como 

qualquer observação empírica permite confirmar. 
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Devem tirar-se consequências deste registo. Com o sistema de loteamento privado que 

temos, não é cumprida a competência pública da urbanização, que o mesmo é dizer que não 

temos cidade, temos algo construído sem contextualização urbana apropriada, que serve para 

ser adquirido, mal serve para ser vivenciado e não serve como investimento para o adquirente, 

apenas o sendo para o promotor imobiliário. 

O problema do incumprimento da competência pública de desenhar a cidade, é a 

desvalorização das construções e o consequente empobrecimento dos adquirentes. É o 

incumprimento da obrigação do Estado de regular com exigência as condições do mercado 

imobiliário, com prejuízo para a generalidade dos cidadãos. 

Acresce que deste modo, o Estado e as autarquias são arredados das mais valias que lhes 

devem pertencer, resultantes da transformação de solo rústico em urbano e da respectiva 

infra-estruturação para urbanizar. 

III. A espiral insustentável dos custos de manutenção das infra-estruturas e a 

“circunstância da não contiguidade” 

A nossa falta de ordenamento corresponde à facilitação que os municípios têm 

permitido aos seus munícipes, de construir praticamente em qualquer lado, desde que seja fora 

das zonas condicionadas por disposição da administração central. O resultado tem sido o 

aparecimento de pequenos e médios loteamentos como cogumelos numa floresta: aqui e ali, 

de modo esparso e, diria Padre António Vieira, “em forma de semeadura”, como as estrelas. 

Esta poética imagem esconde uma consequência bem menos atraente, que é o alongar 

das infra-estruturas, com os correspondes custos de investimento e manutenção a subirem em 

espiral, contra o interesse económico dos próprios municípios.  

Generalizou-se, após a revolução democrática de 1974 a ideia, errada e mortífera em 

termos de ordenamento do nosso território, de que não se deve recusar o “direito” de construir 

a quem tenha uma propriedade. 

Na verdade, não existe nem poderia existir um direito de construir. Os frutos de cada 

propriedade não incluem a construção, que tem consequências para a comunidade que 

ultrapassam em muito o interesse do proprietário particular. Consequências na paisagem, no 

ordenamento do território que serve toda a comunidade, nos recursos naturais mais sensíveis, 

nos recursos rurais e florestais… e nas bolsas de todos, porque a extensão irracional e 

desnecessária das infra-estruturas por um território, quem a paga, senão nós? 

Outro fenómeno, semelhante nas causas, é este estranho costume que o nosso 

urbanismo mantém, de tolerar feridas abertas na paisagem urbana. Faz-se assim: aprova-se 
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um loteamento, mas nada existe, não cai nenhuma consequência de facto, sobre os dois ou 

três especuladores que deixam por construir o lote, ou mesmo o prédio, no meio da 

urbanização. Como é tradicional, nada é feito nesse terreno, nem sequer o seu ajardinamento, 

onde o município também não intervém…porque é privado. E temos a ferida aberta, a 

polarização de problemas sanitários, por vezes graves, a desestabilização a priori do que 

poderia ser uma área urbana nova devidamente ordenada. Essa área degradada, de terreno sem 

cuidado nem vigilância, vai ganhar usos: estacionamento selvagem, eventualmente de 

camiões ou de atrelados; zona preferida para tráfico de estupefacientes; lixeira clandestina e 

depósito de entulhos de obras feitas nas redondezas, um cotejo de situações de marginalidade 

urbana que traem a qualidade do empreendimento, impedem a sua leitura correcta e a sua 

vivência urbana. 

Este fenómeno, a que chamei a circunstancia da não contiguidade, traduz os défices de 

organização e de competitividade de que padecemos nos nossos aglomerados urbanos. 

Acredito que o nível regional deve servir essencialmente para olhar para a realidade – não 

para o processo administrativo – e introduzir com inteligência os elementos práticos, 

concretos, que permitam aperfeiçoar essa realidade. Mais uma vez, a realidade e não a 

tradução desviada dessa realidade no processo administrativo, o que é o que acontece 

predominantemente com os actuais organismos periféricos da administração central. 

Este é um dos motivos porque se advoga uma orgânica de pequena região e de sub-

região essencialmente despida de competências administrativas e revestida de capacidade 

financeira de intervenção, numa visão empresarial. 

IV. A procura de receitas pelos municípios e o nível insustentável do IMI 

Os municípios têm gasto mais do que podem gastar. Isso deve-se ao descontrolo que 

muitos deles mantêm relativamente à contratação e vinculação de recursos humanos, à falta 

de controlo que mantêm sobre o respectivo parque habitacional – em que é normal baixar as 

rendas a quem prova ter descido de rendimento colectável, mas não se aumentam as rendas na 

proporção a quem sobe o respectivo rendimento colectável – aos custos da manutenção das 

infra-estruturas, que na maioria dos casos não se encontram racionalizados e continuam a 

aumentar, fruto de políticas urbanísticas excessivamente permissivas, à má administração e 

também ao esforço que muitos municípios têm feito para utilizar o maior valor possível de 

fundos comunitários, que exigem co-financiamento nacional. 

Os municípios constituem também o representante do Estado mais próximo dos 

cidadãos, aquela entidade sobre a qual caem todas as pressões dos cidadãos com problemas 

graves num concelho. Apesar das deficientes condições em que muitos municípios 
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desempenham ainda as suas obrigações de protecção covil, nem por isso a população deixa de 

recorrer ao seu apoio em momentos de especial dificuldade. Também isto custa dinheiro. E 

custa tanto mais, quanto as entidades da administração central demoram ou falham as 

respectivas e expectáveis intervenções. 

Acresce a tudo isto a falta de bolsas municipais de solos. Ao contrário do que durante 

muitos anos aconteceu, os municípios não detêm hoje, como deveriam, um conjunto relevante 

de solos do respectivo concelho. Reserva municipal de solos que, a existir, permitiria gerir 

doutro modo o concelho, fosse em matéria de construção de equipamentos, fosse em matéria 

de transacções social e economicamente lucrativas, ou para introduzir factores de equilíbrio 

no mercado mobiliário, ou ainda elementos de incentivo na economia. É impensável gerir o 

concelho sem uma reserva de solos municipalizados adequada. Não deveríamos ter deixado o 

País chegar a este extremo de despreparo perante o desenvolvimento e teremos agora de 

recuperar. 

Todos estes factores concorrem para uma má situação financeira endémica da maioria 

dos nossos municípios. 

Essa má situação corresponde a um mundo virado um pouco do avesso: as câmaras 

municipais qualificam os solos particulares como edificáveis. Permitem desse modo, por 

imposição legal, desnecessariamente e contra o interesse público que devia prevalecer, que 

todas as mais valias relacionadas com a transformação dos solos rústicos em urbanos lhes 

fujam. Fogem para as mãos de alguns particulares, quando se trata de mais valias 

directamente relacionadas com uma competência pública e que por esse motivo deveriam ser 

distribuídas pelo município e por um nível regional da administração. O sistema que temos 

faz de conta que estas mais valias não existem, ou que são irrisórias. Não é verdade, Trata-se 

de valores muito significativos. 

Esta estrutura de ordenamento tem outro efeito valorizador do preço dos solos: como se 

estabelece para dez anos os solos edificáveis, sabe-se em cada município com facilidade quem 

tem solos para construção; o mercado do lado da oferta fica identificado e delimitado; a partir 

daqui, um entendimento informal entre os detentores de solos mais significativos permite 

controlar os solos disponibilizados em cada momento ao mercado, conseguindo-se assim 

subir o respectivo preço e mantê-lo alto. Esta estratégia especulativa é hoje em dia tão 

habitual no País, que as empresas de construção têm dificuldades em obter os solos de que 

necessitam para a sua actividade, nomeadamente onde são efectivamente necessárias mais 

habitações ou escritórios. 
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A partir da especulação dos solos, todo o sistema encarece e o destinatário final, que 

somos todos nós, termina a pagar habitações com áreas reduzidas, abaixo de uma qualidade 

razoável, com envolventes que constituem uma anedota urbanística e muito caras, porque o 

preço deixou de ter qualquer correspondência com os recursos de solo existentes, apenas 

corresponde ao máximo que os estudos de mercado indicam que as pessoas necessitadas de 

casa podem pagar. 

Portanto, o problema da falta de liquidez dos municípios não reside na falta de liquidez 

do sistema urbanístico, mas na circunstância de o município controlar todo o processo 

urbanístico…excepto a parte dele que produz importantes rendimentos financeiros...que 

deviam pertencer ao município. 

Em consequência da falta de meios financeiros, os municípios procuram aumentar as 

suas receitas utilizando a via fiscal, e estão a fazê-lo para além de qualquer razoabilidade. 

Existem municípios que mantêm simultaneamente uma taxa de saneamento e outra de 

conservação de esgotos. E os valores da prestação do IMI ultrapassaram já todo o senso 

comum.  

Neste momento, há muitos residentes que pagam tanto ou mais de IMI que de 

condomínio. Não é aceitável. Acresce que o IMI deveria garantir às pessoas a boa 

manutenção das áreas públicas em redor das habitações dos contribuintes e isso continua sem 

acontecer, porque as câmaras estão a utilizar o IMI como mais uma receita indiferenciada e 

não como uma receita que constitui o município em obrigações específicas para com os 

contribuintes. 

Contribui-se deste modo, a partir do IMI, para o empobrecimento da generalidade dos 

condóminos e dos pequenos proprietários, independentemente das suas disponibilidades 

económicas, e simultaneamente contribui-se para o enriquecimento de alguns promotores 

imobiliários profissionais mediante a fixação em PDM dos solos urbanizáveis.  

O Estado está deste modo a promover o afunilamento da pirâmide social, criando maior 

riqueza para um grupo sucessivamente menor de pessoas e condicionando os meios da 

generalidade das pessoas para pagar o seu próprio empobrecimento, resultante da política de 

valorização dos solos particulares, sem contrapartida pública apropriada. 

V. A protecção dos recursos e o poder administrativo 

Como se demonstrou no local próprio, a câmara municipal não controla actualmente a 

defesa dos recursos do concelho. 

A sua tarefa urbanística basilar é gerir uma parte do processo de licenciamento, isto é, 
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legitimar as pretensões urbanísticas dos particulares e assegurar que essas pretensões 

respeitam as condicionantes, que são de teor urbanístico, conforme dispõem os planos 

municipais de ordenamento do território, ou de teor restritivo relacionado com a protecção de 

recursos culturais ou naturais, estes impostos pela administração central, embora possam 

também ser, complementarmente, estabelecidos pelo município, que pode alavancar uma 

declaração de imóvel de interesse municipal, por exemplo. 

Para além disso, no que toca ao ordenamento do território, participa em estruturas 

consultivas, assegura, como pode, o equipamento do concelho e a sua acessibilidade, e está no 

processo de qualificar a gestão municipal simultaneamente em dois aspectos: a valorização de 

recursos do concelho, designadamente os de natureza hídrica e os de natureza cultural; e a 

produção de investimentos articulados entre o município e investidores privados, tendo em 

vista assegurar que o investimento imobiliário, seja residencial ou em escritórios, decorre de 

modo coordenado com os das superfícies comerciais e com os arranjos de espaço público e 

das respectivas acessibilidades, para vantagem de todos os intervenientes. 

Os meios de que as câmaras municipais dispõem não permitem assegurar a fiscalização 

necessária para fazer cumprir a lei da beneficiação geral dos prédios de oito em oito anos. Isto 

é, presentemente os prédios são demais para que isso seja possível. Não parece sequer que 

isso seja grave, porque a função do Estado está a mudar e compete-lhe cada vez menos ser 

parte envolvida nas obrigações entre particulares e que têm de ser resolvidas entre estes, 

fundamentalmente. 

O Estado tem de ser um regulador. E nessa medida, o que é grave é que não tenha os 

meios adequados para intervir quando é mesmo necessário que o faça. Continuando com o 

nosso exemplo prático, o que é preocupante não é que a Lei deixe de determinar uma 

obrigação de beneficiação geral a todos os edifícios de igual modo, independentemente das 

suas reais necessidades. Nem embaraça que os municípios não andem a ver cada prédio e 

atrás de cada proprietário que não tenha feito obras ao oitavo ano. 

O que merece reflexão é que os proprietários podem sentir-se impunes quando não 

produzem as obras de que os edifícios necessitam, ao ponto de os poder deixar entrar em 

ruínas, contra o interesse público, quando isso serve os seus interesses particulares. É que aos 

municípios restam apenas medidas mais ou menos declarativas e virtuais, como a intimação 

para obras ou a cobrança de uma multa. Um proprietário pode também manter um edifício 

vazio em qualquer zona das nossas cidades, classificada ou não, histórica, consolidada, ou 

nova, sem que algo aconteça, independentemente das consequências para a matriz histórica da 

cidade, para os residentes dos prédios próximos, para a saúde pública ou para a segurança de 
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pessoas e bens – o acréscimo previsto no IMI e a facilitação da aquisição do prédio, conforme 

dispõe a RAU, não parecem estar a obter os efeitos desejados. 

O poder administrativo da câmara municipal para gerir a cidade construída, é excessivo 

em termos de alvos, e frágil em termos de eficácia. A propriedade urbana, como aliás a 

rústica, não deve existir sem o cumprimento de deveres. A violação grave dos deveres de 

conservação deve colidir com o direito à propriedade. A legislação de solos deve reforçar o 

poder administrativo municipal e diminuir, constitucionalmente, a autonomia da esfera dos 

direitos de propriedade relativamente ao cumprimento dos respectivos deveres públicos. 

Doutro modo, não será possível organizar a cidade. 

5.4.3.2. Como se pretende que funcione? 

I.  Uma noção clara acerca dos usos de solo permitidos nas diversas áreas do território 

nacional 

A nossa política de solos tem de determinar fronteiras objectivas entre os 

aproveitamentos apropriados em cada tipo de solo. Não é legítimo que cada proprietário tenha 

a expectativa de realizar um loteamento mais tarde ou mais cedo, independentemente da 

natureza dos solos que possui. 

Os solos industriais, florestais, rurais, naturais e de especial potencialidade turística, 

devem ter limitações técnicas claras norteadoras da sua utilização. Essas condicionantes 

técnicas devem condicionar toda a construção, independentemente dos tipos de utilização que 

sejam nele consideradas legítimas. 

Outra coisa é a utilização urbanística. Ao contrário do que se passa actualmente, 

propõe-se uma lógica dual de utilização do solo para efeitos urbanísticos não relacionados 

com as funções acima enunciadas. Em síntese, propõe-se um sistema em que a construção 

para efeitos diversos da habitação própria do possuidor legítimo, passa a constituir uma 

atribuição exclusivamente pública. Por esse motivo, os PDM devem deixar de estabelecer 

especificamente classes de solos urbanizáveis. 

Se o solo se destina a habitação própria, isto é, à construção de uma moradia num artigo 

matricial, as condicionantes devem estar colocadas ao nível da dimensão mínima do terreno 

que é adequada para construir. Não é aceitável que se pretenda, simultaneamente, declarar um 

determinado perímetro territorial como tendo natureza rural e depois autorizar a construção 

em quaisquer 2.500 metros de propriedade, como acontece na generalidade dos actuais planos 

municipais de ordenamento do território. Nesse aspecto, é de realçar pela lucidez, a 

determinação inscrita no recente Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e 
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Vale do Tejo de uma parcela mínima de quatro hectares para construção dispersa. Trata-se de 

uma lógica a prosseguir regionalmente pelo País, incentivando-se desse modo um melhor 

ordenamento da urbanização, por um lado e o aproveitamento da infinidade dos solos rurais e 

florestais que se encontram actualmente expectantes para uma qualquer alienação destinada a 

construir. 

Não podemos continuar num regime de desordenamento em que é o proprietário de 

cada parcela, e não a câmara municipal, a determinar que solos se destinam a construção para 

venda. Pretende-se reconduzir a competência de fazer cidade à câmara municipal, como único 

agente da urbanização dentro do respectivo concelho. Todavia, considera-se a criação de um 

novo instituto, o de parceiro privado na operação pública de urbanização, que permite ao 

proprietário privado associar-se à câmara municipal, se esta tomar a decisão de urbanizar a 

parcela que lhe pertence, decisão inteiramente pública. A participação do proprietário é em 

espécie, sendo constituída pela parcela a urbanizar, em alternativa à respectiva venda ou 

expropriação. 

Após a operação de urbanização, a parcela é colocada em hasta pública, com ou sem 

condições especiais, que podem ir desde a fixação do preço de venda final ao público de parte 

ou da totalidade da urbanização, até á determinação de condições de desenho arquitectónico, 

ou de especiais características ambientais ou energéticas ou outras, das construções a edificar, 

ou de limitações relacionadas com os respectivos destinatários preferenciais – jovens, 

funcionários de um novo equipamento ou instalação industrial, funcionários públicos ou 

inscritos em lista municipal para atribuição de habitação de custos controlados. 

II. A substituição de actuações casuísticas nos sistemas de REN e de RAN, pela 

definição científica da protecção do património natural e rural 

Não devemos continuar com um sistema de condicionamentos que estabelece proibições 

gerais de utilizações, com mera base em localização ou caracterização tipológica de solos. 

Esse sistema é precisamente o que ocasiona que em todo o território situado fora das 

Reservas, todo o cidadão se ache indevidamente com legitimidade de construir. É outra 

inversão da pirâmide dos valores do ordenamento do território. 

O princípio que podemos designar de sustentabilidade territorial, deve ser exactamente 

o inverso: só são solos com edificabilidade aqueles que, por necessidade demonstrada, e não 

inventada, não podem deixar de o ser, atendendo para o efeito exclusivamente ao interesse 

público. A decisão e a operação de urbanizar, são exclusivamente públicas. E o que se pode 

construir nesses solos deve ser também ditado claramente pelo interesse da comunidade. O 

negócio privado começa apenas na aquisição de solos em hasta pública, integra a construção e 
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a posterior venda ou arrendamento, assim como a reabilitação urbana. E desse modo, é um 

negócio bem mais seguro, porque a aquisição dos solos pelo empreendedor imobiliário é 

realizada já com a garantia do que aí se pode construir, assim como com o desenho da 

edificação a urbanizar. 

A partir desta premissa e após a respectiva concretização – não antes – as Reservas 

devem ganhar um acréscimo de racionalidade. Ou seja, o que interessa que estas reservas 

assegurem, é a protecção da qualidade ambiental de determinadas tipologias de solos. Por esse 

motivo, pretende-se clareza na fundamentação científica dos condicionamentos específicos 

que se atribuem a cada perímetro territorial e requer-se simultaneamente o estabelecimento 

dos requisitos técnicos que possibilitem a salvaguarda das qualidades a proteger. É a definição 

de tais requisitos, que podem ser especiais requisitos técnicos de construção, ou outros, que 

determinará as utilizações possíveis. Isto é, exemplificando, em cada área da Reserva 

Ecológica Nacional, deve ser proibidos estritamente os usos incompatíveis com os requisitos 

técnicos exigidos para a utilização desses solos. Como se desenvolve seguidamente. 

III. O uso da REN e da RAN como áreas de intervenção sub-regional: a procura de um 

equilíbrio entre as políticas sub-regionais e a protecção dos recursos   

A REN possui um regime de impedimento radical de qualquer “destruição de coberto 

vegetal”, um pouco mitigado na última revisão legislativa. Este regime é muito criticado pelos 

municípios e pelos promotores imobiliários, porque tem constituído um impedimento sério à 

expansão da urbanização, algumas vezes necessária e muitas vezes escusada, no território 

nacional. 

No regime actual de política de solos, o promotor imobiliário compra terrenos livres a 

preços baixos, dada a inviabilidade aparente de os urbanizar, para depois de adquiridos, 

exercer sobre os organismos periféricos da Administração central e sobre as câmaras 

municipais as pressões necessárias e suficientes para eliminar os condicionamentos e em 

seguida urbanizar os terrenos com enormes mais valias. Neste contexto, a REN é, apesar de 

tudo, um condicionamento mais difícil de ultrapassar. 

Mas este regime levanta fundadas reservas a muitos especialistas, devido 

essencialmente a duas circunstâncias, que se passam a descrever. 

A REN é constituída por um conjunto de solos cuja sensibilidade ecológica especial é 

explicada e caracterizada mediante tipificações legalmente estabelecidas. 

Essas tipificações são claras relativamente aos recursos naturais e aos riscos ecológicos 

que se pretendem defender e prevenir em cada caso. 
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Todavia, não se segue a tal tipificação uma definição das medidas técnicas de 

salvaguarda exigidas para qualquer utilização, implantação ou construção, nesses recursos de 

especial valia. Em vez disso, estabelece-se um quadro de utilizações “aceitáveis”, e define-se 

que quaisquer utilizações para além dessas, ou não são aceitáveis ou, em casos devidamente 

especificados na lei, têm de ser sujeitas a autorização. 

Parece rigoroso, mas o sistema contém três grandes válvulas de escape, como é 

tradicional no nosso ordenamento do território. 

Podem ser excluídos da REN, por razões tão latas como “a satisfação das carências 

existentes em termos de habitação, actividades económicas, equipamentos e infra-estruturas”, 

solos que deveriam fazer parte dela. E essa exclusão depende de comissões administrativas, 

que não são constituídas por anónimos, mas que o são por funcionários cuja responsabilidade 

de decisão se esconde por detrás do anonimato da decisão colectiva. 

O Governo pode alterar, mediante Resolução do Conselho de Ministros, qualquer 

delimitação da REN a nível municipal, sem que para isso necessite de justificação. 

Na REN, podem ainda podem ser realizadas as acções de relevante interesse público 

que sejam reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro do Governo responsável 

pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente 

em razão da matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não 

integradas na REN. 

Temos assim um regime de usos desnecessariamente implacável, para cobrir a falta de 

definição técnica das exigências objectivas que devem presidir a quaisquer construções ou 

implantações em cada tipologia. Essa implacabilidade vigora para toda a população, excepto 

para quem tenha as conexões e a capacidade de lobbing necessária para accionar uma das três 

formas de produzir excepções que a Lei prevê. 

O que é que determina que solos têm de obedecer à regra e que solos não têm de o 

fazer? O proprietário, os respectivos interesses imobiliários e a maior ou menor arte de 

“vender” tais interesses às referidas comissões administrativas. De facto, nada mais.  

Ao menos, deveria existir um catálogo de requisitos técnicos a respeitar em qualquer 

utilização de tais solos. Mas não há. Trata-se pura e simplesmente de solos muito sensíveis 

em termos ecológicos, em que o Estado abandona os seus deveres por decisão meramente 

administrativa. O que é inadmissível num sistema racional, salvo em caso de muito sério 

interesse de defesa nacional. 
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Ironizando, poder-se-ia observar que para obter uma das autorizações excepcionais 

menos difíceis, pelo grau muito elevado de fundamentação do empreendimento ou pela 

relativa inocuidade ecológica do empreendimento pretendido, bastará uma excepção obtenível 

ao nível administrativo. Para situações especiais, que signifiquem a subversão efectiva do 

regime de protecção que a REN deveria constituir, já será necessária uma decisão do foro 

político, pela menor necessidade de fundamentação especificamente rigorosa. 

Este tipo de paradoxos são naturais quando se estabelece um regime que pretende 

condicionar na “fonte” errada a ocorrência de danos ambientais. Porque o problema da defesa 

destas áreas põe-se em termos das medidas necessárias para precaver tecnicamente riscos e 

danos, e não em matéria de usos; não são os usos que provocam os danos, são o modo como 

se processam. O problema não se põe ao nível da definição tipológica das actividades e sim ao 

nível do processo técnico de as executar, quaisquer que sejam. 

Se existem sensibilidades ecológicas específicas, há, ou não há, medidas técnicas 

exigíveis para preservação ambiental, em qualquer utilização, construção, implantação, 

cultivo, ou semeadura. Se não existe modo de obstar ao dano ecológico que quaisquer 

utilizações provoquem, então não é possível acolher as excepções latas que o regime prevê. A 

haver alguma excepção, ela terá de facto de ser de nível exclusivamente político e a panóplia 

de motivos justificativos há-de ser muito menor. 

Já quanto, por exemplo, às “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, existem 

medidas técnicas que devem ser exigidas em qualquer utilização e que podem, salvo casos 

excepcionais a ressalvar, ser exigidos e cumpridos em qualquer utilização. Nestes casos não 

deveríamos estar a impedir utilizações, em vez de determinar os requisitos técnicos 

necessários. E por outro lado, nenhuma excepção deveria servir aos beneficiários da mesma 

para rodearem os requisitos técnicos necessários para impedir a utilização inadequada desses 

solos de especial sensibilidade ou valor ecológico. 

O papel das regiões/sub-regiões nesta qualificação das Reservas é grande, porque, na 

nossa perspectiva, os terrenos inseridos em REN e em RAN passam a pertencer a um de dois 

grupos: o dos solos cuja extraordinária sensibilidade específica não permitem utilizações 

senão as que a Reserva incentiva, porque não é possível neles cumprir o catálogo dos 

requisitos técnicos de utilização estabelecido para os solos da Reserva; e o dos solos cuja 

sensibilidade específica permite um conjunto vasto de utilizações, por ser tecnicamente 

garantido que se podem tomar as medidas técnicas exigidas para que tais utilizações não 

comprometam a qualidade especial dos solos.  
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Consideramos que a nossa política de solos deve apontar para o planeamento da 

utilização do primeiro tipo de solos, os mais sensíveis, pelo nível nacional da administração; e 

para o planeamento deste último tipo de solos pelo nível regional da administração, 

assegurando assim uma “buffer zone” entre as utilizações ordinárias de natureza urbana e as 

áreas de utilização muito estrita. Essa “buffer zone” terá utilizações mais controladas, dentro 

de um leque destinado à competitividade regional, que são as áreas adstritas à orientação 

regional/sub-regional: turismo, investigação científica e tecnológica, indústria em sentido lato 

e acessibilidades. 

IV. As mais valias da urbanização retornam ao erário público e apoiam a diminuição 

do IMI, financiando os municípios e as entidades sub-regionais 

Com o sistema que se propõe, as mais valias da urbanização passam a ter dois de três 

destinos: o erário do município; o erário da região/sub-região, com quem terão de ser 

divididas; quando o proprietário se faça parceiro da operação de urbanização, receberá na 

proporção do valor atribuído ao terreno com que entrou para a operação, as mais-valias 

realizadas, após pagamento das despesas da operação, que sempre terá de incluir a infra-

estruturação do solo. 

Esta situação representará um significativo reforço do equilíbrio financeiro dos 

municípios, numa medida que é hoje impossível de conceber, dadas as variáveis em presença, 

o desconhecimento acerca dos níveis de preços em que se vai situar futuramente o mercado e 

o desequilíbrio das consequências económicas deste novo sistema, entre municípios sem 

pressão urbanística e os restantes. 

Seja como for, este reforço de receitas terá de implicar a diminuição sensível do esforço 

extraordinário que está a ser exigido a todos os proprietários através do IMI. 

V. O aumento e a qualificação da fiscalização do território. 

A nova estratégia para os solos responsabiliza, autonomiza, dá maior segurança a 

proprietários, construtores e à generalidade da população. Equipa também os municípios com 

instrumentos que finalmente lhes permitirão ter uma política habitacional e comercial, 

participar da política industrial da região e intervir significativamente nos mercados 

imobiliários do solo e do edificado, no sentido de os tornar mais justos e equilibrados para a 

generalidade dos munícipes. 

Todavia, ao reforço dos poderes municipais tem de equivaler o reforço da 

responsabilidade dos agentes respectivos, sejam os detentores de cargos políticos, sejam os 

detentores de responsabilidades técnicas. E a essa responsabilização acrescida, é forçoso 
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adicionar a responsabilização dos responsáveis políticos, técnicos e administrativos da 

Administração central e regional, assim como dos particulares que intervêm no sistema. 

Propõe-se por isso um aumento qualitativo e quantitativo da fiscalização das matérias 

relacionadas com as transacções de solos e com os processos urbanísticos, assim como a 

revisão e o acréscimo do rigor do sistema sancionatório nas matérias urbanísticas. 

 

Quadro nº 5.4 Gomes, Rogério, Reforma da Política de Solos, Um Modelo de Organização Regional 

para Portugal, FCT-UNL, Caparica, 2010 
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5.5. CO�CLUSÃO 

O que precisamos é de um sistema de apreciação urbanística que funcione e que 

ultrapasse as entropias dos pequenos poderes administrativos relativamente a todos os 

projectos, quer sejam de interesse nacional, regional ou local.  

A ilusão de que a competitividade territorial pode ser efectuada apenas por um 

organismo da Administração central já nos conseguiu trazer a este ponto de baixo 

investimento e a menos que se alterem as regras, afundar-nos-á mais nos anos vindouros, 

porque competimos com uma generalidade de países em que cada cidade e região procura 

traduzir em vantagens competitivas a simplicidade e a transparência dos respectivos sistemas 

de apreciação urbanística, a par com a facilidade de aceder aos poderes políticos locais e 

regionais, que são hoje parceiros interessados dos novos investimentos.  

O tempo em que se deixava a funcionários indiferentes ou desinteressados num 

qualquer gabinete, situado a uma ou duas centenas de quilómetros, a apreciação de 

investimentos criadores de empregos e em que se criavam dificuldades administrativas 

absurdas, já passou na generalidade da Europa, excepto neste seu recanto ocidental. 

A previsibilidade, a clareza das regras do jogo, o apoio no percurso administrativo, que 

a administração e os poderes políticos devem ter gosto em prestar a todos os investidores que 

se disponham a cumprir as regras, simples e objectivas, a que o País deve sujeitar em 

igualdade de circunstâncias todos os projectos de ocupação de solos, são condições de 

potenciação das nossas virtualidades territoriais.  

Isso é incompatível com o sistema actual de sobreposição de competências, exige 

responsabilização clara pelo acompanhamento dos processos e concomitantemente, a 

concentração do processo de licenciamento no nível local e a sua transparência total. 

Também quanto à política de solos a resposta à questão do aperfeiçoamento ou da 

alteração do sistema actual, só pode ser uma: devemos mudar. Sem alterarmos este sistema, 

não só se perdem receitas naturalmente públicas que são fundamentais para o sistema da 

administração territorial, como se inibe a constituição e a manutenção das indispensáveis 

bolsas de solos municipais e mais importante, dificulta-se o objectivo crucial neste momento 

histórico de facilitar a competitividade territorial pela disponibilização de solos a preços 

equitativos para as diversas funções urbanas e industriais. 

Mas é fundamental que o façamos tendo consciência de que a propriedade do solo é um 
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valor económico e cultural muito importante entre nós e que devemos saber destrinçar o 

aproveitamento de solos para efeitos de construção para venda, do uso da propriedade 

imobiliária para a construção de habitação própria e familiar, que é uma tradição em Portugal 

e a base da manutenção de alguma ocupação humana em importantes áreas do território 

nacional. 
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6º CAPÍTULO 

 

SIMPLIFICAÇÃO, TRA�SPARÊ�CIA, EFICÁCIA E EFICIÊ�CIA DA 

ADMI�ISTRAÇÃO TERRITORIAL 

 

 

6.1.I�TRODUÇÃO 

Como podemos aumentar a eficácia e a produtividade da nossa administração territorial, 

torná-la mais transparente e mais simples? 

O princípio da desconfiança, que a Lei e a Administração central aplicam 

generalizadamente à administração local e à sociedade civil, é um bom princípio de actuação? 

Tem contribuído para construir uma sociedade melhor e mais organizada? E mais produtiva? 

Este sistema no qual a Administração central procura levar a aplicação das políticas 

estruturais até ao nível local, resulta? É equitativo? É eficaz? Tem assegurado que as políticas 

estruturais – e os respectivos investimentos concebidos com o nosso dinheiro – cheguem onde 

fazem falta e a quem precisa? 

O poder administrativo e económico do Estado está bem distribuído pelo território? Isto 

é, esses poderes, com a distribuição actual entre uma administração central e todos os seus 

organismos directos e indirectos, centrais e periféricos, e os municípios, assegura a melhor 

rentabilidade da máquina do Estado e uma distribuição acertada dos meios pelo território 

nacional? 

A organização territorial que temos é competitiva? Por competitiva, entendemos uma 

organização territorial que possua a capacidade de detectar pelo Mundo oportunidades de 

investimento e de articular os meios e as vontades necessárias para proporcionar vantagens 

comparativas de localização e relocalização muito atractivas.  

Esses meios são, em síntese, o sistema logístico, a mobilidade, uma plataforma 
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industrial/empresarial atractiva, uma boa componente comercial, disponibilidade científica, 

laboratorial e de inovação para apoiar as lógicas de concepção e renovação de produtos e 

componentes, urbanidade de qualidade, recursos naturais atraentes e meios de suporte directos 

ao investimento, que vão desde a simplicidade, fiabilidade, correcção e justiça do processo de 

apreciação urbanística, até à eventual participação de capitais locais no investimento, 

passando pela formação profissional.  

A par disto, o interesse da estrutura política pelo investimento e a percepção de que a 

estrutura administrativa, cumprindo as regras estabelecidas e obrigando todos por igual a 

respeitá-las, procurará apoiar e não dificultar o investimento. 

Sendo insatisfatórias as respostas a estas perguntas, cabe perguntar sob que organização 

territorial devemos ordenar o nosso território metropolitano. Devemos assumir uma 

organização de nível regional ou passar sem ela? Que tipos de organização podemos erigir e 

quais são os seus custos e os seus benefícios?  

Quais são as desvantagens de quedarmos nesta situação, em que a ausência da 

institucionalização política do nível regional equivale a uma pequena multidão de organismos 

periféricos da Administração central com fraquíssimo escrutínio acerca da respectiva 

produtividade e eficácia, sem nada que se pareça com economias de escala, mas cheios de 

poderes capazes de complicar a vida à sociedade civil e administração local, o que aliás, na 

generalidade dos casos, fazem, sem que daí advenham, aliás, vantagens para a defesa  a 

valorização dos recursos naturais, construídos e arqueológicos, nem para a criação de 

emprego? 

E a desterritorialização da Administração central, que, a fazer-se, deverá ter uma forte 

componente de descentralização para o nível local – até porque é bem mais consensual na 

sociedade portuguesa que a regionalização – que prioridades deve assumir? Deve fazer-se sob 

que concepção estratégica da organização territorial do País, até onde deve ir e sob que 

metodologias deve ser implementada? 

Estas são, em rudimentar síntese, as questões a que se procura responder neste capítulo. 

 

 

6.2.SIMPLIFICAÇÃO E TRA�SPARÊ�CIA 

Um conjunto de circunstâncias que influi decisivamente na equidade do tratamento dos 

cidadãos nos assuntos relacionados com o território, designadamente em matéria de 

investimentos e de construção de habitação própria, é a transparência dos processos 
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urbanísticos, ou a falta dela. Esta questão relaciona-se directamente com o nível de 

simplicidade que um País consegue implementar nos seus procedimentos processuais. 

Ao contrário do que se possa pensar e do que à partida pareceria verdade, não é a 

exaustividade das leis, nem os esquemas procedimentais que em tudo pensam e a tudo 

parecem acorrer, que se traduzem no tratamento mais justo para o governado. 

Pelo contrário, os processos administrativos, designadamente os urbanísticos, à medida 

que se tornam mais e mais complexos, com mais excepções e mais alternativas 

procedimentais, são conhecidos na sua integralidade por sucessivamente menos pessoas, e é 

cada vez mais difícil ao particular conseguir fazer medrar por entre os respectivos meandros 

qualquer intenção de investimento ou de empreendimento, sem recorrer, pagando, a 

especialistas de processo, que mais não fazem que resolver problemas que não devem e não 

têm razão de existir. 

Legislação muito complexa em matéria de território, põe esse território, assim como a 

população que o habita, à mercê de pequenos poderes administrativos e da exploração de 

pequenas minorias que vivem dessa complexidade, encarecendo investimentos e 

desencorajando empreendimentos. 

Acontece, piorando o cenário, que os contextos jurídicos complicados em matéria de 

território, fornecem um cadinho ideal para a corrupção medrar e para que se criem redes de 

“simplificação”, informais, formadas ora por funcionários da administração e associados seus, 

ora por entidades que os empregam cumulativamente, de modo aberto ou encoberto. 

Estas redes definem nos municípios e noutras entidades que têm poderes de aprovação 

de projectos, circuitos que permitem facilitar e apressar aprovações. Por vezes, estes circuitos 

são abertos e transparentes, acessíveis a todos, e são criados porque as chefias tomam 

consciência das dificuldades que o sistema jurídico impõe desnecessariamente aos 

investidores e aos particulares em geral. Outras vezes trata-se de situações menos claras, mas 

que nem por isso são menos eficazes. 

O desafio da simplificação e da transparência administrativa é o terceiro grande 

objectivo do paradigma que agora se propõe, atento à circunstância de que esta questão se 

insere no desafio de justiça social no nosso País. 

 

6.3.MAIOR EFICÁCIA E EFICIÊ�CIA DA ADMI�ISTRAÇÃO TERRITORIAL 

O que é a produtividade da Administração no Ordenamento do Território? Esta é a 
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pergunta a que se tem que começar por responder para avaliar da eficácia e da eficiência da 

administração territorial em Portugal. 

Consideram-se seis vectores de análise. 

 

6.3.1. A contribuição para a orientação nacional da organização e da 

administração do território 

Os contributos da Administração têm sido fundamentais no enriquecimento da 

orientação nacional relativa à utilização do nosso território? Não se fala no número de 

páginas com que diversos organismos contribuíram para o Plano Nacional de Política de 

Ordenamento do Território. Não é a contribuição burocrática que se pretende avaliar, mas 

sim a capacidade de conceber desígnios nacionais e de orientar as políticas estruturais com 

reflexos territoriais no sentido de cumprirem tais desígnios.  

Uma política de cadastro do território nacional, inconcebivelmente em fase inicial.  

Uma política eficiente de protecção do parque florestal e concomitante florestação.  

Uma política de aumento do território público, de que Portugal tanto necessita por 

todas as razões. E a concomitante política de uma gestão moderna e qualificada desse 

espaço.  

O ordenamento marítimo, não apenas das nossas áreas territoriais, mas também da 

nossa Zona Económica Exclusiva e os grandes objectivos que lhe devem presidir.  

A preservação e a recuperação das paisagens.  

As políticas urbanas e a eficácia da simplificação administrativa no âmbito do 

planeamento e do urbanismo.  

A Administração tem revelado grande fragilidade na sua contribuição nestes domínios, 

como aliás se encontra patente na falta de objectivos em cada um deles, com que a nossa 

sociedade se debate, nalguns casos há algumas décadas, como é o caso dos problemas 

relacionados com a floresta. 

 

6.3.2. A definição estratégica dos usos do solo no território nacional 

Quais são os objectivos estratégicos a atingir para os quais o território, nas suas diversas 

componentes, deve contribuir e por que ordem de valores e prioridades?  
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Que equilíbrios devem ser atingidos? Que efeitos pretendemos produzir no território?  

A REN, conforme está, permite que se atinja algum equilíbrio fundamental entre o uso 

do território e a preservação dos recursos naturais?  

A Rede Natura 2000, tal como funciona, é adequada para preservar os valores que 

justificaram a sua concepção? Tem-no feito?  

O tipo de administração que estamos a desenvolver no nível intermédio, que parece 

passar por ir criando organismos periféricos da Administração sem que se vislumbre um 

limite a essa prática, independentemente de justificação cabal, territorializando 

crescentemente as políticas estruturais da Administração central, pretende atingir algum 

resultado racional, ou expandir apenas a administração, de modo descoordenado e sub-

financiado?  

Não se vislumbra na Administração a produção sistémica ou sequer ocasional de 

contributos significativos acerca destas questões. É a Academia e o sistema económico que 

o vão fazendo ocasionalmente. 

 

6.3.3. A qualidade do dispositivo normativo e regulamentar 

Têm partido da Administração propostas de correcção normativa adequadas à situação 

de perturbação e de confusão funcional em que se encontra o nosso nível intermédio ou 

periférico?  

Conhecendo-se a incapacidade que os organismos periféricos da Administração estão 

a mostrar no capítulo do cumprimento dos prazos, encurtados em diplomas recentes 

relativamente a diversos procedimentos do processo urbanístico e sabendo-se que essa 

incapacidade se relaciona com a falta de recursos humanos e com deficiências evidentes na 

preparação de parte do pessoal disponível; sabendo-se também que as competências dos 

organismos periféricos são habitualmente competências sobrepostas às dos municípios; tem a 

Administração procedido, em termos de propostas de correcção normativa, no sentido de 

dotar o sistema de decisão política, de respostas dispositivas mais adequadas aos problemas? 

Na maioria dos casos, não existem ou não se publicam, como deveria ser feito, nem 

propostas, nem relatórios sobre estas questões, produzidos no interior dos organismos 

periféricos e a própria Administração central não manifesta preocupação relativamente ao 

sistema existente e às suas fragilidades. 
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6.3.4.  Pedagogia 

Para que os edifícios normativos funcionem e os sistemas de gestão territorial se 

renovem, é fundamental que a Administração assuma um papel pedagógico, o que continua 

distante da sua prática.  

Esse papel pode ter lugar através de help desks técnicos, de meios documentais, de 

formação específica produzida acerca de questões técnicas e devidamente generalizada a 

toda a população técnica envolvida e não só a alguns, mediante uma prática de audição entre 

os municípios e os organismos da Administração central que está ainda distante da nossa 

cultura procedimental, e através da prática de audição da população, sob formas práticas que 

ultrapassem o mero cumprimento burocrático de exigências normativas.  

A Administração parece ter vindo a perder a qualidade pedagógica que já possuiu, em 

vez de a aperfeiçoar, com a transição cada vez mais rápida que se faz dos recursos humanos 

entre organismos que se extinguem e se renovam. E deixou de considerar a sociedade civil 

como parceiro de informação e pedagogia territorial, como se aprecia no processo de 

extinção e de diminuição de apoios ao movimento associativo ambiental, para apenas 

registar um exemplo. 

 

6.3.5.  Fiscalização 

Não é suficiente termos um quadro normativo relativamente completo, ainda que 

deficitário em termos de coerência e racionalidade, para termos um território ordenado. É 

essencial, designadamente, possuir uma fiscalização eficaz desse território.  

Uma fiscalização sobre os organismos públicos que decidem sobre empreendimentos, 

assim como sobre os empreendimentos em si e sobre o próprio território, prevenindo e 

reprimindo usos indevidos.  

O Estado de Direito não é apenas o que tem leis democraticamente produzidas. É 

também aquele que as faz cumprir e que assegura a protecção do que é de todos mediante 

uma fiscalização rigorosa dos bens públicos, do interesse público e dos interesses privados 

juridicamente tutelados.  

O território nacional e as entidades que sobre ele intervêm estão inadequadamente 

fiscalizadas e aparentemente, o sistema sancionatório existente não garante uma 

administração eficaz do território. 
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6.3.6.  A efectiva modificação do território, no que compete à Administração 

A protecção dos recursos hídricos e doutros recursos naturais com a qualidade que a 

nossa riqueza, nesse capítulo, merece.  

A conservação e a valorização do património edificado com o rigor e simultaneamente 

com o apoio económico que lhe é essencial e que se pode implementar sem aumento da 

despesa pública, mediante adequados sistemas compensatórios.  

A qualificação das áreas de maior relevância turística e o aproveitamento de tantos 

recursos desperdiçados neste particular.  

A qualificação das nossas áreas urbanas e dos nossos parques industriais.  

São, todos, aspectos que exigem uma organização territorial com outro poder de 

intervenção e outra solidez organizacional, seja em termos técnicos, seja em termos 

económicos. 

 

6.3.7. O cumprimento dos procedimentos administrativos legalmente previstos 

Esta é a área em que a Administração existente ainda consegue ir respondendo às 

exigências, embora se registem já fissuras graves no edifício procedimental, com organismos 

que incumprem prazos e tentam daí não retirar as ilações legalmente obrigatórias, outros cuja 

participação nos processos de planeamento é pouco menos que aleatória, alterando-se as 

posições dos organismos conforme o funcionário que os representa e outras anomalias que no 

seu conjunto atrasam e beliscam de modo sério o desenvolvimento económico e os processos 

municipais de ordenamento do território. 

 

 

6.4.DESTERRITORIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS ESTRUTURAIS DA 

ADMI�ISTRAÇÃO CE�TRAL, MEDIA�TE DESCE�TRALIZAÇÃO 

 

6.4.1. Porquê desterritorializar 

Os jovens começam hoje a revelar comportamentos de risco de marginalidade com oito 

e nove anos. Os professores identificam-nos com facilidade, dadas as dificuldades que lhes 

criam nas aulas. Estes jovens acabam por abandonar o sistema escolar e é a Polícia de 
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Segurança Pública ou a GNR que vai deparar com eles em assaltos a casas ou a automóveis, 

ou praticando roubos a outros jovens, pelos 13, 14 anos. 

A Administração central tende a espalhar-se pelo território nacional como se fosse uma 

autarquia, relativamente a diversas políticas estruturais. Temos estruturas locais de Saúde, da 

Educação, da Polícia e da GNR, da Segurança Social, temos comissões de menores e 

tribunais, estes a um nível sub-regional, e temos mais uma multitude de organismos 

periféricos da Administração central. A Direcção Geral das Pescas coloca guinchos para a 

elevação de pequenas lanchas de pesca por todo o território nacional, em cada comunidade 

piscatória! 

Porque razão é que o conjunto de todas estas estruturas, caríssimas para o País, não 

consegue localizar os jovens referidos e acompanhá-los, prevenindo que se tornem, passados 

poucos anos, clientes assíduos dos serviços de segurança e dos tribunais, onde vão depois 

custar centenas de Euros por dia de detenção, para além dos custos processuais? 

Existem sem abrigo que se arrastam entre as ruas e as cadeias, com meia dúzia de 

passagens pelo tribunal, todos os anos. Os últimos serviços capazes de prestarem a estes seres 

humanos o apoio de que necessitam, são os serviços de segurança, muitas vezes os únicos que 

contracenam efectivamente com eles e os tribunais não servem, nem devem servir, para 

julgarem várias vezes por ano estes indivíduos. A sua apresentação contínua a tribunal, 

representa normalmente o cometimento de pequenos crimes e múltiplas situações de 

insegurança social, que correspondem a boa parte do aumento dos níveis de insegurança e de 

dureza a que assistimos nas áreas urbanas portuguesas nos últimos anos. Porque razão tantos 

serviços, tantas pessoas pagas pelo erário público, se demonstram incapazes de atenuar o 

número e a qualidade destas situações? 

Quantas empresas são conhecidas de determinado sector da Administração, do qual são 

“clientes”, sem que a sociedade em que se inserem consiga beneficiar adequadamente da sua 

existência, nem em matéria de articulação de interesses produtivos, económicos ou de 

inovação e empreendedorismo? E sem que a sociedade em que se inserem consiga traduzir 

essa localização em lucrativo valor acrescentado para a empresa, como deveria acontecer? 

Quantas situações de inovação despertam em Portugal no mundo universitário, sem que 

se consiga traduzir em negócio – sendo isso possível – as descobertas e as aplicações? 

Quantas empresas existem em cada região portuguesa que não conseguem evoluir 

adequadamente por falta de inovação? 

Quantas situações de criação cultural de qualidade existem, que não conseguem obter 
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produção adequada de suporte, ou que não conseguem chegar ao mundo empresarial, que as 

poderia utilizar com vantagem económica? 

Não falemos sequer das produções agrícolas de qualidade única, algumas de qualidade 

mundial, como o vinho do Porto, ou o queijo da Serra, das quais nem as regiões em que se 

inserem beneficiam adequadamente em termos turísticos, nem esses produtores conseguem 

aproveitar de modo economicamente correcto as regiões em que se inserem. 

Ou da imensa dificuldade em aproveitarmos turisticamente grande parte dos nossos 

recursos naturais. 

O lucro cessante que resulta da estanquicidade das políticas estruturais da 

Administração nos níveis sub-regional e local, é gigantesco, numa multiplicidade de domínios 

culturais, sociais e económicos. O atraso no desenvolvimento que esta estruturação nos 

provoca, não é provavelmente medível em toda a sua extensão. 

Quando tantos portugueses, com maior ou menor conhecimento científico e capacidade 

técnica, apelam à regionalização, é contra este desperdício e contra este atraso que se 

manifestam. E não há como lhes retirar a razão. 

A verticalidade, essencial, das políticas estruturais da Administração, não pode 

funcionar sem freio democrático. Isto é, sem que, aos níveis da democracia, aqueles níveis – o 

local e o sub-regional – em que as políticas têm consequências directas sobre as pessoas, 

exista uma compreensão das situações que ultrapasse o mero interesse do organismo deste ou 

daquele Ministério, e reúna as valências possíveis para resolver os problemas. E sem que 

exista o poder político necessário para reunir vontades e despertar dinâmicas de 

desenvolvimento. 

Ao nível central da Administração, cabe traçar estratégias, programar para todo o País, 

propor ao sistema político regimes jurídicos adequados e nalguns casos, levar ao nível das 

regiões plano regras de ordenamento com que cada região deve conformar-se, em nome do 

interesse nacional. Em situações especialíssimas, como nalgumas matérias ambientais, 

cabem-lhe mesmo responsabilidades localizadas, concretas, nalgumas áreas do território, 

como se expõe em sede própria. 

Mas as políticas estruturais da Administração existem e são financiadas pela população, 

com o único fito de desenvolverem o País. E esse desenvolvimento exige a mais perfeita 

articulação possível de meios e de energias aos níveis local e sub-regional. Isso, já se viu, não 

se consegue com políticas estruturais territorializadas até à casa de cada cidadão, com 

direcções gerais a intervirem a partir de Lisboa junto a cada comunidade piscatória, junto a 
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cada bairro em crise social, ou junto a cada doente, ou criança em idade escolar. 

Simplesmente não funciona, assim. 

Não funciona assim, ainda quando criamos meios periféricos, como as Direcções 

regionais da economia, da agricultura ou as administrações regionais de saúde ou de região 

hídrica. É a energia de milhares de pessoas e biliões de Euros desperdiçados em estruturas 

dependentes do centro administrativo do País, cujas prioridades não podem deixar de ser 

cumprirem os objectivos estatísticos traçados pela hierarquia central, prosseguirem políticas 

de investimento que devem demonstrar valores de gastos e cujo sucesso nunca é, 

efectivamente, medido, ainda que todos nós saibamos ler na realidade o insucesso da estrutura 

em combater as assimetrias e em desenvolver o País.  

Assim se passa também com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional, com os Governos Civis e com todas as outras estruturas que fomos copiando 

doutros sistemas de administração territorial durante décadas, sempre sem cuidar de 

aproximar as políticas estruturais da Administração, das pessoas a que pretendem servir. 

Como podemos proceder a essa aproximação? Compreendendo que o conjunto dos 

meios que as políticas estruturais conseguem disponibilizar a cada sub-região, a cada 

município, num determinado momento, são um conjunto de oportunidades cuja selecção, 

articulação e utilização concreta tem de pertencer aos que lá se encontram e não a 

tecnoestruturas geográfica, cultural e psicologicamente distanciadas dos fenómenos locais. O 

que pretendemos desenvolver são as localidades, não as tecnoestruturas. O que se pretende 

desenvolver com as políticas estruturais, é o País, não é o Estado. 

 

6.4.2. Desterritorializar por descentralização 

É por este motivo, conforme foi explicitado, que se deve proceder à desterritorialização 

das políticas estruturais da Administração central. Não teoricamente, com regiões-plano e 

mediante organismos dependentes da capital, mas efectivamente, com entidades politicamente 

autónomas no nível regional/sub-regional, e reforçando os poderes de decisão municipais. 

Se o poder financeiro, jurídico e administrativo que hoje está atribuído aos organismos 

periféricos da Administração, que o mesmo é dizer, aos directores-gerais e aos presidentes dos 

institutos públicos, se mantiver na disponibilidade da Administração central, não teremos 

articulação dos meios disponíveis junto das pessoas, quando essa é condição de sucesso das 

políticas territoriais e sociais. 
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 Essa desarticulação acontecerá sempre que a “evolução” da máquina do Estado se der, 

mediante medidas de desconcentração ou delegação de poderes em organismos periféricos, 

mantendo esses poderes a natureza de serem sempre avocáveis. Manteremos todas as 

consequências negativas no nosso desenvolvimento, do funcionamento em separado das 

diversas máquinas administrativas do Estado. Temos a demonstração prática deste efeito em 

todo o País. 

Por este motivo, e correndo conhecidos riscos de uma evolução mais desigual do País, 

já apontados pelo Professor Marcello Caetano no seu Manual de Direito Administrativo, é 

fundamental descentralizar e deixar cada sub-região e cada município assumir com maior 

responsabilidade o desafio do seu desenvolvimento. Isso só se consegue dando poder político 

autónomo e representativo às sub-regiões e reforçando o poder local. 

Vale a pena observar que, desde a revolução de Abril de 1974, foram muitos os desafios 

colocados aos municípios a que estes corresponderam positivamente, na generalidade dos 

casos, mesmo quando tal não era expectável pela falta de meios técnicos e humanos. E de tal 

modo assim é, que poucas dezenas de anos passadas desde a elaboração da nossa Constituição 

da República, os argumentos que justificaram para os deputados constituintes a formação de 

regiões administrativas politicamente autónomas do poder central – como sejam a deficiência 

das infra-estruturas, designadamente do saneamento e as acessibilidades – se encontram hoje 

genericamente ultrapassadas por obra dos municípios. A Administração central estabeleceu 

estratégias, produziu programas e os municípios demonstraram, regra geral, capacidade plena 

de os executar. 

 

6.4.2.1. Descentralização para dois níveis: o municipal e o sub-regional; não 

devemos descentralizar para o nível das regiões-plano 

A descentralização para o nível municipal justifica-se pela proximidade entre os 

problemas do dia-a-dia dos cidadãos e este nível de governabilidade, que se encontra dotado 

de autonomia política, organização financeira e administrativa autónomas e capacidade 

operativa. A articulação autónoma de diversos meios da Administração ao nível local não é 

substituível, para se obterem resultados na generalidade das políticas estruturais. 

Quanto ao nível sub-regional, convém começar por estabelecer que Portugal possui um 

nível sub-regional, as NUT III, que representam um ponto de partida de excelente qualidade 

geográfica e tecnicamente bem desenhada, sob os diversos parâmetros em que podemos 

avaliar uma política de organização do território.  
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Figura nº 6.1 – Gomes, Rogério, Mapa das NUT III, retirado da obra Região Urbana, 

Urbe, Lisboa, 2007, ISBN 978-972-8731-27-4. 

 

Esse é, aliás, um dos aspectos que as grandes forças políticas nacionais podem com 

mais facilidade consensualizar entre si, o que bastaria para colocar o respectivo desenho na 

base de qualquer processo de descentralização. Outro ponto de partida muito interessante para 

a nossa reflexão é o modelo de organização regional proposto pelo Programa Nacional de 

Política de Ordenamento do Território119, que divide o País em 10 regiões. 

                                                 
119 PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, Organização CEDOUA, Coimbra, Edições Almedina,  2007, Depósito 
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Figura nº 6.2 – Gomes, Rogério, Mapa das 10 Regiões do PNPOT,  retirado da obra 

Região Urbana, Urbe, Lisboa, 2007, ISBN 978-972-8731-27-4120. 

Entre as duas propostas – o nível das NUT III e áreas metropolitanas, cerca de 25 sub-

regiões – e o modelo proposto pelo PNPOT, encontrar-se-á o equilíbrio regional mais 

adequado para o País. Com o nível sub-regional das NUT III a traduzir mais fielmente a 

                                                                                                                                                         
legal nº268256/07, Coimbra. 
120 Gomes, Rogério, Mapa das 10 Regiões do PNPOT,  Região Urbana, Urbe, Lisboa, 2007, ISBN 978-
972-8731-27-4 
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realidade regional portuguesa. E com o modelo do PNPOT a apontar para uma solução 

eventualmente menos eficaz, e eventualmente mais eficiente, pela economia. 

É neste nível que a sociedade e o território nacional mais precisam de organização e de 

visão. As unidades sub-regionais representam em Portugal, ao contrário das regiões plano, um 

nível relativamente homogéneo tanto em termos geográficos, como culturais e económicos. 

Não encontramos nas NUT III disparidades flagrantes como as que podem facilmente 

encontra-se numa comparação entre as regiões plano do Algarve, que constitui 

simultaneamente uma região plano e uma NUT III e o Norte, ou o Centro, ou Lisboa e Vale 

do Tejo, onde se identificam perfeitamente, sob quase todos os parâmetros, a área 

metropolitana de Lisboa, o Oeste, parte do qual se encontra na região Centro, e o Vale do 

Tejo. Aliás, o PROT do Oeste e do Vale do Tejo é o reconhecimento disso mesmo pela 

Administração.  

O modelo de dez regiões do PNPOT aponta para uma racionalidade mais distante das 

realidades sub-regionais, mas ainda assim mais interessante, pelo aumento da proximidade, 

que o nível das actuais cinco regiões-plano, para a organização regional do País. 

Mas não se referiram as NUT III como um nível de organização sub-regional 

inamovível. O que se considera é que se trata de um bom nível de organização territorial 

como ponto de partida da reflexão para a regionalização do País, isto é, que é a partir dessa 

base geopolítica que deve iniciar-se o capítulo das decisões relativamente às regiões mais 

adequadas para o seu desenvolvimento. Se quisermos, estará entre as NUT III e o modelo do 

PNPOT o espaço de decisão política central e de consulta aos actores regionais, assim como 

às populações. 

Vivemos num regime em que o único elemento político regional sólido é o município. 

Não parece que o melhor arranque dum processo regionalizador seja a diminuição do poder 

político e das competências municipais, o que acontecerá quase seguramente numa lógica 

“top down” em que uma grande região, como as regiões plano, passam a ter competências de 

determinação dos perímetros regionais.  

É ilusório pensar que, por exemplo na região norte, tal situação venha a diminuir a 

propensão para a concentração de investimentos na área metropolitana do Porto e no Minho, 

em detrimento sistémico do Douro e de Trás os Montes, quando essa tendência já se verifica 

hoje, sem a concentração do poder político regional no Porto e no Minho, pela via 

demográfica. 

Para o processo regionalizador da região norte, continuando a utilizar esta região-plano 
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a título exemplificativo, parece-nos mais democrático, mais correcto do ponto de vista 

cultural e economicamente mais interessante, estabelecer como regiões políticas as NUT III 

ao litoral –, o Minho-Lima, o Pinhal Litoral, o Oeste, etc. – e a lógica da região agregadora de 

várias NUT III no interior, como propõe o PNPOT - Douro e Alto Trás-os-Montes – e equipá-

las com poderes políticos e com a capacidade económica possível, deixando-as 

autonomamente determinar o respectivo caminho para o progresso. 

Poderão ser as sub-regiões no litoral e as “pequenas” regiões no interior, pequenas por 

comparação com as regiões-plano, mediante o seu desenvolvimento e as dinâmicas 

estratégicas que a realidade for aconselhando, numa geometria variável – veja-se o excelente 

exemplo da regionalização holandesa, onde existem regiões e sub-regiões em convívio de 

igual importância política e institucional ao nível da organização regional do Estado – a 

alterarem progressivamente o nosso mapa regional. 

Usando agora o exemplo da região-plano de Lisboa e Vale do Tejo, é provável que esta 

estratégia de regionalização venha a resultar numa forte sub-região do Oeste, como propõe o 

PNPOT, na consolidação da área metropolitana de Lisboa e numa organização a definir no 

vale do Tejo.  

É improvável que se venha a constituir uma grande região descentralizada e 

politicamente homogénea, delimitada pelo perímetro territorial que caracteriza a região-plano 

de Lisboa e Vale do Tejo, porque as dinâmicas económicas, culturais e sociais são diferentes, 

todas elas com potencialidades de desenvolvimento próprias, sendo que este será 

provavelmente melhor conseguido com orientações regionais/sub-regionais mais 

homogéneas. 

A constituição, como região administrativa, da região-plano de Lisboa e Vale do Tejo, 

dificilmente não resultaria na sobreposição dos interesses da área metropolitana de Lisboa 

sobre os restantes interesses sub-regionais, pelo peso demográfico e o consequente domínio 

político daquela sub-região no âmbito da região-plano, que é o da Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.  

A constituição das sub-regiões tem todas as vantagens da maior homogeneidade 

territorial, e nenhuma das desvantagens das grandes regiões-plano, porque não inibe nem o 

planeamento estratégico e a programação e operação conjunta das sub-regiões, sempre que 

isso se lhes apresentar como aconselhável, nem a fusão de sub-regiões. 

Junta-se a esta caracterização uma circunstância decisiva, pela influência no universo 

das preocupações regionais: a experiência das CCDR veio demonstrar a dificuldade que as 
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tecnoestruturas das grandes regiões plano, como a região norte ou a região centro, têm em 

vencer a distância entre as preocupações das sub-regiões mais periféricas e o seu ambiente 

funcional no centro da sub-região. Veja-se a este propósito as dificuldades tradicionais dos 

municípios do distrito de Leiria, em fazer passar a mensagem das suas necessidades 

estratégicas relativamente à CCDR Centro, ou dos municípios do eixo estratégico Vila Real – 

Peso da Régua – Lamego relativamente à CCDR Norte, para dar apenas dois exemplos entre 

aqueles que se multiplicam há muitos anos em queixas públicas e não públicas. 

A governação que os organismos periféricos da Administração central têm levado a 

efeito, segundo uma balizagem territorial estruturada nas regiões-plano, já nos elucidou da 

dificuldade destas “grandes” regiões seja para efeitos de ordenamento do território – por esse 

motivo se têm elaborado sistematicamente planos regionais de ordenamento do território com 

outras delimitações – seja para efeitos de administração regional, com a gestão ao nível da 

região-plano a não conseguir diminuir assimetrias, apesar dos meios de investimento de que 

têm disposto, os quais, aliás, se vão tornar exíguos com o fim dos quadros comunitários de 

apoio. 

Estes são os motivos que justificam a selecção dos níveis local e regional/sub-regional 

como os mais adequados para o início de um processo de regionalização em Portugal. 

 

6.4.2.2. Para quê descentralizar para o nível da “pequena região” ou da sub-

região?  

Foram-se desenvolvendo, ao longo deste texto, razões que fundamentam a 

descentralização do nível central para o nível local da Administração. Elas são aliás 

conhecidas da generalidade das pessoas e trata-se de um movimento descentralizador 

consensual entre a generalidade da doutrina. 

O mesmo não se passa com a descentralização para um nível regional/sub-regional, que 

é contestado por alguns, ora devido a dúvidas acerca da substância – há verdadeira 

necessidade deste nível da Administração? – ora acerca do modelo económico que o 

sustentará, porque se trata de um nível de Administração que não existe hoje, no caso do 

modelo do PNPOT, ou que existe apenas através das associações de municípios, no caso das 

áreas metropolitanas e das NUT III. 

Tentaremos demonstrar seguidamente as razões que determinam a necessidade de 

descentralizar para este nível. 
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I.  Estruturar a vertente económica do planeamento 

A primeira razão é a necessidade de fazer corresponder o ordenamento do território às 

exigências do desenvolvimento económico dos concelhos e respectivas populações. 

O ordenamento municipal do território não se tem demonstrado capaz de absorver a 

complexidade da economia para além do sistema urbanístico, na esmagadora maioria dos 

nossos municípios, ainda que hajam algumas excelentes excepções. 

Mesmo em matéria comercial, a intervenção municipal fica ainda muito distante das 

lógicas hoje generalizadas na Europa de “town center management”. O que se assiste 

actualmente em todo o País, salvo raras excepções, é a um processo de planeamento que 

inflaciona absurda e sistematicamente as necessidades colocadas pela demografia, pela 

população activa e pela actividade económica, para legitimar a qualificação de mais solos 

como urbanizáveis, satisfazendo desse modo alguns interesses imobiliários, numa lógica que 

tem provocado a escalada dos preços dos solos em todo o País, apesar de o País não ter 

escassez efectiva de solos para construção, e a sensação de que todos os solos podem ser 

urbanizados mais tarde ou mais cedo. 

Esta “sensação” dos operadores económicos resulta em desinvestimento na floresta, na 

exploração agrícola e em todas as potenciais alternativas à urbanização como modo de 

rentabilizar solos, salvo quanto a alguns preciosos solos vinícolas, como os da região 

demarcada do Alvarinho e da região demarcada do Douro, onde existem solos rurais que 

podem atingir valores idênticos ou superiores aos do mercado de solos para construção.  

Quem investiria numa exploração florestal se pode fazer, ou vir a fazer, a curto ou 

médio prazo, um loteamento ou um condomínio e ganhar, quem sabe, dez, vinte ou trinta 

vezes mais e num prazo muito mais curto? Esta é a expectativa que tem ajudado a destruir o 

nosso parque florestal e uma parte dos nossos melhores solos agrícolas. 

Embora existam razões para que o sistema seja subvertido deste modo, e disso se tratou 

em sede de política de solos, a deficiente relação existente entre o ordenamento municipal e a 

economia, é um dos principais factores de desinvestimento económico em muitas áreas menos 

centrais do território nacional. 

Essa relação deficiente será menos fruto de “erro humano”, do que a consequência de 

não existir uma orientação de nível superior, mas com a proximidade adequada, sobre o rumo 

económico a assumir pelos Planos Directores Municipais. As orientações ao nível das regiões-

plano são em regra excessivamente globais para poderem ser directamente traduzidas no 

ordenamento municipal e a não existência de uma “tradução sub-regional” é fatal. 
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Por outro lado, os interesses económicos relativamente à generalidade das fileiras 

industriais do País não têm implantação e relevância meramente local, mas sim regional/sub-

regional. Os municípios não têm de estar, nem estão, vocacionados para terem a percepção 

mais adequada de fenómenos que os transcendem e que são extraordinariamente dinâmicos, 

como os fenómenos da economia empresarial. 

Do mesmo modo, o perímetro municipal está longe de constituir a plataforma territorial 

adequada para promover dinâmicas integradas de inovação, onde o mundo empresarial se 

coordene com a capacidade académica e laboratorial instalada, para desenvolver propostas de 

inovação que uma empresa de desenvolvimento regional possa co-financiar, tapando desse 

modo a pecha que constitui, genericamente, em toda a Europa, a falta de dinamismo do 

capital de risco. 

A criação de dinâmicas de inovação, de novos negócios e de novas articulações locais 

entre capacidades tecnológicas, científicas, económicas e empresariais com potencialidades 

complementares, é um objectivo crucial do País e o nível próprio para o fazer é o 

regional/sub-regional, porque representa o nível territorial que integra, na nossa realidade 

regional e económica, as concentrações industriais e universitárias. 

II. Racionalizar a acessibilidade e os transportes na sua relação com as malhas 

urbanas 

Um dos aspectos caracterizadores do desenvolvimento humano duma sociedade é o 

grau de mobilidade que ela permite aos seus cidadãos. Presentemente, devemos colocar-nos 

também a questão do grau de mobilidade em transporte público de passageiros, porque a 

necessidade de eliminar consumos desnecessários de energia e de diminuir os gases com 

efeito estufa assim nos obrigam a proceder. 

A coerência da acessibilidade constitui um elemento essencial para uma boa 

mobilidade. A acessibilidade vocaciona solos para construção. 

O controlo dos níveis regionais de acessibilidade pode – e em bom urbanismo, deve – 

determinar a geografia das dinâmicas de alteração e de preservação dos solos. 

Em Portugal, ninguém controla os níveis regionais de acessibilidade e o sistema de 

transportes obedece a estratégias – nem sempre claras e transparentes – da Administração 

central, ora de modo directo, ora mediante a intervenção de organismos periféricos da 

Administração, como as delegações regionais do IMTT. 

A única experiência que se intentou estabelecer no sentido de dotar o País de alguma 
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organização regional de transportes, que foram as Autoridades Metropolitanas de Transportes, 

apenas estabelecidas para Lisboa e para o Porto, nunca funcionou, apesar de a sua existência 

formal ainda se verificar. 

Se essa falência pré-inicial se deve às vicissitudes políticas, ou às económicas, ou à 

circunstância de ninguém acreditar na concentração de tanto poder social e económico nas 

diminuídas capacidades de um organismo periférico da Administração, ou se a sua falência 

pré-inicial se deve a essa outra circunstância de assim se ter separado a matéria dos 

transportes e outras matérias fundamentais ao nível regional/sub-regional, como a indústria, o 

turismo e as acessibilidades, ninguém poderá dizer com inteira certeza. Trata-se aliás de um 

excelente domínio de investigação a prosseguir. 

Em matéria de transportes e de acessibilidade, existem algumas premissas que se 

consideram sólidas e demonstradas, pelas diversas experiências europeias das últimas 

décadas. 

A organização do transporte público de passageiros começa no desenho urbano – não se 

pode continuar a permitir loteamentos sem bacias de manobra para transportes públicos, por 

exemplo –, continua nos estacionamentos que permitem às pessoas deixar os veículos o mais 

longe possível dos centros urbanos e desagua nos interfaces de transportes, graças aos quais é 

possível aproveitar do melhor modo os trajectos que os transportes públicos de passageiros 

oferecem. 

A lógica das acessibilidades tem de ser travejada numa lógica de interfaces e a indústria 

– inclusive a muito especial e crucial indústria turística – as empresas, o emprego são 

elementos cuja localização deve ser pensada simultaneamente com a acessibilidade e o 

sistema de transportes.  

No caso especial do Turismo, algumas acessibilidades podem ter que ser desenhadas de 

acordo com os melhores interesses desta indústria, que vive das localizações, para assegurar 

um desenvolvimento sustentável que proteja adequadamente os recursos naturais, ainda que 

noutros casos industriais sejam as actividades a prosseguirem a localização apontada pela 

acessibilidade. 

O que não faz sentido é andar a desenhar de modo desgarrado estes componentes 

fundamentais do Ordenamento do Território. O nível que designámos por regional/sub-

regional, é o mais adequado para ordenar estas valências, dada a impossibilidade de coordenar 

ao nível nacional todas e cada uma destas valências em cada local, e dada a impossibilidade 

de o fazer ao nível local, pela dimensão geográfica destas realidades e interesses. 
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III. Desenvolver a competitividade territorial 

O plano da competição internacional por investimentos e por empregos desceu hoje em 

quase toda a Europa ao nível regional/sub-regional, assim como ao nível das maiores cidades 

em cada País. Qualquer multinacional que anuncie a intenção de realizar um investimento 

significativo que crie postos de trabalho, tem hoje na Europa, não alguns países, nem algumas 

grandes regiões, mas literalmente dezenas de cidades e regiões urbanas, ou outras sub-regiões, 

a oferecerem localização, facilitação burocrática do licenciamento, facilidades de formação 

profissional, eventualmente infra-estruturas, e em muitos casos, participação financeira 

directa ou indirecta no investimento, para além de ambientes alegadamente adequados, pela 

concentração, para o referido investimento. 

Para além disso, têm de ter organização da informação e uma excelente imagem 

competitiva do ponto de vista territorial, que demonstre quão interessante e seguro é o sítio, 

ou a existência de mais valias em termos de prestígio, relacionadas com a localização. 

Todavia, na Europa, muito poucos podem apresentar condições climáticas como as 

nossas, com um nível muito bom de grandes acessibilidades, paisagens ainda muito 

interessantes, uma arquitectura que, tudo pesado, não é na generalidade dos casos 

indiferenciada, e outras qualidades que têm a ver com os nossos recursos naturais. Nós 

podemos oferecer uma excelente qualidade de vida. 

Para isso temos de nos organizar. Não é possível oferecer um projecto de vida se a 

informação não está organizada, se não articulamos os possuidores dos terrenos com os 

potenciais co-financiadores e a estrutura institucional de quem dependerá a apreciação e a 

aprovação dos projectos de investimento. E temos de o fazer ao nível certo, que é o 

regional/sub-regional, o nível que deve ser o do planeamento industrial e turístico e das 

acessibilidades, onde se devem desenhar também as estratégias de marketing territorial e as 

ofertas de oportunidade de investimento para as feiras nacionais e internacionais. Articulando 

todas as potencialidades de trabalho, investigação, capacidade laboratorial, localização, 

acessibilidade, conhecimento da fileira industrial em causa e das potencialidades de 

articulação…e a excelente qualidade de vida que podemos proporcionar. 

Em suma, o investidor tem de deixar de ter que se dirigir em Portugal ao “promotor” de 

vão de escada ou de esquina, que tudo consegue, ao menos na teoria…e tem de passar a ter 

interlocutores tecnicamente capacitados e sérios na administração do território, para quem 

seja mais importante conseguir a adesão do investidor à cidade ou à sub-região, do que sair a 

horas certas do emprego. Isso é algo que sabemos que não conseguimos com organismos 
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periféricos da Administração central, nem com administrações regionais distantes, isto é, sem 

nos articularmos para a captação de investimento a um nível supra-local, mas próximo dos 

interesses locais o quanto baste. 

 

6.4.2.3.Como funciona agora. Dois exemplos: 

I. O ordenamento do território 

Um investidor não consegue qualquer interlocutor, a qualquer nível, que lhe possa 

assegurar o acompanhamento integral do processo do investimento, designadamente: 

• Apoiá-lo na escolha da melhor localização; 

• Assessorar na definição do solo mais adequado para o efeito pretendido, atendendo 

ao planeamento em vigor; 

• Apoiar a aquisição do terreno, localizando-se os potenciais interessados em vender 

solos na localização escolhida e articulando contactos; 

• Assessorar na escolha de projectistas experientes no tipo de empreendimento 

pretendido; 

• Acompanhar e garantir a brevidade e correcção de todo o processo de planeamento 

desde o seu início ao seu termo; 

• Impedir vicissitudes escusadas, designadamente com as concessionárias das infra-

estruturas, durante a fase de obra; 

• Apoiar os contactos institucionais em matéria de emprego e de formação 

profissional e obter alguns apoios em termo de formação profissional que o investimento 

justifique; 

• Apoiar os investidores do ponto de vista pessoal, na escolha de casa, de escolas para 

os filhos, de instituições de saúde e apoiar, se possível, a integração socioprofissional dos 

elementos da família do investidor, sabendo-se que muitas vezes a manutenção ou alguma 

durabilidade temporal de investimentos e a sua ampliação, dependem do modo como os 

dirigentes das empresas se sentem integrados, seguros e realizados, assim como as respectivas 

famílias. 

Não se é ligeiro, hoje em dia, em matéria de competição territorial. É um campo 

progressivamente mais duro, onde cada vantagem competitiva é usada e onde tudo conta. Por 

sermos ainda muito frágeis neste domínio, que é por excelência sub-regional, perdemos muito 
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investimento, nacional e estrangeiro. 

Em Portugal, há a câmara municipal que inicia um processo de licenciamento e procura 

acompanhar, muitas vezes com mais vontade que meios e conhecimento, o investidor. Mas 

este rapidamente percebe que o seu licenciamento depende de uma miríade de entidades para 

quem o seu investimento é indiferente e que podem dar pareceres decisivos, separadamente, 

sobre a localização e o projecto. Vai aprender depois que as entidades se atrasam nos 

pareceres, não cumprem sistematicamente os prazos legais, mas não há a quem recorrer e em 

muitos casos, as reclamações nem respostas obtêm. É aliás nesta fase que se perde em 

Portugal muito investimento. É de conhecimento empírico, mas não existe um estudo 

realizado sobre a dimensão dos impactos provocados no investimento pelos problemas do 

licenciamento. É opinião generalizada dos profissionais das empresas de planeamento que se 

trata de um impacto muito grave. 

Por isso também, temos de articular a administração regional a este nível. 

II. A política industrial e turística 

Não organizamos o nosso território, nem ao nível regional, nem ao nível sub-regional, 

tendo em vista o desenvolvimento ordenado da indústria e do turismo. A consequência da 

falta de estratégia de ordenamento aos níveis adequados, é aquilo a que assistimos no 

território nacional: parques industriais que aparecem onde os promotores os propõem, sem 

organização interna nem gestão que assegure a sustentabilidade possível daquelas produções 

ou ao menos um ciclo de aproveitamento/reciclagem dos detritos das actividades.  

No turismo, permitimos a destruição de paisagens como se elas não tivessem 

importância, porque não definimos corredores turísticos, não accionámos uma política de 

protecção de paisagens que só pode ser supra-local para ter os efeitos necessários e não 

exploramos como podíamos e devíamos os nossos recursos naturais, rurais, monumentais e 

urbanos, mediante a definição, a implementação e a gestão de percursos turísticos.  

Com isso sofrem as nossas economias urbanas, que se encontram depauperadas, 

enquanto os turistas passam ao lado, desejosos de conhecer os produtos, que se fazem, mas 

não se promovem, nem se disponibilizam. Lamego não tem uma loja de vinhos do Porto. Não 

existe operacionalizado em ordenamento do território um corredor turístico do Douro, apesar 

da declaração do Douro Vinhateiro como Património da Humanidade. 

 

6.4.2.4.Como se pretende que funcione 

I.  Maior previsibilidade: maior economia para o particular e para o investidor 
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A descentralização aproxima a solução do problema, e diminui o percurso entre a 

oportunidade e a decisão. Logo, torna mais previsível o calendário e o sentido da decisão, 

assim como a natureza expectável da solução.  

A descentralização traduz-se também, habitualmente, em menor rotação de técnicos e 

de responsáveis, o que contribui, por seu lado, para a previsibilidade dos processos, dos 

mecanismos de decisão e das soluções. 

A previsibilidade da Administração é essencial na vida dos cidadãos e no 

funcionamento dos mercados. É uma exigência de cidadania e um trunfo na atracção de 

investimentos. 

II. A rapidez da decisão: menor caminho entre o contexto e a decisão, menor 

“mainstream” hierárquico 

A descentralização diminui a “poeira” institucional e permite reduzir ao que é 

importante a análise das propostas urbanísticas, dos investimentos, das vicissitudes da vida 

económica, social e cultural. Ao ser assim, diminui etapas nos processos decisórios e 

correspondentemente, nos respectivos calendários. A rapidez da decisão é outro elemento 

fundamental da competitividade territorial e na economia em geral. 

A simplificação da vida administrativa liberta dinâmicas, energias e verbas para as 

coisas que importam. 

Uma das formas mais seguras de uma Administração arrastar as decisões e perder o 

sentido da sua importância, é manter uma longa linha de organismos e de hierarquias entre o 

problema e a decisão. É o que temos de modificar. 

III. Maior atenção aos investidores 

IV. Maior proximidade entre um nível de decisão supra-municipal e o nível que afecta 

directamente a vida das pessoas, o nível local, ou nível da Democracia 

Deixámos claro que existe um conjunto de áreas da administração regional que não se 

conseguem resolver adequadamente ao nível local e que todavia são essenciais para o 

desenvolvimento das pessoas: as acessibilidades e o sistema de transportes, o 

desenvolvimento industrial e a inovação, assim como o desenvolvimento do Turismo, estarão 

seguramente entre elas. 

Percebemos todos já, também, que a existência de tecnoestruturas ao nível das regiões-

plano, não ocasionam o desenho das estratégias com adequado conhecimento das 

potencialidades dos territórios, nem contribuem de modo decisivo, como deveriam, para 

operacionalizar o desenvolvimento organizado e racionalizado territorialmente, naqueles que 



360 
 

são os vectores disponíveis para o nosso desenvolvimento regional. 

Por essa razão se conclui pela oportunidade e interesse público de utilizar o nível 

regional/sub-regional – proposta “regional” de dez regiões do PNPOT, proposta sub-regional 

das áreas metropolitanas e NUT III – para estabelecermos o nível autónomo de decisão supra-

municipal de que o País tanto necessita: desse modo aproximamos o nível de decisão supra-

municipal das populações, assegurando ainda assim a coordenação de meios das políticas 

estruturais a nível intermédio, politicamente independente, tanto da Administração local, 

como da Administração central, como convém a quem terá de tomar decisões políticas de 

selecção de investimentos e de prioridades regionais. 

V. Libertação da Administração central para as tarefas fundamentais que lhe 

cabem – decisão estratégica, regulação, pedagogia, fiscalização – que 

actualmente desempenha genericamente mal 

Na opção defendida, poderemos recuperar finalmente a Administração central e os 

quadros qualificados que a compõem para as tarefas relativamente às quais estão 

adequadamente vocacionados. Desde logo, a análise territorial e a produção estratégica, a 

orientação fundamental, portanto. Mas também a regulação dos fenómenos de utilização, 

exploração e valorização dos recursos territoriais, e a pedagogia do desenvolvimento regional 

sustentável, que não é um discurso teórico, mas sim um conjunto de soluções práticas que 

deve ser construído e generalizado pelo território. E por último mas não em último, a 

fiscalização, objecto essencial da responsabilidade tutelar que tão descurado tem estado. 

6.4.2.5.O que é descentralizado 

I.  Descentralização para o nível sub-regional: esfera obrigatória 

A descentralização para o nível regional/sub-regional conforme se propõe, permite dotar 

uma entidade política e financeiramente autónoma dos instrumentos adequados para produzir 

desenvolvimento económico através de inovação e da concentração empresarial, a produzir 

mediante captação nacional e internacional de investimentos e criação de emprego. 

Não se podem conceber as nossas sub-regiões como esferas idênticas de problemáticas e 

de interesses. As questões do desenvolvimento diferem significativamente entre o sul, o 

centro e o norte; e entre o interior, a faixa em desenvolvimento entre o interior e o litoral – 

Braga - Guimarães, Viseu, Tomar - Torres Novas – e o litoral. 

Por outro lado, o perfil das competências e capacidades a instalar nas entidades sub-

regionais também deverá variar conforme o perfil funcional que os municípios dos concelhos 

integrantes assumirem relativamente a um vasto conjunto de competências cuja 
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descentralização terá de ser efectuada para um dos dois níveis – o local ou o regional/sub-

regional. 

Por estes motivos, a descentralização deverá ser organizada em duas esferas. Uma 

esfera obrigatória, isto é, um conjunto de competências estruturantes que definirão o modelo 

geral da entidade regional/sub-regional descentralizada e por essa razão constituirá um pacote 

inegociável com o qual todas elas serão dotadas. Encontram-se neste pacote matérias ligadas à 

acessibilidade, ao sistema de transportes, à competitividade económica e territorial, ao 

ordenamento em matérias de relevância ambiental, ao Turismo, à indústria e às grandes 

superfícies comerciais. 

A esfera voluntária, de geometria variável, constitui outro conjunto de competências 

cuja descentralização deverá ser negociada caso a caso, de modo a que cada entidade 

regional/sub-regional, nalguns casos em conjunção de interesses com os municípios ou com a 

Administração central, assumam da “carta de opções de descentralização” as que lhe 

interessarem especificamente e possam recusar as que lhes sejam menos úteis, ao menos 

durante uma fase de instalação e amadurecimento estrutural. 

 

- Em matéria de acessibilidade: 

Considera-se indispensável que a gestão das principais acessibilidades de cariz regional 

seja transferida para as regiões/sub-regiões, porque se trata de um elemento estruturante do 

desenvolvimento económico e do ordenamento do território. Referimo-nos concretamente: 

• Acessibilidades rodoviárias de cariz regional, como sejam a CRIL ou a via do 

Infante; 

• Acessibilidades ferroviárias, como sejam a ferrovia do Algarve, ou a ferrovia Lisboa 

- Cascais; 

• Acessibilidades portuárias, designadamente os pequenos portos comerciais, os 

portos de pesca e eventualmente alguns grandes portos de recreio, embora a generalidade 

destes últimos, assim como os portinhos de pesca, devam passar a ser uma competência local; 

os grandes portos comerciais – Leixões, Aveiro, Lisboa, Setúbal e Sines – devem manter-se 

sob directa administração do Governo, pela sua importância económica nacional; 

• Alguns aeródromos e pequenos aeroportos, ainda que os pequenos aeródromos 

devam passar a ser uma competência local e os aeroportos mais importantes – Porto, Lisboa e 

Faro – devam manter uma tutela central, ora integrada, se forem mantidos na esfera da 

administração pública, ora sob gestão separada, se a respectiva gestão for concessionada à 
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iniciativa provada, para impedir um monopólio privado sobre a rede aeroportuária nacional 

fundamental; 

• Vias fluviais de interesse logístico, de transporte público de passageiros, desportivo 

e turístico, assim como os equipamentos correlacionados em terra; 

• Ciclovias de dimensão e importância supra-regional; 

• Percursos pedestres de dimensão supra-local, determinando-se deste modo espaços 

canais no planeamento regional que caberá aos municípios respeitar no ordenamento 

municipal do território. 

A transferência destas competências tem também a ver com o papel influenciador, 

mesmo determinante nalguns aspectos, que se pretende que as sub-regiões assumam no 

ordenamento do território dos concelhos da sub-região. E esse papel é determinado pela 

assunção de competências de planeamento que pertencem hoje à Administração central, 

designadamente em matéria de acessibilidades, que como se sabe é um elemento estruturante 

da ocupação dos solos e da respectiva qualificação. 

Pretende-se assim introduzir no ordenamento um elemento norteador da ocupação do 

solo que tem faltado ao ordenamento municipal do território, e disso muito se tem ressentido 

o nosso urbanismo. 

 

- Logística e sistema de transportes: 

O desenvolvimento económico está directamente relacionado com a mobilidade das 

pessoas e dos bens e essa mobilidade assenta no sistema de transportes públicos de 

passageiros, como a mobilidade dos bens assenta na logística. 

Com exigências muito variáveis de concelho para concelho, todas as sub-regiões 

necessitam de uma organização logística que satisfaça as necessidades do respectivo sistema 

produtivo. Precisam também de um sistema de transportes que assegure a mobilidade da 

população activa dentro da sub-região e em muitos casos conexões adequadas ao nível 

regional. 

Os nossos sistemas de transportes não servem em regra adequadamente os interesses 

das populações, existindo centenas de situações, designadamente no interior, em que as 

concessões não levam em linha de conta as exigências de mobilidade das populações, mas 

apenas, fundamentalmente, os interesses das empresas concessionárias. A ausência de 

competitividade nas principais linhas dos transportes públicos de passageiros deveria ter como 
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contrapartida um serviço adequado dentro dos concelhos, mas a verdade é que em grande 

parte do território nacional, mesmo em áreas que não se encontram em processo de 

desertificação, existem populações que não podem usufruir do mercado de trabalho porque os 

horários dos transportes públicos de passageiros não são compatíveis com os horários de 

trabalho. 

Neste contexto, parece imprescindível assegurar uma gestão do sistema de transportes 

mais próxima dos cidadãos e dos interesses locais, ainda que com um horizonte 

suficientemente abrangente para que este ou aquele interesse estritamente local não 

comprometa a melhor solução de conjunto na sub-região. Por outro lado, deve ser dada a cada 

sub-região a legitimidade legal de proceder de acordo com o que considere ser o seu melhor 

interesse, podendo optar por introduzir factores de liberalização no mercado do transporte 

público de passageiros da sub-região, ou por renegociar contratos de concessão. 

Outro ângulo da questão, é a necessidade de assegurar que o sistema de transportes 

responda às necessidades do desenvolvimento económico, comercial e turístico da sub-região, 

o que não se obtém se tivermos uma entidade a traçar as grandes linhas desse 

desenvolvimento e outra a gerir à mesma escala os transportes. Esse é o tipo de 

descoordenação em que nos encontramos e os resultados falam por si. 

O instrumento da intervenção planeada no sistema de transportes é um factor 

fundamental da gestão sub-regional, que deve ser integrada. 

 

- Competitividade económica e territorial: 

Devem ser transferidos para a gestão de nível designado regional/sub-regional, as 

competências nesse âmbito relativas a todos os instrumentos operacionais de fomento à 

competitividade económica e territorial que estiverem disponíveis por força das políticas 

estruturais da Administração central, em cada momento. 

Neste conjunto, estão os programas de incentivo no âmbito da economia, do comércio, 

do desenvolvimento industrial ou empresarial, da inovação e do empreendedorismo. 

O principal objectivo das regiões/sub-regiões politicamente autónomas, tal como são 

entendidas nesta proposta de modelo regional, é precisamente o desenvolvimento económico 

e da competitividade territorial neste nível de administração territorial. Por esse motivo, as 

primeiras e mais extensas dinâmicas descentralizadoras devem dar-se nesta área. 
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- Ordenamento nos domínios da REN, RAN, Rede Natura, Áreas Protegidas e Planos de 

Ordenamento das Áreas Costeiras: 

Este é um dos problemas que requer amadurecimento na Administração territorial 

portuguesa. Relativamente à Reserva Agrícola Nacional, assim como no domínio do 

Ordenamento da Orla Costeira, encontra-se demonstrado que é possível gerir estes regimes 

jurídicos na estrutura normativa que possuem actualmente. 

O ordenamento da orla costeira deve revestir-se de uma dinâmica valorativa dos nossos 

recursos costeiros, deixando invioláveis as premissas de uso aberto da nossa praia por todos 

os cidadãos e prosseguindo uma política de extremo rigor e cautela relativa a todas as 

ocupações – necessariamente não perenes – da orla costeira. 

A Reserva Agrícola Nacional tem desenvolvido uma lógica de administração que não é 

impeditiva de ocupações consentâneas com o interesse rural, e muitas vezes com ocupações 

destinadas a usos distintos. 

Fará sentido reflectir sobre se a política de abertura que é prosseguida na administração 

desta servidão não se estará a tornar excessiva relativamente ao objectivo da preservação dos 

solos agrícolas, podendo ser introduzidas, seja a nível regional, seja a nível sub-regional, 

regras mais estritas. 

Os problemas colocam-se desde logo relativamente à REN e à Rede Natura. Estes dois 

regimes de ordenamento levantam fundadas dúvidas em matéria de condicionamentos, que 

foram desenvolvidas em sede de política de solos. 

Na Administração do território, os organismos periféricos da administração central e 

sobretudo muitos municípios, nem sempre distinguem entre os interesses da população e 

interesses localizados. Demonstram aliás por vezes dificuldades – visíveis em muitos PDM e 

em muitas delimitações da REN – em gerirem pressões imobiliárias, ainda que sejam 

urbanisticamente menos correctas. 

Nestas circunstâncias, é muito difícil estabelecer competências na área da preservação 

ambiental ao nível sub-regional, porque não se conhece de antemão como se vão comportar 

tais estruturas relativamente ao fenómeno imobiliário e à indústria da construção, sabendo-se 

que reside nestes dois sectores importantes da economia nacional uma grande parte da 

liquidez que suporta habitualmente as candidaturas eleitorais. Neste aspecto, quanto maior e 

mais afastada for a administração regional dos interesses locais, provavelmente melhor será. 

Dadas as características embrionárias das sub-regiões no momento da respectiva criação 



365 
 

e a não existência, ao menos de início, de mecanismos sociais organizados de suporte 

financeiro ao fenómeno político regional/sub-regional, propõe-se uma reflexão acerca da 

utilidade pública de estabelecer, para este nível específico do regime político, o financiamento 

público exclusivo a estas candidaturas, com exclusão expressa de quaisquer possibilidades de 

suporte privado. 

As competências iniciais das regiões/sub-regiões em matéria de protecção dos recursos 

ambientais devem estabelecer-se no sentido da valorização dos recursos, no que não contenda 

com a sua salvaguarda. 

Ou seja, não parece prudente, ao menos numa primeira fase de implantação das 

estruturas regionais, dotá-las de competências que lhes permitam danificar ou aumentar a 

elasticidade dos regimes de defesa do ambiente definidos ao nível central.  

Mas não repugna que uma análise atenta desses regimes, que aliás deverá introduzir 

maior riqueza técnica relativamente às medidas obrigatórias de protecção dos recursos em 

qualquer tipo de utilização, conclua pela utilidade de um regime duplo de condicionamentos: 

um conjunto de condicionamentos estabelecidos ao nível nacional e que vigorarão para todo o 

território, e uma “carta de condicionamentos regionais”, uma listagem de potenciais 

condicionamentos cuja introdução ficará para decisão das sub-regiões, de modo a melhor 

adaptar os regimes de condicionamento territorial em defesa do ambiente às realidades sub-

regionais específicas. 

A adoptar-se um regime duplo de condicionamentos, poder-se-á, ou não, determinar 

simultaneamente limitações funcionais aos solos constantes da REN cuja disponibilidade 

aumente legitimamente, devido à definição de exigências técnicas específicas a aplicar a 

qualquer tipo de utilização.  

Essas limitações funcionais, que se podem justificar por razões de ordenamento do 

território, podem ir no sentido de condicionar a ocupação de tais solos exclusivamente a 

funções relacionadas com o desenvolvimento económico, como o desenvolvimento de 

parques industriais, de corredores turísticos, de estruturas laboratoriais ou outras de 

investigação, ou de infra-estruturas logísticas e de transportes públicos de passageiros. 

Desse modo, teríamos uma reserva fundiária indirecta – não se trata de terrenos públicos 

– em cada região/sub-região, vocacionada para projectos relacionados com a competitividade 

territorial e o desenvolvimento da economia e do emprego em cada sub-região, a ser ordenada 

precisamente pela entidade de administração regional a que cabe liderar esse desenvolvimento 

e essa competitividade. 
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- Desenvolvimento do Turismo: 

A descentralização para o nível designado regional/sub-regional de algumas das 

competências de planeamento regional de ordenamento do território, designadamente em 

matéria de ordenamento do território para o Turismo, é fundamental para o acréscimo da 

nossa atractividade turística e para a preservação dos recursos naturais e edificados em que ela 

se sustenta. 

Essa descentralização tem por objectivos fundamentais: 

a) Estruturar o território em termos de portais e corredores de Turismo; 

b) Estruturar o território em matéria de equipamentação de interesse turístico; 

c) Assegurar a preservação paisagística mediante definição das unidades de paisagem 

que a lei já prevê; 

d) Apoiar a preservação das áreas rurais com valor turístico, da floresta e dos recursos 

patrimoniais, porque todos eles sustentam a competitividade turística de cada sub-região; 

e) Regular os perímetros respectivos e a sua inserção nos ordenamentos municipais, 

programando e operacionalizando incentivos para a sua valorização. 

 

- Desenvolvimento industrial: 

Esta é outra das áreas em que a descentralização de competências de planeamento 

regional de ordenamento do território para as sub-regiões se afigura indispensável, atendendo 

à sua função primacial de competitividade e desenvolvimento económico. 

Pretende-se com esta medida assegurar a racionalidade e o equilíbrio, na dinâmica 

regional de disponibilização de solos adequados e a preços competitivos para o 

desenvolvimento industrial.  

Essa disponibilização deve realizar-se de modo integrado com o planeamento das 

acessibilidades da sub-região, com a operacionalização dos respectivos programas de 

incentivo e com as estratégias de inovação, de concentração 

industrial/empresarial/tecnológica e ainda com a articulação entre os actores financeiros, 

industriais e científicos da região. 

Além do mais, a entidade que concentra estas competências e estes factores de 

dinamização da vida económica, terá ela própria competência e alguma capacidade financeira 

para participar nos investimentos. 
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- Grandes superfícies comerciais: 

A regulação das grandes superfícies comerciais em Portugal não está a contribuir para a 

racionalidade do ordenamento comercial do território, nem em termos de localização, nem 

dos requisitos de estacionamento e de acessibilidade exigíveis. 

Reconhece-se que a ausência de um nível decisório sub-regional tem contribuído para o 

desordenamento comercial em que nos encontramos, em que existem superfícies comerciais 

autorizadas a cobrar pelos estacionamentos verbas muito elevadas, quando esses 

estacionamentos são uma condição essencial da sua existência, outros que não apresentam 

parqueamento adequado e correspondente ao número de clientes que atraem, com graves 

consequências ao nível da mobilidade urbana e outros ainda em desarticulação autorizada 

com o sistema de transportes público de passageiros, ou sem a área logística de suporte 

adequada. 

A grande superfície comercial é simultaneamente uma fonte de emprego, uma 

importante alternativa para o consumidor e um potencial perigo para a sustentabilidade do 

comércio tradicional, quando este é um elemento fundamental da economia urbana, 

designadamente em termos de emprego e de sociabilidade urbana, assim como para o 

Turismo. 

Por estes motivos, requer-se um difícil equilíbrio na percepção da utilidade da 

instalação de uma superfície comercial, equilíbrio esse que pode ser facilitado por uma 

rigorosa exigência em matérias como a localização – distância das centralidades urbanas que 

devem ser reservadas para o comércio tradicional ou para médias superfícies comerciais – a 

acessibilidade, o parqueamento gratuito ou tendencialmente gratuito e a articulação, que se 

requer muito boa, com o sistema de transportes públicos de passageiros. 

Admite-se que esta matéria de ordenamento melhore com uma definição fundamental 

de nível central, deixando-se ao nível regional/sub-regional descentralizado a autonomia de 

definição de pormenor em termos de ordenamento dos espaços adequados a esta função, dos 

requisitos de localização e dos requisitos exigíveis ao projecto, atendendo a que se trata 

também aqui de um factor importante de investimento e desenvolvimento regional. 

II. Descentralização para o nível regional/sub-regional – esfera voluntária 

- Gestão de candidaturas e projectos: 

Um dos aspectos que a experiência democrática da administração municipal tem 

deixado clara, é a dificuldade de todos os municípios se adaptarem com igual eficiência às 
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novas exigências nos capítulos administrativo, técnico e legal. 

As dificuldades técnicas, nomeadamente, contribuem para a desigualdade em matéria de 

candidaturas. Embora os municípios procurem colmatar as suas dificuldades técnicas na 

percepção e na resposta às exigências, ora obtendo das CCDR esclarecimentos, ora 

contratando empresas que prestam serviços de redacção de projectos, a verdade é que a 

qualidade técnica dos projectos, não tanto no aspecto do discurso, mas no do conteúdo 

urbanístico e em geral nas questões de substância, está longe de ser forte. 

Nota-se ainda falta de percepção de muitos municípios para a necessidade de se dotarem 

de estratégias elaboradas e realistas de desenvolvimento local e designadamente, de 

desenvolvimento urbano. A consequência é a ausência de carteira de projectos e de base em 

matéria de solos para realizar candidaturas dentro dos prazos que são normalmente exigidos. 

Em consequência as candidaturas realizam-se atamancadas, com reduzida reflexão estratégica 

e desperdiçando em consequência uma parte das verbas em obras que depois não 

correspondem a qualquer alavancagem da economia local. 

Isso deve-se às fragilidades inerentes às tecnoestruturas frágeis que os municípios têm, 

sobretudo a maior parte dos mais pequenos em termos de peso demográfico, que se situam no 

interior. E é aqui que as sub-regiões podem prestar um papel inestimável. 

As CCDR colocam-se neste contexto como autoridade avaliadora, dado que 

representam a Administração central, encarregue de assegurar a fiabilidade formal e o 

cumprimento material das regras comunitárias. 

O que os municípios necessitam é de um aliado e parceiro na realização das 

candidaturas, que esteja apetrechado do ponto de vista técnico, designadamente em matéria de 

conhecimento estratégico sub-regional e das particularidades do ordenamento do território 

local, para poder assegurar a candidatura e mais do que isso, a utilidade dos investimentos, 

pela correcção estratégica do programa de melhoramentos que se candidata.  

Os municípios precisam de uma entidade que os incentive e oriente, quando o quiserem, 

na direcção certa em matéria de produção de projectos destinados a constituir a carteira de 

oportunidades de desenvolvimento a candidatar em programas de financiamento de toda a 

ordem, ou a beneficiar de intenções de investimento que apareçam, ou ainda a ser 

apresentados em feiras internacionais de investimentos, onde competirão com projectos 

doutros países. 

É necessária uma entidade que organize os municípios para candidaturas comuns, para 

projectos comuns, que permitam juntar capacidades e necessidades para perfazer a massa 
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crítica aconselhável em cada situação de candidatura ou de competição internacional por 

financiamentos. 

Uma entidade que organize as deslocações às feiras internacionais de projectos, que se 

associe a um escritório de representação em Bruxelas para lutar aí por regulamentos 

convenientes para os interesses da sub-região e consequente abertura de programas de 

financiamento que as suas empresas, as suas ONG ou os seus municípios possam aproveitar. 

Os municípios necessitam de ter quem os represente, quando necessário, nas reuniões 

técnicas ou nas questões técnico-jurídicas, não em termos meramente profissionais, mas em 

termos de legítima representação institucional, com o peso político necessário para esse 

efeito. Este é um trabalho fundamental da sub-região, com o qual deve alavancar o 

desenvolvimento sub-regional. 

A este trabalho de preparação de projectos competitivos e de lobbing pelo respectivo 

co-financiamento, deve juntar-se a capacidade de a sub-região co-financiar, por sua vez, os 

empreendimentos de desenvolvimento regional que possam assegurar com risco razoável o 

retorno financeiro dos investimentos. 

Esta necessidade, aliás, acentuar-se-á à medida que for terminando o Quadro 

Comunitário de Apoio e que passarmos a ter de competir em igualdade de circunstâncias em 

programas comunitários com municípios, regiões e sub-regiões dos restantes 26 países da 

União Europeia.  

Esses processos de competitividade deviam estar a ser preparados agora, porque exigem 

fortes carteiras de projectos prontos a executar, isto é, cuja base de estudos esteja produzida e 

seja demonstrável, com os solos necessários já adquiridos ou assegurados, para iniciar a 

execução dos projectos e com visões estratégicas racionais, compreensíveis e estabelecidas 

com consenso social, área em que a União Europeia evoluirá cada vez mais. 

A sub-região deve também estar preparada para assegurar a gestão dos projectos que 

exijam articulação pluri-municipal, ou cujo grau de complexidade técnica assim aconselhe os 

municípios responsáveis pela respectiva execução. 

Deste modo, os municípios poderão ultrapassar as dificuldades competitivas que 

resultam da sua dimensão territorial, demográfica ou financeira. 

Todos estes campos de acção da sub-região devem representar, simultaneamente para 

esta, uma importante fonte de financiamento, estando-se aqui num plano voluntário, perante 

oportunidades que divergem de sub-região para sub-região e que dependem da iniciativa e da 
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capacidade das entidades sub-regionais e dos municípios que a integram,. 

 

- Fornecimento de serviços de administração: 

Outra área a explorar pela gestão regional/sub-regional é a prestação de serviços de 

administração aos municípios integrantes, designadamente em áreas onde a sua intervenção 

represente economias de escala significativas, como sejam o tratamento dos ordenados, ou a 

cartografia. Existem numerosas experiências neste capítulo, efectuadas com as associações de 

municípios, com bons resultados. 

Todas as áreas de serviço administrativo e operativo em que os municípios possam 

ganhar economias de escala juntando meios sob uma gestão integrada, ou prescindindo de 

realizar a prestação transferindo-a para quem o pode fazer com menor dispêndio económico, 

devido à escala geográfica superior a que o faz, são áreas de negócio para as entidades sub-

regionais. 

 

- Apreciação urbanística: 

A descentralização das competências de apreciação urbanística para o nível local 

apresenta, relativamente a diversas temáticas, uma dificuldade: existem áreas técnicas onde 

muitos municípios não possuem nem o número de projectos, nem projectos com dimensão 

suficiente, que justifique o investimento na especialização de um técnico superior para a 

realização interna das apreciações. 

Os municípios não quererão todavia prescindir da oportunidade da descentralização, isto 

é, de aproximar a decisão do âmbito local e de garantir desse modo rapidez no processamento 

da apreciação urbanística. Até porque se não optarem nesse sentido, ficarão em má situação 

competitiva relativamente aos municípios que descentralizarem. 

Nestes casos, a entidade regional/sub-regional representa uma boa solução de 

compromisso, mais uma vez por permitir economias de escala, isto é, o financiamento da 

especialização de um técnico superior que procederá á apreciação dos projectos nessas áreas, 

onde não se justificarem investimentos município a município.  

Trata-se portanto de uma competência a delegar pelos municípios na sub-região, ou até, 

nalguns casos, a transferir pela Administração Central directamente para as sub-regiões, dada 

a exiguidade de casos, ou a grande especificidade técnica colocada pelas operações 

urbanísticas a apreciar. Serão eventualmente os casos relacionados com licenciamentos de 

projectos que se proponham para áreas de servidão militar ou aeroportuária. 
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- Produção e gestão de planos: 

Situação semelhante é a que se coloca relativamente ao planeamento. A 

descentralização em matéria de planeamento abrirá várias áreas temáticas nas quais será útil o 

planeamento supra-municipal, ou em que a intervenção de uma entidade tecnicamente melhor 

apetrechada será de grande vantagem para os municípios de menor dimensão. 

 

- Certificação: 

As áreas relacionadas com a certificação de actividades ou de profissionais são uma 

outra zona de transição gradual de competências onde as sub-regiões deverão poder investir as 

suas competências, sempre no duplo sentido de desterritorializar a actividade da 

administração central e de criar oportunidades para solidificar a competência técnica das sub-

regiões. 

 

- Monitorização e fiscalização: 

Esta constitui uma área específica de prestação de serviços em que a sub-região pode ser 

muito útil aos municípios, não apenas por questões de economia de escala ou de capacidade 

técnica acrescida, já de si importantes, mas também por permitirem, se o regime jurídico a 

criar assim o permitir, assegurar de modo rigoroso a fiscalização e o exercício sancionatório 

nos municípios em determinadas áreas sensíveis, como a fiscalização de obras, evitando 

conflitos que sejam politicamente desinteressantes de gerir. Como é sabido, o distanciamento 

ajuda em situações de potencial conflito. 

 

III. Descentralização para o nível local de competências de planeamento e gestão de 

planos 

- Gestão dos Planos de Ordenamento das Orlas Costeiras: 

Os municípios devem possuir todas as competências de planeamento para a valorização 

das orlas costeiras, que não contendam com a respectiva salvaguarda. Essas competências 

poderão, por economia de escala, ser geridas sub-regionalmente, numa fase transitória, mas 

sempre com o acompanhamento dos municípios, o que aliás é já hoje assegurado, no contexto 

desconcentrado em que estamos. 

 

- Apreciação das Avaliações Ambientais Estratégicas: 
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Nada justifica que os municípios vejam este processo “policiado” pela Administração 

central, seja directamente, ou por intermédio de organismos periféricos. Cabe aos municípios 

actuarem de acordo com a Lei e cabe à Administração central proceder à fiscalização 

sucessiva, em vez de emperrar os processos de planeamento. É , no modelo regional que se 

propõe, um acompanhamento a realizar em fiscalização sucessiva, através da Autoridade 

Nacional do Território. 

Quanto muito, os municípios podem pedir a colaboração técnica das sub-regiões, ou 

recorrer ao help desk de suporte que caberá à Administração central, na área do Ambiente 

como em outras, manter em funcionamento. 

 

- Gestão de planos de estuários, albufeiras e outros recursos hídricos: 

Conforme a escala das bacias, devem ser transferidos para os municípios ou para as 

regiões/sub-regiões, com o acompanhamento daqueles, todas as competências de planeamento 

da valorização destes territórios que não contendam com a respectiva salvaguarda ambiental, 

excepto nos casos em que a Administração central ou regional assegurem directamente a 

gestão do território, caso em que o ordenamento do território e a respectiva gestão deve 

competir a quem realiza essa administração directa. 

 

- Apreciação dos planos municipais de ordenamento do território nas vertentes de todas 

as políticas estruturais: 

Conforme ficou enunciado no local apropriado, nada justifica a intromissão das 

Administrações central e regional nos processos de planeamento de âmbito local. Estes 

processos têm a obrigatoriedade de se conformar com os planos, programas e outras 

disposições normativas de hierarquia superior e deve existir um nível de fiscalização 

apropriado – e intenso – relativamente a esse cumprimento, assim como um regime 

sancionatório que seja efectivamente dissuasor de práticas de planeamento violadoras do 

ordenamento jurídico em vigor. 

A sub-região poderá actuar, de modo técnico e meramente consultivo, a pedido dos 

municípios, como entidade verificadora da correcção formal e material dos documentos de 

planeamento municipais, mas sem que tal possa representar qualquer sobreposição de 

competências. 
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6.4.3.  O desempenho da Administração Central no sistema descentralizado de 

organização territorial  

 

6.4.3.1.As funções de orientação estratégica e programática 

Afastando-se a Administração central da intervenção directa nos procedimentos de 

licenciamento, e em parte significativa dos procedimentos de planeamento, poderia parecer 

que se pretende reduzir a intervenção desta Administração no território. Todavia, não se 

considera esse o melhor caminho para o País. Essa intervenção continua a ser essencial, é-o, 

eventualmente, mais hoje que ontem, mas deve qualificar-se e evoluir, no que respeita aos 

patamares culturais e hierárquicos em que se verifica. 

A primeira função da Administração central é produzir orientações estratégicas, que não 

são documentos burocráticos para preencher incómodos requisitos de programas operacionais, 

são sim documentos integradores de realidades territoriais complexas e definidores de 

objectivos claros e desafiadores e de conceitos de intervenção capazes de concitar os 

operadores públicos e privados a propósito de determinada oportunidade de desenvolvimento.  

O País está necessitado de estratégias territoriais praticamente quanto a todas as áreas de 

actividade relacionadas com o território, desde a ocupação marítima das águas territoriais aos 

recursos hídricos, passando pela costa, pelos eixos de desenvolvimento turístico, pela floresta 

e em geral pelo desenvolvimento rural, até ao património construído e natural e às políticas 

urbanas. 

Essas orientações estratégicas, assim como os programas de desenvolvimento que 

devem ocasionar, são essencialmente ferramentas de democracia, de desenvolvimento. Não 

são documentos para produzir entre quatro paredes e para emitir com o mínimo de debate, 

como tem vindo a acontecer. Há um imenso caminho a percorrer para trazermos ao debate das 

nossas estratégias de desenvolvimento todos aqueles que pelos seus interesses particulares ou 

pela sua capacidade académica e profissional, podem contribuir para as enriquecer.  

Os debates de natureza formal a que a lei obriga, uma espécie de cerimónias de cumprir 

calendário a que a lei vai obrigando aqui e ali, não servem este efeito e é conhecido de todos o 

afastamento e a falta de entusiasmo com que as estratégias territoriais e os programas de 

desenvolvimento têm sido recebidos na Administração e na sociedade, o que é fruto do pouco 

cuidado que é posto em envolver efectivamente a sociedade na sua produção. 

O País precisa de orientação e a Administração central possui os recursos humanos 
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capazes de a produzirem em colaboração com a Sociedade, se esses recursos forem libertados 

de uma miríade de funções burocráticas dispensáveis em que estão atolados, de que é exemplo 

o processo de licenciamento. 

 

6.4.3.2.Algumas funções especiais no Ambiente 

Cabe à Administração central assegurar prioritariamente sete valores, que se enunciam 

de seguida. 

A nossa auto-sustentabilidade energética, o mais possível a partir de fontes sustentáveis. 

O aumento da capacidade de produção energética é uma exigência que os tempos impõem ao 

País. Essa auto-sustentabilidade deve ser prosseguida preferencialmente a partir de fontes 

sustentáveis, mas sem fechar o debate da autonomia energética apenas a essas alternativas, 

num momento histórico em que a dependência energética e o aumento do seu custo nos 

mercados internacionais ameaça empobrecer seriamente e aumentar a dependência dos países 

que não se saibam auto-sustentar em termos energéticos. 

O nosso património marítimo, costeiro e hídrico. 

A qualidade do ar, por razões de qualidade de vida e de saúde e porque nos cabe fazer a 

nossa quota-parte em prol de um mundo que se demonstre capaz de diminuir a produção de 

carbono e de outros gases que contribuem para o efeito estufa e o consequente aquecimento 

global. 

O património insubstituível e precioso, sob todos os pontos de vista, que constitui a 

nossa floresta. 

As espécies vegetais e animais, na sua diversidade e especialmente as que se encontram 

sob quaisquer espécies de risco. 

A qualidade do nosso ambiente urbano. 

A nossa riqueza paisagística. 

São várias as razões pelas quais a Administração não tem conseguido defender estes 

objectivos do modo mais adequado. 

Algumas dessas razões são transversais ao conjunto dos objectivos, como seja a 

dificuldade da própria Administração “descer” ao terreno, tal como está estruturada e dado o 

travejamento jurídico que a rege.  

Parte substancial da nossa Administração central, designadamente ao nível periférico, 



375 
 

onde tal não devia de acontecer, administra no gabinete: aprecia requerimentos, projectos, 

planos, informa, transmite processos de um lado para o outro e fá-lo com tal opacidade que 

consegue dois feitos: um quase total secretismo relativamente a processos de ocupação do 

território, que seria do maior interesse que fossem tão públicos e publicitados quanto possível 

e a adopção de procedimentos sistémicos que resultam em mecanismos de decisão distantes 

da realidade territorial que pretendem administrar. 

Perante esta realidade, a Administração central deve procurar qualificar a sua 

competência dispositiva, criando uma orientação jurídica cada vez mais clara, explícita e 

eficiente em matéria de regulação da ocupação do território, onde a elasticidade de soluções 

seja o corolário lógico de um rigor íntegro em matéria de defesa dos valores ambientais 

fundamentais e não a sua subversão. 

Cabe-lhe depois diminuir a casos excepcionais a sua intervenção directa em processos 

de licenciamento e de planeamento, cuja natureza local e regional exige proximidade, 

conhecimento efectivo do território e acompanhamento local e sub-regional, mas não pode 

facultar, numa sociedade democrática organizada, a constante intromissão da Administração 

central nos processos ordinários de decisão. 

À Administração cabe apoiar tecnicamente, sempre e apenas quando solicitada e nos 

moldes que forem solicitados pelos poderes locais e regionais, os sistemas de decisão. Cabe-

lhe assim, no plano local e no plano regional, uma função de assessoria técnico-jurídica e não 

um papel de poder. Esse tem de estar previamente desempenhado na vertente dispositiva, que 

deve nortear de modo pormenorizado os processos de decisão no terreno. 

Cabe também à Administração, com grande intensidade e com elevada qualidade, 

monitorizar, fiscalizar e sancionar os incumprimentos das disposições normativas gerais e 

especiais sobre o território, quer eles resultem de procedimentos ou omissões de organismos 

públicos, quer de actos ou omissões de privados. Aqui, onde tão habitual é a tolerância, cabe à 

Administração ser rigorosa e dinamicamente interventiva, assegurando consequências no 

curto prazo e a prática permanente e universal do binómio responsabilidade-punição 

relativamente aos que prevaricam em matéria ambiental. 

Ajusta-se assim à realidade contemporânea, também em matéria ambiental, uma grande 

transferência de recursos da fiscalização prévia para a fiscalização sucessiva, sendo esta mais 

adequada, em matéria territorial, às capacidades da Administração central. 

Ao contrário do que se passa noutros sectores da responsabilidade do Estado, todavia, as 

questões do Ambiente não exigem apenas à Administração central, tendencialmente, os papéis 
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de orientação estratégica, regulação, sanção e monitorização, com alguns exercícios pontuais 

de fomento a actividades. 

Em quatro vertentes, exige-se mais do Estado, no Ambiente. 

Desde logo, no Mar. A política marítima portuguesa e consequentemente a política 

costeira, que está directamente relacionada com a primeira, não pode ser deixada ao desígnio 

do destino e das intenções dos particulares, porque do Mar dependerá provavelmente o nosso 

destino futuro como nação, tal a importância da nossa Zona Económica Exclusiva.  

Se estamos ainda num período da história em que a tecnologia não nos surpreende 

diariamente com novas possibilidades de exploração das nossas riquezas marítimas, tempos 

virão em que essa riqueza se tornará disponível e é crucial assegurar que Portugal não será 

colonizado relativamente à sua exploração, porque aí poderá residir, provavelmente residirá, 

um sustentáculo territorial da nossa riqueza e da nossa independência futura. Portugal 

constitui a maior potência marítima europeia em termos geográficos. 

Por essa razão, a Administração central tem de estabelecer, quanto ao Mar, uma 

liderança decidida, em matéria científica – ampliando o conhecimento disponível acerca do 

Mar e da costa -, em matéria educativa, no incentivo a actividades económicas com 

envolvente tecnológica e em matéria de ordenamento. Cabe-lhe aqui o papel de reunir 

capacidades e vontades, de desafiar e de fomentar actividades marítimas e relacionadas com a 

exploração do subsolo da ZEE portuguesa. Portugal deve tornar-se uma potência regional em 

termos marítimos. 

Se se defende uma regra de menor e mais qualificada intromissão do Estado no 

Território, designadamente da Administração central, defende-se o contrário na Política de 

longo prazo que deve ser a Política Marítima Portuguesa, aliás a consensualizar politicamente, 

até ao limite do possível.  

Esta é uma matéria em que os poderes locais, sub-regionais ou regionais, poderão 

sempre colaborar em termos de valorização, mas não devem liderar, porque há razões de 

interesse nacional, expostas atrás, que justificam uma liderança centralizada. 

Também quanto aos recursos hídricos se impõe maior intervenção do Estado que a mera 

regulação, por dois motivos. É fundamental estabelecer e executar com liderança central uma 

política, aliás já iniciada, de fortalecimento empresarial no sector da exploração dos recursos 

hídricos, do seu transporte em alta e da sua distribuição em baixa.  

As empresas que hoje se aglomeram no chamado sector das Águas, devem a breve 
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trecho tornarem-se empresas do ciclo da água, assegurando o tratamento dos resíduos líquidos 

e estabelecendo, financiando e assegurando a prossecução de políticas que assegurem a longo 

prazo a reutilização directa, ou indirecta, da água, mediante a correcta integração das políticas 

de reciclagem com as políticas de gestão de bacia e de salvaguarda da integralidade dos 

recursos hídricos, e não apenas dos superficiais. 

Em matéria de águas, deve caber ao sector empresarial do Estado, numa primeira fase, 

maior intervenção na monitorização e na propositura de normativas adequadas ao território, 

em matéria de salvaguarda dos recursos hídricos espalhados pelo território. Estas empresas 

constituem as organizações que conhecem na prática as virtualidades dos maiores e mais 

importantes recursos hídricos e são as entidades que possuem, na realidade, os instrumentos 

analíticos adequados para ampliarem esse conhecimento e para o sistematizarem de modo 

produtivo. O seu aproveitamento representará provavelmente melhor aposta pública que a 

criação das ARH, com o seu cotejo de equívocos administrativos, das habituais dificuldades 

de chegar efectivamente ao terreno e despesas/dificuldades de financiamento. 

Portanto, em matéria de recursos hídricos pede-se ao Estado a continuidade e o 

aperfeiçoamento de uma intervenção de natureza empresarial, que se deverá afastar 

gradualmente da administração partilhada com os municípios e se poderá aproximar a pouco e 

pouco duma participação sub-regional, destinada a obter sustentabilidade em bolsa. 

Uma terceira área em que se impõe repensar a intervenção do Estado, é na tutela que 

realiza das áreas protegidas e doutras áreas consideradas de particular relevância ecológica, 

onde os solos são maioritariamente particulares, e existem organismos da administração 

periférica do Estado que gerem as condicionantes mais ou menos draconianas a que as 

propriedades privadas inseridas nas áreas protegidas e na Reserva Ecológica Nacional, ou nas 

áreas delimitadas pela Rede Natura 2000, se encontram sujeitas.  

Nestas áreas, a Administração Central tem reservado para si o papel de único efectivo 

condicionador das operações urbanísticas, actuando relativamente aos projectos propostos 

pelos particulares como se de uma autarquia local se tratasse, isto é, planeando, 

acompanhando localmente processos de planeamento alheios e apreciando mesmo todos e 

cada uma das propostas urbanísticas que localmente se suscitam. Isto, em todo o País. 

A situação de um controlo aparentemente tão apertado da Administração central à vida 

urbanística local no que respeita às zonas ecologicamente mais sensíveis, sustenta-se nalguns 

mitos e nalguns factos do nosso sistema. Descrevem-se primeiro os mitos e depois as 

verdades. 
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Primeiro mito: a administração periférica do Estado está menos ligada aos interesses 

imobiliários locais do que a administração local. A realidade, designadamente ao nível do 

ordenamento de barragens, mas também do acompanhamento dos processos relacionados com 

solos da REN, é que qualquer das administrações é permeável por igual à pressão dos 

interesses imobiliários.  

A diferença estará mais na escala do que na qualidade: é muito mais difícil a um 

particular sem especial poder económico fazer valer os seus interesses junto à administração 

periférica do Estado, do que junto à sua câmara municipal. O mesmo não se passa com os 

grupos económicos e com os investidores de médio e grande capacidade económica, que 

conseguem fazer valer os seus interesses de igual modo junto das duas administrações. Deste 

modo, o que se passa é que a administração periférica, por ser mais selectiva relativamente 

aos interesses imobiliários que se disponibiliza a acolher, é menos permeável às pressões, 

legítimas e ilegítimas, de valor meramente local. Tão só. 

Segundo mito: a administração periférica do Estado sabe mais e está melhor 

apetrechada do ponto de vista técnico, logo, aprecia melhor, do que a administração local. São 

duas falsidades num só mito. Se por um lado existem já muitas autarquias locais com igual ou 

por vezes melhor capacidade técnica e científica – instalada ou contratada – do que algumas 

administrações periféricas do Estado, por outro lado o conhecimento superior da 

administração local relativamente ao território do concelho, anula muitas vezes as vantagens 

teóricas do maior conhecimento técnico duma administração periférica que nem sempre 

considera necessário ou oportuno deslocar-se ao território para opinar sobre ele. Portanto, não 

é verdade que em regra a administração periférica do Estado, com o seu procedimento actual, 

que é muito condicionado pela indisponibilidade de meios humanos e materiais para actuar 

doutro modo, possa sempre apreciar melhor que a administração autárquica. 

Terceiro mito: a Administração central tem melhor noção do interesse público, 

designadamente do interesse nacional, do que a administração local. Se alguma vez foi assim, 

é cada vez menos assim. Por um lado, pelo enriquecimento técnico e pelo rejuvenescimento 

dos departamentos técnicos das autarquias locais. Por outro lado, pelo empobrecimento 

técnico gradual e pela desmoralização generalizada dos departamentos da administração 

periférica do Estado, que têm hoje consciência plena da impossibilidade de acompanharem 

com um mínimo de rigor as numerosíssimas solicitações a que são sujeitos, com leis 

apertadas em termos de prazos, que caracteristicamente optam em regra por não respeitar, por 

verdadeira impossibilidade de acolher de modo oportuno todas as solicitações com os meios 

que têm disponíveis.  
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A legislação que determina as competências e correlativas obrigações da administração 

periférica do Estado em matéria de ordenamento do território e de urbanismo, não leva em 

linha de conta, nem muito, nem pouco, as limitações das tecnoestruturas existentes.  

Não se conhece um estudo acerca dos limites da capacidade de despacho que estas 

tecnoestruturas podem assegurar, relacionada com a quantidade de solicitações a que estão 

sujeitas.  

As câmaras municipais, ao invés, têm os centros de decisão muito próximos das tecno-

estruturas e os interessados numa apreciação pontual dos processos são os eleitores. Por esse 

motivo, tendo a ser mais rápida a dotação de pessoal necessário nas tecnoestruturas locais, do 

que nos organismos periféricos da Administração central.  

Além disso, o controlo inspectivo da actividade dos organismos locais é muitíssimo 

superior ao dos organismos periféricos da administração, como se verifica pela leitura dos 

relatórios anuais da actividade inspectiva do Estado. Num contexto destes, não é difícil 

concluir que não se pode pretender que a administração periférica defenda razoavelmente o 

interesse público em matéria de administração o território. 

Primeiro facto: a “excessiva” proximidade das autarquias locais, designadamente dos 

eleitos locais, mas não apenas, aos cidadãos detentores de interesses imobiliários locais, que 

são muitos.  

São numerosos os pequenos interesses eleitoralmente importantes e são menos 

numerosos os interesses de dimensão média e grande, embora sejam por vezes importantes 

em termos de financiamento eleitoral e de criação de empregos para os eleitores. Este 

contexto tende a comprometer uma avaliação equilibrada dos interesses em presença, 

designadamente quando se confrontam interesses ambientais gerais e interesses imobiliários 

particulares. Se isto é muitas vezes verdade, não o é menos que reside nos municípios e no 

interesse que se souber suscitar nestes, relativamente às áreas ambientalmente mais sensíveis, 

a sua sustentabilidade de longo prazo. E esse interesse não será despertado arredando do 

poder de decisão as autarquias. Trata-se de uma interessantíssima área de investigação a 

desenvolver. 

Segundo facto: o afastamento das autarquias relativamente às decisões da tutela pública 

sobre estas áreas mais sensíveis, provoca decisões erradas da Administração, ora pela 

indiferença que demonstram, ora pela incapacidade de compreender necessidades do âmbito 

local e actuar em consonância em tempo útil para aproveitar oportunidades ou para evitar 

consequências negativas no território devido a processos em curso.  
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Esta é uma das matérias mais difíceis de enquadrar no actual contexto institucional. 

Dificilmente se solucionará o problema, sem uma entidade regional/sub-regional 

descentralizada autónoma da administração central, mas também das administrações 

municipais dos concelhos que a compõem. Com uma entidade desse teor, será finalmente 

possível iniciar um processo de aproximação, da gestão dessas áreas, dos que nelas vivem e 

trabalham, sem sacrificar as suas qualidades ambientais especiais aos interesses económicos, 

o que o interesse público não permite. 

A quarta e última área em que se propõe particularizar a dinâmica da intervenção da 

Administração central, é no papel do Estado relativamente a áreas do território em que se 

impõe uma administração de teor não lucrativo, devido ao especial interesse ecológico ou 

paisagístico e que, todavia, se encontram em Portugal quase totalmente nas mãos de 

proprietários privados, ao contrário do que acontece na generalidade da Europa Ocidental, em 

que não se pede sistematicamente aos privados que assumam responsabilidades que são 

eminentemente públicas.  

Portugal possui uma das mais pequenas percentagens de solos públicos de toda a 

Europa. Falamos de diferenças entre cinco por cento em Portugal e cinquenta por cento ou 

mais de propriedade pública, na generalidade da Europa ocidental, se esquecermos os países 

nórdicos, onde a Suécia e a Finlândia se aproximam duma taxa de propriedade pública mais 

baixa, mas ainda assim da ordem dos 20%. 

Se pretendermos assegurar a sustentabilidade dos nossos mais importantes recursos 

naturais, teremos de estabelecer uma política de longo prazo que crie os mecanismos 

necessários para uma gradual apropriação não necessariamente pública, mas garantidamente 

por entidades que assegurem uma gestão norteada pelo interesse público da salvaguarda 

ambiental.  

É uma matéria de política de solos, que exige redefinições em diversos institutos 

jurídicos, desde o processo expropriativo, ao Direito sucessório, ao sistema fiscal e ao sistema 

de incentivo às Organizações Não Governamentais de Ambiente que queiram gerir territórios 

de especial qualidade ecológica e à redefinição de áreas protegidas sob gestão privada, cujo 

regime jurídico, apesar de recente, se aproxima do contrário do que é o interesse público, ao 

desincentivar e retirar autonomia de gestão aos privados que se disponham a tal investimento. 

Mais uma vez, a sede de apreciação prévia da administração central a secar uma excelente 

oportunidade. 

Propõem-se três soluções inovadoras a desenvolver como suporte orgânico do Estado 



381 
 

no cumprimento da sua função de assegurar a gestão de interesse público de territórios de 

grande sensibilidade ecológica: 

1. A aquisição e administração de zonas a proteger pelo seu interesse florestal, 

ecológico ou paisagístico, por ONG. Esta é uma excelente solução, a incentivar social, 

jurídica e economicamente pela Administração, seja sob a forma associativa, seja sob a forma 

fundacional, dado que assim se cumpre o interesse público com o menor dispêndio de 

recursos do Estado e com a maior ligação dos poderes decisórios ao território a proteger. 

2. A criação de soluções empresariais de capitais públicos ou mistos – vide Monte da 

Lua SA, que gere os parques de Sintra, ou a Companhia das Lezírias. Estudou-se no âmbito 

deste trabalho o funcionamento da empresa Monte da Lua, SA e verifica-se que esta teve uma 

melhoria significativa de performance quando diminuiu o ascendente municipal sobre a 

empresa relativamente à intervenção da Administração central. 

Existe a tentação, ao nível municipal, de utilizar a direcção de empresas municipais 

como “moeda de troca” pelo apoio de um ou mais partidos minoritários, quando não há 

maioria absoluta de um partido no executivo autárquico, nem uma coligação sólida de poder.  

A gestão do património público ambiental não deve estar sujeita a este tipo de 

vicissitudes, que são normais no jogo democrático. Por este motivo, é fundamental assegurar 

a existência de um organismo supra-municipal não dependente das autarquias, mas também 

autónomo da administração central, como se preconiza, para ter ao nível regional capacidade 

pública de participação na administração deste tipo de territórios. 

3. A definição de um estatuto especial para investimentos privados de natureza agro-

industrial, industrial, de ensino, ou turística – mas não de construção de segundas residências 

tipo aldeamento ou outro semelhante e com o mesmo efeito predatório, – que assegurem 

concomitantemente a salvaguarda e a valorização de recursos naturais identificados. Trata-se 

aqui de o Estado aceitar contratualizar um conjunto de privilégios, designadamente fiscais e 

de incentivo económico, para a empresa, contra o compromisso desta de proceder de acordo 

com um programa consensualizado de salvaguarda e valorização, programa esse que não é 

alterável salvo mediante reversão das áreas a proteger para a propriedade do Estado, ou de 

entidade pública regional descentralizada, e mesmo nessa circunstancia, sempre com a 

condicionante de tais entidades públicas adquirentes procederem de acordo com o programa 

de salvaguarda e valorização pré-definido. 

Em conclusão, defende-se uma regra de menor intervenção da Administração central 

nos processos de licenciamento e de acompanhamento do ordenamento do território, assim 
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como uma maior intervenção dos municípios na gestão das áreas protegidas, sempre 

salvaguardando os interesses ambientais, que têm prioridade sobre a generalidade dos 

restantes interesses em presença nas áreas de especial interesse ecológico.  

Considera-se que a melhor opção para o equilíbrio dos interesses em presença na 

administração tutelar destas áreas, passa pela criação de uma entidade regional 

descentralizada e independente dos municípios. Apontam-se quatro situações específicas em 

que a Administração local deverá manter ou intensificar o seu papel. 
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Estatuto especial para investimentos privados que assegurem 
simultaneamente a salvaguarda e a valorização de recursos 
naturais identificados:  
Benefícios fiscais ou outros, contra cumprimento de programa de 
salvaguarda; incumprimento corresponderá a transmissão para o 
Estado da propriedade, ou a condicionamentos à transmissão da 
propriedade  

NOVAS SOLUÇÕES PARA A 
GESTÃO DE INTERESSE 

PÚBLICO DE TERRITÓRIOS 
DE GRANDE 

SENSIBILIDADE 
ECOLÓGICA 

 
Aquisição/administração de zonas a proteger 
pelo seu interesse florestal, ecológico ou 
paisagístico, por ONG 

 
Soluções empresariais de capitais públicos ou mistos, 
sem participação dos municípios na administração 

Quadro nº 6.1 Gomes, Rogério, Gestão de territórios de sensibilidade 
ecológica, Um Modelo de Organização Regional para Portugal, FCT-UNL, 
Caparica, 2010 
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6.4.3.3.�o património construído e arqueológico 

Existem também aqui situações muito especiais que respeitam à irrecuperabilidade de 

elementos de elevado valor patrimonial que o Estado não pode nem deve deixar ao sabor da 

voragem dos interesses particulares. 

 Em termos gerais, defende-se a desterritorialização da intervenção da Administração 

central relativamente à apreciação prévia dos projectos relativos a edifícios classificados ou 

em vias de classificação, assim como a edifícios que hoje se encontram nas respectivas zonas 

de protecção. E para obter este efeito, defende-se, como já se explanou, a qualificação da 

intervenção da Administração central no processo de classificação, determinando a priori 

nesse processo o que pode ser alterado no imóvel classificado.  

 

6.4.3.4. Fiscalização 

Propõe-se complementarmente um reforço sério da fiscalização pela Administração 

central.  

I. A função de produção legislativa e regulamentadora 

O termo da intervenção da Administração central no processo de licenciamento e o seu 

afastamento parcial do acompanhamento do ordenamento do território local e plurimunicipal, 

transfere para a esfera dispositiva a capacidade de assegurar os interesses legítimos das 

políticas estruturais da Administração central.  

Esta deixa de poder avaliar em cada momento e a cada passo quais são os interesses 

essenciais a preservar, controlando pormenorizadamente a vida urbanística e o ordenamento 

do território do País, sem cuidar da coerência das suas intervenções, nem dos atrasos e 

dificuldades que estas provoquem no âmbito local.  

Agora, ser-lhe-á exigida definição estratégica, programação, e definição dispositiva dos 

interesses que a estratégia a percorrer e os respectivos programas exigirem.  

Um exemplo claro desta nova forma de estar que se propõe é a classificação 

patrimonial, onde deve passar a inscrever-se objectivamente o que pode fazer-se em termos de 

alterações, ampliações ou outras mudanças nos imóveis classificados, proporcionando assim 

ao particular pleno conhecimento, a anteriori da contratação do respectivo projecto, das suas 

obrigações e direitos, quando actualmente se obriga o particular a pagar o projecto e a 

executá-lo, para só então conseguir obter o parecer formal dos serviços da Administração 
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central que têm a obrigação de defender o património. 

II. A função pedagógica 

Na assunção plena e eficaz desta função pela Administração central, jogar-se-á muito da 

sua futura influência sobre o território e, mais importante, da qualidade com que este será 

administrado no futuro. 

Uma parte substancial dos erros que se cometem na administração do território, em 

todos os níveis da Administração e designadamente nos níveis decisórios, são cometidos por 

ignorância, ou sob o álibi da ignorância. 

Da experiência profissional de mais de vinte anos do autor, ressalta o vereador da 

Habitação que prefere não proceder a vistorias no parque habitacional mais vetusto do 

concelho, “para não ficar a saber o seu estado”. A técnica superior da CCDR que emite um 

parecer de localização industrial lendo apenas um terço do PDM respectivo e 

concomitantemente, indeferindo o que é perfeitamente legal. O vereador que decide o 

processo de licenciamento em violação flagrante do PDM, com a promessa no despacho de 

que este “será revisto” de modo a acomodar a decisão; ou o director municipal que considera 

curial deixar na gaveta denúncias de obras clandestinas, “para evitar problemas com os 

decisores políticos, conhecidos dos proprietários” autores da destruição de património em 

zona classificada. 

A chegada às estruturas de apreciação urbanística de muitos jovens formados em áreas 

relacionadas com o Território, contribuiu já para melhorar a situação do País em matéria de 

administração territorial. O lento, gradual, mas permanente rejuvenescimento dos autarcas, 

começa também a ter o seu efeito. Mas a verdade é que a máquina do Estado continua a 

produzir documentos dispositivos, leis, decretos-lei, portarias, e regulamentos, alguns de 

grande complexidade, sem os explicar. 

Não existe qualquer articulação entre a burocracia, aliás inconsequente e 

desencorajadora, da certificação da formação profissional, e a formação adequada dos 

formadores, na área do território.  

Não existe articulação entre a Administração central, que faz emitir as regras, e os 

formadores que as ensinam. Não existe articulação na Administração central que permita 

sequer formar nas regras que são emitidas, os próprios técnicos da Administração. Não 

falemos sequer dos operadores privados do sistema, que se considera deverem conhecer a Lei, 

sem que seja feito o mínimo esforço para assegurar que possam adquirir esse conhecimento 

em condições. 



386 
 

Deste modo, o País desconhece substancialmente as regras que o regem. Isso é patente 

em quem legisla, nas dificuldades de quem investiga e de quem julga e em quem aplica no 

território o nosso ordenamento jurídico em matéria territorial. 

A criação que se propõe duma Autoridade do Território, pretende consubstanciar num 

instrumento jurídico adequado as capacidades formativas do Estado que serão destinadas a 

formar os actores do território, todos eles, segundo as mesmas metodologias e com os 

mesmos níveis de informação, acerca do ordenamento jurídico em vigor em matéria de 

território. 

É essencial, num País que pretenda dar um salto qualitativo para um sistema avançado 

de administração territorial – como é fundamental quando se pretende que os recursos 

territoriais travejam o desenvolvimento económico – que todos conheçam bem as leis e os 

mecanismos fiscalizadores e sancionatórios. Todos, são os funcionários da administração 

central, regional e local, desde logo os inspectores, os fiscais e os técnicos das diversas 

valências, os promotores privados, as classes profissionais relacionadas com o território, o 

movimento associativo que se dedica ao território, como as associações de ambiente e de 

defesa do património, as empresas públicas e as chefias dos organismos da administração, os 

serviços de segurança, todo o sistema da protecção civil, os mediadores e outras actividades 

económicas relacionadas com o território. 

A Administração central deve constituir mecanismos de formação adequados à 

complexidade e ao público-alvo deste sector. Deve cuidar de promover uma formação 

qualitativamente idêntica para os que vão executar as leis e para os que vão fiscalizar essa 

execução. Deve articular-se com a sociedade civil para aproveitar a capacidade formadora 

existente na iniciativa privada e para promover a sua verdadeira qualificação técnico-jurídica, 

assim como o seu crescimento quantitativo. 

Devem existir exigências de formação profissional nas matérias do território para o 

desempenho de determinadas funções directivas na administração. E a respectiva formação 

deve ser assegurada a quem queira obtê-la por preços razoáveis e justos. 

A Comunicação Social deve ter a oportunidade de formar os seus profissionais nestas 

matérias. 

Os políticos locais e regionais, assim como os deputados, todos eles, devem poder obter 

formação em matéria de ordenamento jurídico do território, o que hoje não acontece. Os 

partidos, os sindicatos e as IPSS, entre muitas outras organizações de grande impacto social, 

devem ver facilitado e encorajado o acesso à formação elementar em matéria de território. 
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Um País informado e documentado sobre o seu território faz menos asneiras e decide 

com maior valor acrescentado, quem sabe se com maior serenidade. Mais profissionalmente, 

em suma. E com mais senso comum e economia. 

É com convicção que se afirma que só por profunda ignorância em matéria de 

ordenamento e administração territorial foi possível realizar tantas alterações e medidas 

avulsas relativas à nossa organização do território nas últimas dezenas de anos, parte das quais 

para logo se revelarem inconvenientes, de tal modo, que algumas delas foram alteradas pelo 

mesmo partido em legislaturas subsequentes. Não há capacidade de financiamento, nem 

estrutura administrativa, nem desenvolvimento económico, que resista nestes termos. 

A ignorância é uma fronteira estrutural a derrubar, pela pedagogia, pela formação. Esta 

é uma atribuição fundamental da Administração central que se encontra descurada. 

III. A função reguladora 

A monitorização do sistema de administração territorial e a emissão de directivas, 

orientações, correcções ao sistema, programas operacionais específicos nestes sentidos, exige 

um profundo conhecimento da vida económica e institucional em torno do território que a 

Administração neste momento ainda não possui. 

A tarefa de regulação, seja no sentido do equilíbrio e da eficiência entre os diversos 

níveis da administração, ou no de melhorar a articulação entre as tecnoestruturas que 

impendem sobre o território em razão das políticas estruturais que lhes cabe prosseguir, ou 

ainda, no plano da defesa dos interesses do desenvolvimento perante a ineficiência da 

máquina administrativa, é estruturante duma Administração mais eficaz e ajuda à utilização 

mais eficiente do território e dos recursos. Não estamos a executar esta função, tão 

simplesmente. 

O cidadão que vê comprometida indevidamente uma sua vontade de uso de recursos 

territoriais por uma câmara municipal ou por um organismo periférico da Administração 

central, por exemplo, não tem, no plano prático, para quem se virar. Ainda que se esteja 

perante os habituais pareceres ilegais por decurso de prazo, ou outra qualquer vicissitude 

facilmente perceptível com uma análise elementar do processo. Os tribunais são muito lentos, 

a Justiça não é vista como uma opção. 

Numa democracia, o cidadão deve ter sempre recurso. E esse recurso tem de ser prático, 

efectivo e rápido. A função reguladora é fundamental e cabe ao Estado assegurá-la no âmbito 

da Administração central. Também por isso e para isso se propõe a criação da Autoridade 

Nacional do Território. 
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IV. A função fiscalizadora e sancionatória 

Nada funciona no âmbito das práticas de exploração dos recursos territoriais se não for 

fiscalizado com assiduidade e rigor e se não subjazer a essa fiscalização um sistema 

sancionatório eficiente e eficaz. 

A capacidade de fiscalizar com eficácia e de sancionar rapidamente, está a par da 

legitimidade política, nos requisitos funcionais duma administração territorial eficiente e 

produtiva. Também neste capítulo falhamos rotundamente e enquanto falharmos aqui, será 

difícil implementar políticas bem sucedidas em matéria do território. 

A função fiscalizadora do Estado em matéria do território, ao contrário do que se passa 

em matéria de segurança alimentar, por exemplo, encontra-se desacreditada e não é eficaz. 

Isso deve-se por um lado, à ausência de meios – seis inspecções num ano (2008) a casos 

relacionados com o ordenamento do território pela IGAOT, não é procedimento 

recomendável sob qualquer ponto de vista – e por outro, ao sentimento generalizado 

relativamente à excessiva razoabilidade das inspecções para com situações que mereceriam 

maior rigor sancionatório, designadamente para com responsáveis políticos. 

Existe uma convicção generalizada de que não existe verdadeira independência no 

desempenho da função inspectiva pela Administração Central e convenhamos que os métodos 

de nomeação dos respectivos responsáveis não contribuem para afastar essa convicção. Uma 

função inspectiva mais eficaz exige, além de melhores meios, mais independência dos 

respectivos responsáveis máximos. Em sede própria aborda-se esta questão. 

A função fiscalizadora e sancionadora será a mais importante e prioritária função duma 

Autoridade do Território, tal como se propõe. 
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DESCENTRALIZAÇÃO
(DESTERRITORIALIZAÇÃO 

DAS POLÍTICAS 
ESTRUTURAIS DA 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL)

OBJECTIVOS

O QUE É 
DESCENTRALIZADO

PAPEL DA 
ADMINISTRAÇÃO 

CENTRAL

MAIOR PREVISIBILIDADE
MAIS RAPIDEZ NAS DECISÕES
MAIOR ATENÇÃO AOS INVESTIDORES
MAIOR PROXIMIDADE ENTRE O NÍVEL DE DECISÃO SUPRA-MUNICIPAL E O NÍVEL LOCAL
MENOR MAINSTREAM HIERÁRQUICO
LIBERTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL PARA AS SUAS TAREFAS MAIS IMPORTANTES

NÍVEL 
SUB-

REGIONAL

NÍVEL LOCAL

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA E PROGRAMÁTICA
FUNÇÕES ESPECIAIS NO AMBIENTE
FUNÇÃO DISPOSITIVA QUANTO AO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO E ARQUEOLÓGICO
FISCALIZAÇÃO

ESFERA 
OBRIGATÓRIA

ESFERA 
VOLUNTÁRIA

ACESSIBILIDADES

LOGÍSTICA

TRANSPORTES PÚBLICOS DE PASSAGEIROS

COMPETITIVIDADE ECONÓMICA E TERRITORIAL

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

GRANDES SUPERFÍCIES COMERCIAIS

GESTÃO DE CANDIDATURAS E PROJECTOS

APRECIAÇÃO URBANÍSTICA

PRODUÇÃO E GESTÃO DE PLANOS

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

CERTIFICAÇÃO

PLANEAMENTO DA VALORIZAÇÃO DAS ORLAS COSTEIRAS
AVALIAÇÕES AMBIENTAIS ESTRATÉGICAS
GESTÃO DOS PLANOS DE ESTUÁRIOS, ALBUFEIRAS E OUTROS RECURSOS HÍDRICOS
PMOT – FIM DAS COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO

 
Quadro nº 6.2 – Gomes, Rogério, Proposta de política de descentralização, Um Modelo de Organização Regional para Portugal, FCT-UNL, Caparica, 
2010 



390 
 

 

6.5.REESTRUTURAÇÃO DA ADMI�ISTRAÇÃO �O �ÍVEL I�TERMÉDIO: 

REPRESE�TAÇÃO POLÍTICA E ESTRUTURA EMPRESARIAL AO SERVIÇO 

DA COMPETITIVIDADE  

 

6.5.1.  Introdução 

Apontaram-se atrás as razões pelas quais é insuficiente uma estrutura de organização 

territorial exclusivamente baseada nos níveis local e nacional. Também se explicou porque 

motivo a organização regional não deve continuar a ser estruturada em torno de organismos 

periféricos da Administração central. Por fim, esclareceu-se como o âmbito da região-plano se 

tem demonstrado pouco útil para uma administração territorial eficiente e competitiva. 

A todas as razões de proximidade, de melhor escala para solucionar os problemas 

regionais e menor mainstream hierárquico nos processos decisórios, acrescem as razões que 

nos fornecem a antropologia política e a sociologia cultural do espaço. 

Uma organização política deve estabelecer-se em torno de percepções espaciais 

socialmente aceites e queridas. Essas percepções espaciais em Portugal estão usualmente 

relacionadas com a noção de País, a realidade concelhia e com a realidade dos municípios que 

estão próximos e que normalmente se agrupam na associação de municípios, ou na área 

metropolitana, sendo esta já uma percepção mais frágil do ponto de vista simbólico. 

O distrito e a grande região-plano são realidades teóricas que se encontram longe do 

imaginário da generalidade das pessoas e dos agentes económicos, ainda que o regime 

político tenha por base o distrito para eleger os deputados com assento na câmara legislativa e 

para estabelecer a generalidade dos órgãos regionais internos de cada partido.  

As pessoas sabem que pertencem a determinado distrito e que estão na região centro ou 

norte, mas existe uma simbologia cultural sólida, e uniforme, por detrás destas percepções? 

A vida das pessoas e os seus códigos de valoração estabelecem-se geralmente, em 

Portugal, dentro do concelho ou da cidade ou vila e depois na sub-região em redor. 

As percepções das pessoas relativamente à sua qualidade de vida e desenvolvimento, 

estão muito relacionadas com o seu poder de compra, a qualidade dos serviços de toda a 

ordem a que podem recorrer, a qualidade do habitat e o grau de segurança de que pensam 

gozar relativamente a fatalidades e à velhice. 
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As três grandes fontes de percepção e de comparação que se utilizam para ajuizar 

relativamente aqueles elementos valorativos, são a comunicação social, o local de trabalho e o 

sítio onde se processa a vida familiar, isto é, o habitat, a rede comercial e de transportes a que 

se recorre, as opções de lazer extra-muros. 

A simbólica espacial da generalidade das pessoas pode apropriar-se, com bem maior 

segurança e rapidez, de uma realidade política que seja formada na proximidade do que 

considera o “seu” território e o da comunidade cultural em que se sente integrada, do que de 

realidades distantes como a grande região-plano. 

A indiferença das tecnoestruturas das grandes regiões-plano relativamente ao efectivo 

sucesso, prático, local, dos sucessivos investimentos que as últimas décadas lhes 

proporcionaram, é o espelho da indiferença com que as populações olham para a 

administração regional que possuem. De tal proveniência, nenhum calor político animará as 

pessoas. Nenhuma simbologia daí provinda se traduzirá em visão de futuro comum, capaz de 

concitar dinâmicas de cidadania, culturais e sociais. Aquelas dinâmicas que propiciam os 

projectos do desenvolvimento. 

Necessitamos de um projecto político simultaneamente mais consistente na articulação 

dos interesses locais e mais prosaico, de onde possam sair dinâmicas culturais e políticas que 

se relacionem com as pessoas, que elas compreendam e por isso, em que queiram participar.  

Esse é o espaço da “pequena região” e da sub-região, que defendemos. 

 

 

6.5.2. Como funciona agora? 

 

6.5.2.1.A Administração periférica do território 

A administração periférica do território vive embrenhada em processos experimentais e 

cresce, cresce. Foi a separação entre as direcções regionais de ambiente e as CCR, sem que o 

Governo que a promoveu tenha querido ou sabido explicar porque razão se desintegravam 

com tal simplicidade realidades tão ligadas como a administração regional do território e a 

administração regional do ambiente.  

Logo de seguida, promoveu-se novamente a junção das duas administrações, também 

sem que se tenha explicado as razões do insucesso da experiência. Entretanto, sempre se 

mantiveram separadas da administração regional do território, baseada nas CCDR, a 
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administração periférica das políticas estruturais da economia: o comércio, a indústria e o 

empreendedorismo, assim como as questões relacionadas com o desenvolvimento rural: a 

floresta e a agricultura, como se isso fizesse algum sentido. 

Recentemente, criaram-se as ARH, sem que alguém explique o sentido que faz 

aumentar a administração periférica do Estado com novas instituições regionais e suas 

delegações sub-regionais, num momento em que a Administração tem de reduzir 

forçosamente os custos e em que a população não tem capacidade para suportar o acréscimo 

de mais impostos – assim referem todos os especialistas – numa área em que existe um vasto 

grupo empresarial do Estado, as Águas de Portugal e em que existem já as CCDR e o Instituto 

da Água. 

Pouco depois, em pleno período eleitoral das últimas eleições legislativas, criaram-se 

sucessivas empresas de desenvolvimento territorial, sob modelo semelhante à Expo Parque, 

para zonas definidas do litoral metropolitano, sem que alguém aparecesse a explicar como se 

resolvem as sobreposições de competências assim criadas e se os programas de valorização 

elaborados na base da criação dessas empresas, têm assegurados os respectivos investimentos, 

ou donde virá tão vasta capacidade de investimento. 

Há ausência de dados públicos acerca da actividade produtiva destes organismos e 

empresas, das suas receitas gerais, das receitas das taxas que cobram pelos serviços que 

prestam, dos subsídios que dão ou que recusam, assim como das respectivas delegações sub-

regionais. A dimensão da ignorância acerca do sucesso, ou do insucesso, dos investimentos 

cuja operacionalização carrearam, é quase total. 

A maioria destes organismos parece actuar na convicção aparente que a sua 

responsabilidade relativamente aos milhões de euros que processam, se encerra, na prática, na 

redacção de relatórios finais e no fecho de contas que estejam formalmente apresentáveis. 

Há uma teorização crescente da função operativa destes organismos. Ela existe cada vez 

mais no papel, sendo relevada pelos actores a ausência de estratégias regionais de 

desenvolvimento e a aparente falta de objectivos dos organismos periféricos. 

É nossa conclusão que as dificuldades de acção da generalidade dos organismos 

periféricos numa época de restrição económica, é demonstrativa da sua falta de estratégias de 

desenvolvimento e da falta de autonomia e correspondente direcção política.  

A sua actuação tem vindo a ser pôr dinheiro em cima dos problemas do 

desenvolvimento económico regional e procurar contê-los, ou silenciá-los desse modo, não 

actuar para os resolver, por intermédio de reformas. Quando falta o dinheiro, os problemas 
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recrudescem e a falta de políticas transparece. 

 

6.5.2.2.  As dificuldades que a Administração periférica cria ao desenvolvimento 

territorial 

Os organismos periféricos da administração central constituem hoje, nos domínios do 

planeamento municipal de ordenamento do território, assim como no licenciamento de 

propostas urbanísticas, entropias ao normal desenrolar da vida local.  

Os problemas e os atrasos que criam pouco têm que ver, em muitos casos, com 

quaisquer irregularidades nas propostas, estando mais relacionados com a dificuldade da 

administração periférica em despachar o volume de solicitações a que é sujeita com os 

recursos que pode disponibilizar e noutros casos, com a incompreensão e o desconhecimento 

destes organismos relativamente às situações locais, porque é vulgar que quem aprecia planos 

e propostas urbanísticas na administração central e periférica, não conheça adequadamente as 

realidades locais sobre as quais opina e não pretenda articular-se com as câmaras municipais 

para receber esse conhecimento. 

Esta é uma consequência deste tipo de organização territorial centralizada: os meios na 

Administração começam a ser racionalizados, num contexto normativo que requer 

irracionalidade financeira, isto é, um enorme dispêndio de meios em nome de uma postura de 

tudo ver e tudo prever, sem relação com os problemas reais. 

 

 

6.5.3. Como se pretende que funcione? 

 

6.5.3.1.Legitimidade e representatividade 

O primeiro requisito para o sucesso de uma entidade regional é ser reconhecida como 

legítima pelas populações e pelos municípios que a compõem. Essa legitimidade deve 

assentar em mecanismos de representação que relevem o peso relativo dos diversos 

concelhos. 

Fórmulas de poder como a que temos em vigor entre nós relativamente às associações 

de municípios, que colocam em pé de igualdade no respectivo executivo cada um dos 

municípios que a compõem, sem cuidar do seu peso demográfico relativo no âmbito da sub-
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região, não correspondem a uma percepção adequada da realidade política supra local. 

O elemento habitualmente utilizado em democracia para legitimar o poder político é o 

elemento demográfico, reflectido no número de eleitores. Uma entidade regional ou sub-

regional legítima tem de partir dessa base social, reconhecê-la e constituir os seus 

mecanismos de poder a partir daí. 

Quando temos uma realidade institucional cujo objectivo é a mera coordenação, uma 

estrutura simples, que assegure tão só a representatividade dos diferentes componentes 

autónomos, pode ser e muitas vezes é suficiente. Porque as decisões são tomadas por 

consenso, não se colocam questões em que um município com 30.000 eleitores se possa ver 

ultrapassado ou condicionado por decisões de três municípios que totalizem juntos oito ou 

nove mil eleitores apenas. 

Quando queremos utilizar tal estrutura para descentralizar competências e 

operacionalizar programas de financiamento, é natural que surjam conflitos em redor da 

deficiente representatividade de alguns municípios, logo os que tenham maior peso 

demográfico e consequentemente, dúvidas e contestações em matéria da legitimidade. 

Se quisermos utilizar a associação de municípios como entidade sub-regional, teremos, 

mais tarde ou mais cedo – e nestas coisas quanto mais cedo melhor – que aperfeiçoar o 

sistema de representatividade. Como podemos fazê-lo? As alternativas não são muitas. 

A primeira alternativa que ocorre é a de fazer eleger pela população de toda a sub-

região, por voto directo, secreto e universal, uma assembleia regional, ou um executivo, ou 

ambos. Esta alternativa é a da representatividade política directa, que nada tem a ver com os 

órgãos municipais dos municípios integrantes. Trata-se aqui de criar algo de diferente de uma 

associação de municípios. Cria-se uma entidade politicamente independente dos municípios. 

A sua legitimidade democrática é indiscutível. 

Outra possibilidade é a de se criar um sistema híbrido. Primeira hipótese, um executivo 

com legitimidade eleitoral e uma assembleia indirectamente designada com base nas 

assembleias municipais. É fácil ver que o desequilíbrio de legitimidade entre os dois órgãos 

tornaria a assembleia regional um mero adereço ou tornaria impraticável o sistema.  

Segunda hipótese: um executivo constituído por um representante por município e uma 

assembleia designada directamente pelos eleitores de toda a sub-região. O sistema tornar-se-ia 

extremamente complexo de administrar e provavelmente redundaria ou numa situação 

semelhante à actual, em que os maiores municípios se sentem deficientemente representados 

no executivo, onde as decisões mais importantes são tomadas, ou numa situação de conflito 
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entre a assembleia directamente legitimada e o executivo representante doutra realidade 

institucional. Nenhuma destas possibilidades parece realista. 

A terceira e última solução parece ser a de criarmos equilíbrios institucionais dentro da 

associação de municípios que aproximem os equilíbrios de poder do peso relativo de cada 

município. 

Temos duas formas de o fazer. 

Podemos estabelecer um poder executivo em que o número de representantes por 

município seja desigual, de modo a que, mediante uma fórmula a determinar, cada município 

passe a possuir um peso institucional relativo nesse executivo, que interprete de modo mais 

ou menos aproximado a realidade demográfica da sub-região. Esta solução, não sendo 

perfeita, tem o atractivo de diminuir a injustiça relativa do sistema um município – um 

representante no executivo.  

Resta saber qual seria a reacção dos pequenos municípios ao estabelecimento de regras 

que alterassem a correlação de forças deste modo, isto é, mediante a criação de um sistema 

em que a busca do equilíbrio relativo de acordo com a demografia, tornará mais simples 

marginalizar algum ou alguns pequenos municípios, ou os municípios de uma parte, 

eventualmente a menos povoada, da sub-região. 

Ou podemos teorizar a utilização de um sistema semelhante para determinar a 

composição da assembleia da associação de municípios e permitir que esta eleja o executivo. 

Mas esta solução retira aos diversos executivos municipais qualquer garantia de representação 

institucional no executivo. O sistema permite constituir coligações que afastem, por uma 

qualquer soma de votos negociada na assembleia, alguns executivos municipais do executivo 

regional. A solução atenta contra a coesão regional que, em primeira instância, deveria servir. 

Não parece realista. 

 

6.5.3.2.Representatividade directa ou indirecta: vantagens e desvantagens 

A representatividade directa tem as vantagens da simplicidade e da legitimidade 

indiscutível. 

A sua desvantagem é que a legitimidade política traz consigo autonomia financeira e o 

País tem legítimo receio da criação de mais administrações públicas, sabendo dos resultados 

obtidos e do descontrolo financeiro das actuais.  

Esse receio aumenta quando se concebe um número de organismos entre os 10 – 
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número de regiões utilizadas pelo Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território e 

as 18/20 – número aproximado de sub-regiões que resultariam duma lógica de organização 

territorial estabelecida com base nas actuais áreas metropolitanas e no mapa das NUT III, 

prevendo-se com realismo a possibilidade de algumas fusões entre estas. 

O País não suporta, nem suportará num futuro previsível, a criação de mais 

administrações, designadamente se se pretender que funcionem, isto é, não se limitando a 

existir, a produzir custos de funcionamento, a pagar vencimentos, a produzir relatórios e a 

criar mais dificuldades administrativas ao funcionamento da sociedade civil. 

Para podermos ter legitimidade política num nível regional/sub-regional, teremos 

eventualmente de encontrar uma solução eficaz que obste à criação de administrações 

públicas regionais/sub-regionais.  

É um paradoxo apenas aparente, que a governação pode resolver. Não parece que as 

administrações regionais constituam uma exigência real para o País, atendendo ao conjunto de 

necessidades pelas quais se justifica a criação das regiões/sub-regiões. Essas razões não são 

de cariz administrativo, nem justificam a criação de administrações regionais.  

A dinâmica que essas razões exigem, é uma dinâmica empresarial, alicerçada numa 

decidida simplificação administrativa e numa legitimidade politica autónoma. 

A representatividade indirecta, com base nos municípios, portanto, tem a vantagem de 

já existir, pelo que seria o aproveitamento – ainda que com as limitações enunciadas acima – 

de algo existente, que não aparece como economicamente ameaçador à generalidade da 

população e dos observadores especializados. O que ficou acima exposto elucida acerca das 

desvantagens respectivas: insegurança, deficiente representatividade e consequentes 

problemas de legitimidade. Para além do facto de ser bem mais difícil controlar o crescimento 

administrativo duma entidade com as características da associação de municípios, do que com 

uma entidade que surja à partida destituída dessa faculdade. 

 

6.5.3.3.  A definição de objectivos regionais/sub-regionais claros em matéria de 

ordenamento do território 

Falamos demasiado de regionalização e muito pouco de objectivos regionais. E todavia, 

a falta de objectivos regionais/sub-regionais claros, transmite elevada insegurança e ocasiona 

desperdícios nas políticas locais e no desenvolvimento regional. 

O Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território constituiu um esforço de 
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catalogação estratégica muito útil para a futura definição de políticas regionais. Não se 

pretende aqui nem desenvolver esse esforço, nem definir nenhum conjunto específico de 

objectivos regionais. O que é necessário, num primeiro passo, é propor uma esfera objectiva 

de áreas de política estrutural que consideremos – e que possamos consensualizar – como 

sendo de interesse regional/sub-regional. Porque essa esfera de interesses determinará um 

“perímetro” político estrutural dentro do qual se produzirá a definição dos objectivos de 

ordenamento do território de cada região/sub-região. 

Não podemos cair na costumeira lógica de que tudo cabe e tudo é útil, para não 

deixarmos de parte áreas que terão também os seus defensores e os seus lobbies. Não é assim. 

Pelo contrário, há que estabelecer criteriosamente as áreas em que: 

a) Pela dimensão geográfica dos problemas, se trata claramente de áreas deste nível 

territorial, porque as questões de desenvolvimento que colocam ultrapassam os níveis local e 

intermunicipal, exigindo uma visão infragovernamental; 

b) Porque os municípios demonstrem dificuldades estruturais em as abarcar, mais uma 

vez em razão da respectiva dimensão, ou por outros motivos. 

Para além disso, é preciso estabelecermos um modelo com base em decisão política. 

Existem dois grandes grupos de preocupações que justificam actualmente, por toda a Europa, 

lógicas regionais/sub-regionais: as preocupações com as questões sociais, de saúde e 

escolares; e as preocupações com o desenvolvimento económico, a competitividade e o 

emprego. Sabe-se que sem estas duas coordenadas estruturantes descolarem, não existe 

desenvolvimento regional que se consolide. Se pretendermos criar uma organização de nível 

regional/sub-regional que a tudo acorra, criaremos um novo monstro administrativo, 

sorvedouro de dinheiro e com diminuto impacto real no território. Criaremos novos institutos 

da inconsequência, como temos vindo a fazer nas últimas décadas. 

A opção desta tese é conceber a organização regional/sub-regional virada para o 

desenvolvimento económico e o emprego. Com os fundamentos que se descrevem 

seguidamente. 

A área social, da saúde e escolar dependem muito, relativamente aos seus resultados, da 

coordenação local que for possível prestar-lhes. Mesmo os britânicos, que têm vindo a 

estabelecer a sua organização regional em redor dessas políticas estruturais, reconhecem 

actualmente que os grandes fracassos e desperdícios nessas políticas se relacionam com os 

défices de coordenação ao nível local, que é o nível onde se encontram as pessoas a apoiar e a 

acompanhar.  
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Perfilho dessa opinião e creio que se trata de áreas onde a proximidade da orientação 

política faz toda a diferença para o grau de sucesso do investimento público. Por esse motivo, 

defendo que no grande grupo de políticas estruturais a que podemos chamar do 

desenvolvimento social, a descentralização deve proceder-se para o nível local, até ao limite 

do possível.  

Esse processo deve ser realizado com tempo, com os estádios intermédios que a 

experiência for aconselhando, porque se trata de criar novos desafios em entidades que já os 

têm em grande número noutras áreas, ainda que quase sempre correlacionadas. 

Acredito que a descentralização do parque escolar para as autarquias está a correr bem, 

senão muito bem. Mais uma vez, os municípios puseram-se a brios, perante uma política que 

tanto diz aos munícipes e estão a ganhar a batalha. Não existe o menor motivo para a 

Administração central não reconhecer que nesta área, encontrou quem faça melhor. E deve 

reforçar a descentralização na área educativa, desterritorializando a sua actividade. 

Só a ausência de bom senso permitiria fechar a porta, ab initio, num processo de 

transformação da Administração desta envergadura, à possibilidade de, a determinado 

momento do processo de descentralização das políticas estruturais de desenvolvimento social 

para as autarquias, se verificar a necessidade de ajustes nesta perspectiva, com eventual 

descentralização funcional para o nível intermédio, regional, da Administração.  

Mas não antes de esgotar, dentro dos limites da razoabilidade, as possibilidades da 

descentralização para o nível local, o que deverá representar simultaneamente o tempo de 

consolidação da estrutura regional/sub-regional de tipo político e empresarial que se advoga, 

muito leve e económica. 

Uma estrutura regional/sub-regional em criação, que se pretenda dotar de características 

em tudo distintas das organizações pesadíssimas que servem a administração central, não 

pode sequer absorver competências cuja modelação é a de serem desempenhadas por massas 

de funcionários que não deverão, nem poderão existir no nível regional/sub-regional, a menos 

que queiramos continuar a afundar financeiramente o País por intermédio de uma 

administração muito cara, pouco eficiente e pouco eficaz. 

A equipamentação e o desenvolvimento de acessibilidades no interior do País, por 

exemplo,  têm atingido níveis que ultrapassam já, felizmente, em muitos lugares, o razoável.  

O grande problema do interior é a falta de oportunidades para fixar pessoas. Essas 

oportunidades criam-se com investimentos e com o emprego resultante desses investimentos. 

Cria-se também levando mercado, adquirentes, ao interior e reforçando as respectivas 
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produções autóctones. 

Definido o objectivo de Política para a organização regional/sub-regional, estamos em 

condições de estabelecer as áreas concretas que devem merecer atenção ao nível intermédio. 

São as que concorrem directamente para a criação de investimentos, a inovação 

correlacionada, a clusterização das capacidades produtivas para aumentar a competitividade e 

os aspectos relacionados com a logística do desenvolvimento económico, nomeadamente as 

estratégias de mobilidade regionais.  

Estas são as áreas de hoje, mas amanhã terão de ser aquelas que os tempos 

aconselharem para o mesmo objectivo de Política. Estamos portanto perante uma geometria 

variável em vários sentidos, o da dimensão geográfica, dado que há interesse em assegurar 

que a dimensão regional tenha a massa crítica demográfica necessária para responder às 

exigências do desenvolvimento e o País não é equilibrado desse ponto de vista, o das áreas a 

priorizar e o dos objectivos concretos dentro dessas áreas. 

Para efectivar esta estrutura, a Administração central terá de perceber que lhe compete 

abrir catálogos de oportunidades e deixar de estabelecer programas específicos para a 

generalidade do País, deixando que cada região/sub-região escolha, arrisque, tome o seu 

próprio rumo e o inverta quando as circunstâncias o aconselharem. 

Dentro do contexto explicado atrás, a esfera de interesses regionais que se propõe 

priorizar como alvo de uma organização regional/sub-regional em Portugal é a seguinte: 

a) A competitividade territorial de cada região/sub-região por investimentos e por 

empregos, assim como por capacidades científicas, tecnológicas, industriais e exportadoras 

em geral, incluindo no domínio turístico. O marketing territorial; 

b) O desenvolvimento científico e tecnológico da região/sub-região; 

c) O desenvolvimento industrial, lato sensu, isto é, incluindo o desenvolvimento de 

unidades produtivas, das fileiras respectivas e a sua clusterização regional, com o 

desenvolvimento de todos os componentes do respectivo suporte empresarial, as vendas, o 

design, a investigação aplicada e a capacidade laboratorial de pesquisa e de certificação, a 

organização administrativa, jurídica e financeira; 

d) O desenvolvimento do Turismo, entendido como actividade exportadora de elevada 

potencialidade, sustentável, a exigir consequentemente uma revisão do conceito de interesse 

turístico, que regule de modo racional o chamado “aldeamento turístico”, que contém os 

germes da depredação territorial se continuar a ser promovido desordenadamente, dado 
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constituir em muitos casos pouco mais do que uma imagem destinada a cobrir meros 

interesses de venda de imóveis a mercados que os possam pagar, sem verdadeira criação de 

economias para além da transformação dos solos pela urbanização e das construções; 

e) O ordenamento das grandes superfícies comerciais, que ameaçam prejudicar 

irrevogavelmente o comércio tradicional, luxo a que Portugal não se pode dar – o da 

destruição do pequeno comércio de rua, que é o que mais empregos cria e o que mais 

contribui para a vivência urbana; 

f) Acessibilidades de âmbito regional, aéreas – aeródromos – rodoviárias, ferroviárias, 

fluviais e marítimas, incluindo as de pesca e os apoios à náutica de recreio; 

g) O sistema de mobilidade regional/sub-regional, incluindo o que respeita às 

respectivas concessões de linhas e carreiras a empresas transportadoras e os parques 

logísticos; 

h) Em matéria ambiental e rural, as responsabilidades regionais terão de ser mitigadas 

de início e a sua ampliação deve dar-se com prudência e mediante a análise do sucesso que for 

sendo obtido nas áreas de competência transferidas.  

Em termos ambientais, o planeamento das áreas menos sensíveis da REN, destinadas a 

usos directamente relacionados com as suas competências, a protecção das paisagens e a 

orientação da salvaguarda dos recursos hídricos pelas empresas do sector das águas, parecem 

ser excelentes pontos de partida. No capítulo rural, a grande prioridade não pode deixar de ser 

a floresta, seguido de perto pelo desenvolvimento agro-industrial. 

 

6.5.3.4.Assegurar a competitividade territorial 

Assegurar a competitividade territorial é articular vantagens e dispô-las em forma de 

projecto, encontrando e pondo de acordo os respectivos actores. É incentivar e organizar a 

competição. 

Concretizando, precisamos de quem perceba onde estão os solos disponíveis, as 

capacidades científicas e tecnológicas, estude as oportunidades de investimento em cada 

momento à procura de localização, articule as autoridades territoriais dos níveis necessários e 

proponha aos investidores propostas ganhadoras para a localização dos seus investimentos.  

É necessário assegurar o acompanhamento administrativo dos investimentos, de modo a 

evitar dificuldades desnecessárias aos investidores, que os ajudem a conhecer melhor a região 

e todos aqueles que nela podem prestar serviços para a instalação do investimento. 
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É necessário saber apoiar com empenhamento pessoal a instalação pessoal e 

profissional dos investidores e do pessoal de valia técnica que com ele vier, assim como 

promover as estratégias sociais necessárias para a sua integração se tornar duradoura, para que 

criem raízes entre nós, porque essa é uma das formas mais importantes para fazer deslizar no 

tempo e contrariar dentro do possível as grandes ondas de deslocalização em cada fileira, 

ganhando tempo para a reconversão dos seus activos, algo que neste momento não temos tido, 

infelizmente, porque ninguém acompanhou de perto, nem com a informação e a visão 

necessárias, as evoluções que os últimos anos têm registado nessas fileiras, cujas 

consequências nos têm chegado sob a forma de encerramentos industriais, como uma 

imprevisibilidade, quando de facto não é assim. 

 

6.5.3.5.Orientar e racionalizar o desenvolvimento económico 

O palco regional deve tornar-se o espaço de encontro por excelência dos três ramos da 

sociedade civil que têm de ser chamados a liderar o desenvolvimento económico: os 

empresários, a investigação e o mundo associativo, onde temos um atraso típico do terceiro 

mundo, que teremos de nos esforçar por ultrapassar, ou dentro em pouco faltar-nos-ão esses 

parceiros essenciais, até no âmbito do concurso por financiamentos comunitários. 

O palco regional destina-se primacialmente a discutir orientações estratégicas de 

desenvolvimento económico e de criação de emprego. Projectos concretos, a sua 

rentabilidade, o seu financiamento, a sua localização e o apoio da imagem regional ao seu 

sucesso. Com grande atenção, sistémica, às áreas do Turismo, do desenvolvimento agro-

industrial de produtos autóctones e da floresta. 

 

6.5.3.6.Racionalizar o crescimento urbano 

Fomos já suficientemente explícitos quanto à indispensabilidade de criar uma 

verdadeira autoridade municipal e essa autoridade é a câmara municipal. Por essa razão, não 

se colocam genericamente questões acerca de quem acompanha e orienta o crescimento 

urbano do concelho. 

O que não é admissível é que o desordenamento do crescimento urbano de um concelho 

tenha consequências regionais e isso acontece com o actual sistema. Veja-se um dos exemplos 

mais tristes, o crescimento descontrolado que a câmara municipal de Sintra permitiu nas 

últimas duas décadas, que teve consequências tão graves no sistema de mobilidade de todos 
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os concelhos vizinhos, designadamente sobre Oeiras e a Amadora. Isto não deve acontecer e 

um bom sistema de ordenamento do território não o permite. 

É por esse motivo que se considera indispensável descentralizar para o nível regional as 

competências que a Administração central actualmente detém em matéria de ordenamento 

regional do território nas áreas da Indústria, do Turismo, das grandes superfícies comerciais e 

das acessibilidades e sistema de transportes. Porque se considera fundamental definir-se um 

enquadramento territorial de âmbito regional, rigoroso, ao crescimento urbano. 

 

 

6.6.  O quadro de atribuições e competências que se propõe 

Propõe-se um quadro relativamente reduzido de atribuições e competências à entidade 

regional autónoma e descentralizada. Que é, nos seus grandes traços, o que seguidamente se 

expõe. 

Em matéria de planeamento e ordenamento do território, as competências de 

ordenamento regional do território para o Turismo, a Indústria e a Agro-Indústria, as 

acessibilidades, as grandes superfícies comerciais e o estabelecimento de pólos científicos e 

tecnológicos, assim como de estabelecimentos de natureza laboratorial, seja de pesquisa, seja 

de certificação. Intervenção no ordenamento do território para a preservação e a valorização 

natural e rural das paisagens, dos recursos hídricos e da floresta. 

Em matéria de administração territorial, o marketing territorial, a promoção, 

organização e a gestão de projectos regionais/sub-regionais de desenvolvimento industrial, de 

inovação empresarial, científica e tecnológica, de desenvolvimento turístico, de valorização 

de recursos hídricos, da paisagem e da floresta e de qualificação das acessibilidades e dos 

sistemas logístico e de transportes públicos de passageiros. 

 

 

6.7.  O modelo de organização regional, orgânico e financeiro 

A proposta desta tese é a da criação de uma entidade regional directamente 

representativa da população, portanto eleita por voto secreto e universal. 

A base da concepção é sub-regional, com base nas áreas metropolitanas e nas NUT III, 

porque é a esse nível que se situam não apenas as questões mais importantes para o 
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desenvolvimento regional, mas também as potencialidades a explorar para melhor os resolver.  

Todavia, a crua realidade económica do País cobra elevados juros. Não é possível 

financiar simultaneamente a descolagem de mais de duas dezenas de entidades empresariais 

de desenvolvimento regional, como o País necessitaria. Por esse motivo, devemos procurar 

uma organização mais eficiente do ponto de vista financeiro, ainda que com algum sacrifício 

de eficácia. Essa organização regional pode aproximar-se um pouco da que é utilizada pelo 

PNPOT, de modo a limitar a um número pouco superior à dezena as instituições operativas 

regionais a criar, ainda que estas não sejam de natureza administrativa. 

Propõe-se assim como ponto de partida formal do desenho da organização regional, a 

racionalidade da “pequena região/sub-região, conforme o mapa já exposto atrás. Assume-se 

que uma análise mais fina do território nacional metropolitano, no momento em que for 

efectuada a reforma e a procura de consensos entre todos os partidos políticos, com os 

municípios e a sociedade civil, justifique soluções com maior elasticidade, que possam 

determinar em algumas áreas do território, designadamente ao litoral, delimitações diferentes. 

Parece-nos poder ser o caso das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, ou da região 

Oeste, hoje inserida na região-plano de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

6.7.1.  A assembleia regional 

O modelo que se propõe assenta na eleição de uma assembleia regional, composta por 

um número restrito de deputados regionais, a eleger em listas partidárias por voto directo, 

secreto e universal dos eleitores que componham a região, ou a sub-região. 

Este será o organismo político regional: uma assembleia legitimamente eleita onde 

serão debatidas as questões regionais e traçados normativos adequados à região ou à sub-

região representada. 

Esta assembleia regional elegerá também o presidente da região, a quem caberá dirigir 

uma Agência de Desenvolvimento Regional – ADR, instituição de natureza empresarial, não 

multi-municipal, isto é, sem representação social dos municípios que compõem a região/sub-

região, destinada a contribuir com autonomia para o desenvolvimento da região. 

A assembleia regional terá como uma das suas principais funções a fiscalização da 

ADR. 

Deve ser constituído um conselho económico e social regional, como órgão consultivo 

da assembleia regional, assim como da ADR. Trata-se do terceiro elemento do sistema de 
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governação regional que se propõe, e destina-se a fortalecer o associativismo regional, que 

constituirá a breve trecho em toda a União Europeia um elemento social importante, até para 

efeito de candidaturas a programas de financiamento. Convém ter presente que o sector do 

voluntariado cria um emprego em cada nove, na área da União Europeia anterior ao último 

alargamento. 

 

6.7.2. O Presidente da região 

O Presidente da região é designado pela Assembleia regional, num sistema de sufrágio 

indirecto destinado a reforçar o poder dos partidos com assento na assembleia regional 

relativamente ao líder político da região. 

Parece-nos fundamental optar pelo sistema de designação indirecta, porque o poder do 

Presidente da região sobre a Agência de Desenvolvimento Regional será o de um 

administrador delegado que, em vez de se encontrar sob um controlo apertado de um 

Conselho de Administração representante de accionistas, se encontrará sob o controlo da 

Assembleia Regional, onde previsivelmente a maioria dos eleitos pertencerão à força política 

que elege o Presidente da região, ou a uma coligação destinada a obter o mesmo efeito. 

O Presidente de região terá um conjunto de poderes executivos elevado, porque 

baseados numa tecnoestrutura empresarial com acesso a um fundo de financiamento nacional. 

Representará a região em termos protocolares e responderá perante a assembleia regional.  

Os seus poderes, para além do que se descreveu, merecem profunda reflexão, tendo em 

vista o objectivo de que ele desempenhe o papel de dinamizador de articulações entre as 

empresas, o mundo científico, os municípios e os proprietários, tendo em vista coordenar a 

competitividade territorial da região. Para além disso, será o interlocutor da região junto da 

Administração central. 

 

6.7.3. A Agência de Desenvolvimento Regional 

A Agência de Desenvolvimento Regional deve revestir a natureza jurídica duma 

Sociedade de Gestão de Participações Sociais. Deverá nascer com capitais exclusivamente 

públicos, uma dotação orçamental especial única da Administração central para custos de 

instalação e funcionamento e um plafond de endividamento restrito. Essa será a dotação 

disponibilizada pelo Estado para uma aplicação rigorosamente controlada. 

Referimo-nos nomeadamente à impossibilidade de concessão de subsídios, à limitação 
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rigorosa dos postos de trabalho fixos que podem ser criados na respectiva tecnoestrutura e à 

tipologia das aplicações autorizadas com dinheiros públicos. 

A unidade empresarial de desenvolvimento regional que se propõe tem assim um 

desenho financeiro específico, que passa por um financiamento da Administração central 

concedido com condições muito rigorosas de aplicação, sob pena de reversão e subordinadas 

ao controlo prévio de auditor residente do Ministério das Finanças. 

Este mecanismo tem dois objectivos: impedir desvios nos gastos, relativamente à 

fracção do investimento central inicial que for concedido para instalação; e estabelecer um 

fundo permanente na ADR com a restante fracção do investimento inicial, o qual apenas 

deverá ser utilizado para efeitos de rentabilização; e somente os lucros dessa rentabilização 

poderão ser livremente utilizados pela ADR, juntamente com os restantes capitais públicos e 

privados que captar. 

Deste modo, incentiva-se a ADR a constituir negócios fundamentais que assegurem 

receitas permanentes e consolidem uma situação financeira saudável, ao invés das lógicas 

deficitárias a que parecem recorrer parte das nossas empresas públicas. 

A ADR não deve ter participação financeira dos municípios dos concelhos que 

constituem a respectiva região. Todavia, terá acesso a um fundo aberto a criar pela 

Administração central para injectar capitais públicos e privados no desenvolvimento regional.  

O fundo estabelecerá garantias de rentabilidade a prestar pelas ADR que a ele 

pretendam recorrer, permitirá corporizar nas ADR participações sociais em negócios que se 

estabeleçam nas respectivas regiões, sempre assegurando a impossibilidade de a participação 

social da ADR assumir a natureza de “golden share” ou ultrapassar um limiar que lhe permita 

assumir o controlo das empresas. 

O administrador da ADR deve ser o presidente da Região, eleito na assembleia regional. 

A ADR é fiscalizada activamente pela assembleia regional, que será dotada para o efeito de 

poderes suficientes, designadamente os de determinar auditorias independentes para o efeito, 

ou o de realizar inquirições acerca de actividades da ADR. 

6.7.4. O Conselho Económico e Social Regional 

A criação deste órgão visa obter dois efeitos fundamentais. O primeiro é o de incentivar 

o crescimento para a dimensão regional/sub-regional das representações associativas locais 

nas diversas vertentes, da saúde à defesa do ambiente e do património, das IPSS às 

associações de juventude e aos movimentos socioprofissionais, como os sindicatos e as 
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ordens profissionais e as representações das actividades económicas, da Academia e da 

inovação. 

Em segundo lugar, o de assegurar a interacção entre a instituição política regional e a 

sociedade civil regional, garantindo a sua participação nos mecanismos de decisão regionais, 

como forma de enriquecimento social, cultural e científico. 

 

6.7.5.  Lógica e disciplina empresariais: solidez técnica, financeira e económica 

O realismo e a austeridade do modelo de financiamento da entidade regional 

descentralizada serão determinantes na sua exequibilidade, dado o momento económico 

particularmente difícil em que o País se encontra. 

O financiamento das assembleias regionais não constituirá um encargo significativo 

para o Estado, desde que o modelo do seu funcionamento seja rigorosamente disciplinado do 

ponto de vista financeiro.  

Propõe-se uma assembleia regional reduzida relativamente ao número de deputados 

regionais, cargo a exercer em regra mediante o mero pagamento de senhas de presença, 

eventualmente com a possibilidade de um pequeno número de mandatos poder ser exercido a 

meio tempo, com exigência de exclusividade nesse meio tempo, em número proporcional à 

dimensão demográfica da região e a distribuir equitativamente pelos partidos representados na 

assembleia regional, na directa relação proporcional com os resultados eleitorais obtidos por 

cada um. 

A questão fundamental é o modelo de financiamento da Agência de Desenvolvimento 

Regional. 

 

6.7.5.1. As receitas da agência de desenvolvimento regional – modelo de 

financiamento 

Enumeram-se as fontes de financiamento consideradas para alavancar a criação e a 

consolidação financeira destas empresas: 

1. Pequeno subsídio a fundo perdido da Administração central à Assembleia Regional, 

destinado a ser utilizado por esta exclusivamente como capital social para constituir a sua 

Agência de Desenvolvimento Regional, sob condição de reversão para a Administração 

central no caso de liquidação da ADR; 

2. Empréstimo de muito longo prazo com juro bonificado, concedido ou avalizado pela 
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Administração central, sujeito a condições rigorosas de utilização e destinado exclusivamente 

a constituir um fundo de investimento aberto nacional a que terão acesso todas as ADR, 

aplicável em investimentos privados e públicos com condições e garantias definidas de 

rentabilidade e risco baixo ou médio e sob controlo, mediante auditoria, por parte do Fundo; 

3. Outras participações públicas e privadas que a Assembleia Regional decida aceitar 

em eventual estabelecimento de um fundo aberto regional pela ADR, sendo que todas essas 

participações estarão sujeitas a regras estritas quanto a plafonds e a garantias relacionadas 

com o controlo da administração da ADR pela Assembleia Regional. As participações sociais 

não se poderão traduzir em legitimidade de participação da ADR em negócios em condições 

diversas das estabelecidas; 

4. Receitas da cobrança de valores a título de remuneração de prestação de serviços, 

relativamente a apreciações de operações urbanísticas em matérias cujos procedimentos 

analíticos e processuais a Administração central ou as autarquias dos concelhos que integrem 

a região/sub-região, decidirem transferir para a ADR; 

5. Receitas relacionadas com competências de certificação ou homologação que a 

Administração central ou os municípios da região decidam transferir para a ADR; 

6.  Receitas de prestações de serviços de planeamento prestados aos municípios da 

região ou à Administração central, seja em matéria de assessoria técnica, seja em matéria de 

produção de planeamento; 

7. Receitas derivadas doutras prestações de serviços no domínio do desenvolvimento 

infra-estrutural da região; 

8. Receitas derivadas da prestação de serviços de gestão de projectos intermunicipais 

ou supra municipais, com ou sem co-financiamento comunitário; 

9. Receitas derivadas da prestação de serviços à Administração central, seja em áreas 

como a fiscalização e a monitorização, seja em áreas de orientação técnica e de administração 

territorial, no perímetro da região. 

10. Receitas de investimentos próprios, seja em aquisição de solos, em gestão de 

parques industriais ou em participação minoritária em negócios nas áreas da inovação, e do 

desenvolvimento industrial e agro-industrial; 

11. Receitas derivadas doutras prestações de serviços aos municípios da região. 

 

6.7.5.2.A capacidade e o exercício do investimento 

O sucesso das ADR será medido pela consolidação da respectiva capacidade de 

investimento regional. 
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A ADR é uma Sociedade de Gestão de Participações Sociais de desenvolvimento 

regional, cujo perímetro de intervenção é a respectiva região e que nasce fundamentalmente 

para apoiar a capitalização de projectos inovadores que tragam desenvolvimento e emprego. E 

para ir buscar o seu capital de volta logo que possível, com a rentabilidade devida, para apoiar 

outros projectos. 

O exercício do investimento tem de ter uma lógica privada e não se pode eximir de 

procurar boa rentabilidade. Ao insistir-se na característica minoritária das participações 

sociais a obter, pretende-se obstar a tentações de gestão directa de negócios de natureza 

privada. 

 

6.7.5.3.Capitalização em bolsa e consequente acréscimo de rigor na gestão 

O objectivo de médio prazo das ADR deve ser a sua capitalização m bolsa, uma vez 

corporizada a sua solidez técnica e económica, para reforçar a respectiva disciplina financeira 

e de gestão. 

Deste modo, ganham as regiões, para cuja capitalização os mercados de capitais 

passarão a contribuir indirectamente através de instrumentos empresariais privilegiados – as 

ADR – e ganha o mercado accionista, com novas opções no domínio das empresas com 

negócios consolidados, o tipo de empresas a que se procura recorrer na Bolsa em momentos 

de insegurança. 
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Quadro nº 6.3 – Gomes, Rogério, Quadro da representação política regional, Um Modelo de Organização Regional para Portugal, FCT-UNL, Caparica, 2010 
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6.8.CO�CLUSÃO 

Trinta e cinco anos de experiência democrática de administração territorial de nível 

regional ditada, orientada, conduzida, financiada e gerida pela Administração central, 

demonstraram ao mais entusiasta defensor da centralidade administrativa do território 

metropolitano que as deseconomias deste modo de administração territorial devem ultrapassar 

quase tudo o que de pernicioso pode resultar duma descentralização regional, se esta for 

conduzida com um mínimo de racionalidade, só pela economia de escala de estruturas 

administrativas que ela proporcionará e pela coordenação de objectivos, que só assim parece 

ser possível. 

Para se fazer uma descentralização territorial de nível regional, teremos de a corporizar 

politicamente, ou ela não funcionará, sob os mais diversos pontos de vista, designadamente o 

económico e o da eficácia. 

Por esse motivo se propõe uma institucionalização oposta ao que é vulgar entre nós, que 

é a fragilidade política e o exagero dos meios administrativos. Defendemos um modelo que 

vai de encontro às propostas do EDEC, que assume como nuclear o conceito da região urbana 

no que ele tem de essencial e que servirá, estamos convictos, o País com economia e eficácia: 

uma pequena mas poderosa assembleia regional, um presidente da Região por ela nomeada, 

uma Agência de Desenvolvimento Regional com características empresariais e uma forte 

participação da sociedade civil, através de um Conselho Económico e Social Regional. 

Quando ao desenho geográfico deste modelo pelo território metropolitano, defendemos 

uma solução que designámos de regional/sub-regional, porque assume que: 

a. As características do território são diferentes em diversas faixas do território; 

b. Existem neste momento três pólos urbanos fundamentais – Lisboa, Porto e 

Algarve, por esta ordem; 

c. As soluções institucionais não têm de ser iguais para todo o território nacional, 

se quisermos uma organização mais eficaz que panfletária.  

Defendemos uma lógica de organização regional baseada em regiões menores que as 

regiões-plano para o interior do território, sempre cuidando que existem situações especiais, 

como a dinâmica ex-área metropolitana de Viseu, que podem merecer tratamento 

diferenciado. E propusémos uma organização de maior proximidade para a generalidade do 

litoral, baseada nas NUT III, que designámos como sub-regional.   

Assumiu-se a utilidade da experimentação e da gradualidade na institucionalização das 

regiões, o que a Constituição infelizmente não permite neste momento, pelo que somos 
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favoráveis a uma alteração do texto constitucional que anule a exigência de simultaneidade na 

criação das regiões administrativas em Portugal. 

Quisemos deixar vincado que a Democracia deve presidir no campo dos princípios e por 

isso enformar a criação, do sistema político regional do território metropolitano. Isso implica 

dois elementos.  

Aceitar politicamente a prioridade da componente local relativamente à componente 

regional em termos de importância na organização territorial. Ainda que de modo autónomo e 

independente, na nossa concepção, a região é um poder complementar e articulador dos 

municípios, não se lhe sobrepõe na gestão ordinária e não condiciona o seu planeamento, para 

além das áreas que lhe devem competir por razões de escala e de objecto.  

E perceber que não deve ser a Administração central a explicar às pessoas e aos 

municípios quais são as melhores soluções de desenho geográfico para a sua região/sub-

região, devem ser as pessoas e os municípios a explicar isso à Administração central. 

É que não tem graça esta moda de algum espectro político nacional de defender a 

regionalização, querendo com isso dizer que se trata do sistema regional que for querido pelo 

Governo e pela Administração central. É ser centralista até na descentralização. E é o 

contrário do que faz sentido. 
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7. COME�TÁRIO FI�AL 

 

Numa brevíssima síntese, o modelo que se propõe: 

Assume a defesa dos recursos naturais e patrimoniais do País como o seu valor 

primacial e para a garantir, reforma: 

IV. Os instrumentos de gestão territoriais em matéria de planeamento, concentrando 

no município amplos poderes, salvo em matéria de planeamento ambiental e 

transformando a intervenção da Administração central, que se desterritorializa, 

salvo na importante área da fiscalização; 

V. A fiscalização territorial, que passa a existir e de modo que lhe permita eficácia 

generalizada e grande rigor; 

VI. A Participação nos processos de decisão da administração do território, 

assegurando que o processo urbanístico passe a ser tão público como a celebração 

do matrimónio, e com idêntica participação dos actores no processo de decisão, 

mas com acrescida intervenção da sociedade civil. 

Assume a transformação dos instrumentos de política territorial que se relacionam 

com o metabolismo dos solos, no sentido geral da correcção do papel de cada actor dentro 

desse metabolismo e assumindo a conclusão, que não é do autor mas da sociedade, de que não 

é aos privados que compete desenhar a cidade, porque a cidade dos loteamentos se traduziu 

em perda de qualidade urbana e de vida. Altera-se: 

III. A política de solos, no sentido de permitir ao município desenhar a cidade sob 

orientações regionais nos aspectos instrumentais para a competitividade 

territorial e sob orientação central quanto à defesa dos recursos naturais; 

IV. O controlo urbanístico prévio, que se concentra no município, deixando para a 

Administração central o papel de orientador dispositivo, pedagógico e 

fiscalizador, ou seja, os papéis que hoje, na grande parte dos casos, não cumpre; 

Procura assegurar a simplificação a transparência, a eficácia e a eficiência da 

administração territorial, o que só é possível assegurando simultaneamente: 

I. Uma política de descentralização para o nível local, desde logo nos capítulos 

social, da saúde e da educação, mas também em todas as matérias que se 

relacionam com a administração territorial, como o ordenamento do território; 

II. Uma política de descentralização para o nível regional de instrumentos que são 

os essenciais para a competitividade territorial: sistema de transportes, as 
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acessibilidades de nível regional, a articulação empresarial e científica, a 

promoção territorial, instrumentos de gestão territorial para o ordenamento do 

Turismo, da Indústria e das grandes superfícies comerciais e um papel a 

desenvolver prudente e gradualmente na área do planeamento ambiental; 

A criação da indispensável polaridade orgânica regional, para assegurar as inúmeras 

economias de escala que o sistema actual desperdiça. Uma organização pensada para ter 

poder político de articulação e capacidade financeira de intervenção, mas muito reduzidos  

poderes, competências e atribuições de foro administrativo, porque são contraproducentes a 

este nível: 

I. Uma assembleia regional, eleita por sufrágio directo e universal dos eleitores 

da região; 

II. Um presidente da Região, indirectamente eleito pela assembleia regional; 

III. Uma Agência de Desenvolvimento Regional,  que constitui uma SGPS e 

que se destina a gerir a intervenção financeira regional, dirigida pelo 

presidente da região; 

IV. Um fundo de investimento aberto, criado pela Administração central, a nível 

nacional, com participações públicas e privadas, destinado a corporizar os 

financiamentos às Agências de Desenvolvimento Regional, segundo regras 

de mercado. 

 

Só será possível reexaminarmos a nossa política de desenvolvimento regional, se 

procedermos a uma análise sistémica e nos dispusermos a tirar conclusões nas várias variáveis 

fundamentais, assumindo que as mais “difíceis” de entre estas, politicamente falando, são tão 

importantes como outras, se é que nesta matéria existem matérias politicamente fáceis. 

 Nenhuma reforma na área da Administração do Território será bem sucedida sem 

estabelecermos um modelo financeiro realista para a sua execução. O modo idealista e 

irresponsável de fazer coisas neste domínio deve ser arrumado definitivamente junto com 

outros trapos dos tempos que já lá vão e que estamos a pagar. 

 Mas nenhuma reforma dos custos financeiros do Estado ficará razoavelmente 

completa sem estabelecermos um modelo de organização regional realista. Também os 

receios infundados e não medidos sobre este assunto deverão ser a breve trecho relegados 

para o baú da história, para que o País possa evoluir com a serenidade e o optimismo que são 

apanágio das coisas bem sucedidas.  
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Quadro nº 7.1 – Gomes, Rogério, Modelo regional, Um Modelo de Organização Regional para Portugal, FCT.UNL, Caparica, 2010 
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