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Da Urbanização sem Urbanismo ao Urbanismo sem Urbanização. Passado e 

futuro da urbanização (não) programada 

 

Margarida Pereira e Luis Grave1 

 

Em Portugal, o desenvolvimento urbano das últimas décadas apoiou-se numa 

intensa expansão urbana, menorizando as intervenções nas áreas consolidadas. O 

modelo foi sustentado por um conjunto diversificado de factores. A administração 

estimulou o processo através de uma forte infraestruturação do território e da 

qualificação do solo urbano em áreas de expansão sobredimensionadas e sem 

programação; do lado dos promotores, a aposta estava na produção intensiva de área 

urbanizada e de fogos, tirando partido da facilidade de acesso ao crédito e do dinheiro 

barato oferecido pela banca, aos investidores e às famílias. Os novos tecidos urbanos 

foram surgindo pela iniciativa dos detentores da propriedade, balizada por objectivos, 

estratégias, recursos e calendários próprios, a partir de orientações generalistas de 

macrozonamento e de índices urbanísticos, definidas a escalas inapropriadas para a 

boa gestão da cidade. O resultado, que se prolongou de forma persistente perante a 

aceitação generalizada do modelo, foi um crescimento urbano extensivo, fragmentado, 

desarticulado e desqualificado, desligado das dinâmicas demográficas e económicas, 

com multiplicação de infraestruturas subutilizadas e custos de gestão para o erário 

público desconhecidos. Foi o ciclo da urbanização sem urbanismo. 

Este ciclo imobiliário de antecipação da oferta à procura influenciou a crise 

económico-financeira que despoletou em 2008 e não mais deixou de se agravar. A 

conjuntura recessiva, ao conjugar a retracção do investimento público e do rendimento 

das famílias com as dificuldades de acesso ao crédito, alterou radicalmente o contexto 

e enfatizou a insustentabilidade do modelo instalado, por redução drástica da procura. 

A lógica do crescimento colapsou, mas no território permanecem graves problemas 

sem solução equacionada: solos infraestruturados sem construção (ou construção 

incipiente); edifícios com obra suspensa, fogos concluídos sem procura. A par, há um 

universo (desconhecido) de compromissos ainda não formalizados (alvará emitido) 

mas com ónus pesados à banca (hipotecas, em função da edificabilidade potencial da 
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propriedade dada pelo zonamento e índices do plano municipal vigente), que 

constituem pressões latentes mas indefinidas. A conjugação destas situações 

representa um problema complexo cujos contornos estão insuficientemente 

assimilados pelas entidades que gerem o território: primeiro o crescimento urbano com 

deficiente dotação de serviços coletivos, depois o esforço de investimento público para 

suprir a dotação daqueles serviços e, agora, os custos associados à subutilização e 

degradação das infraestruturas e serviços estruturados e dimensionados para uma 

realidade que não veio a acontecer e cujas consequências no sistema financeiro e na 

sustentabilidade ambiental e económica das cidades ainda não são conhecidas. Este 

cenário incerto coloca algumas certezas: o planeamento positivista, conceptualmente 

orientado para ordenar áreas urbanas em crescimento sem prévia avaliação de 

sustentabilidade económica, não tem capacidade para responder ao contexto 

estrutural recessivo; uma dinâmica de não crescimento e de desinvestimento exige 

outras estratégias, objectivos, métodos para planear o urbano; o modelo de gestão 

urbanística vigente não tem capacidade para responder às novas situações.  

A comunicação, tendo como caso empírico um dos eixos de grande pressão 

urbana da área metropolitana de Lisboa, estruturado pela A12 na sequência da 

abertura da Ponte Vasco da Gama (Alcochete, Montijo, Palmela, Setúbal) pretende 

responder a três objectivos: discutir os contornos e dimensão da desarticulação das 

áreas urbanas em expansão; demonstrar que a gestão urbanística tem de abandonar 

a gestão de processos e evoluir para uma gestão do território mais preventiva e 

negociada; equacionar o potencial e limitação dos instrumentos de programação da 

execução urbanística até agora subestimados na prática operativa, apresentando 

novos contributos para minimizar os efeitos nefastos das práticas antecedentes e 

passar a uma gestão sustentável dos espaços urbanos. Pretende-se que seja o início 

do ciclo do urbanismo sem urbanização. 
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O comércio de proximidade no(s) futuro(s) dos centros históricos – uma visão 

prospectiva 

 

João Barreta2 

 

Mais do que diagnosticar a situação atual do comércio de proximidade em 

contexto(s) urbano(s), o objetivo da comunicação consiste na exposição de uma visão 

prospetiva com recurso a um exercício de cenarização daquilo que poderão vir a ser 

os centros históricos no futuro, realçando para tal o(s) contributo(s) que o comércio de 

proximidade pode e deve assumir num tal contexto. Regenerar o centro das cidades, 

descurando as atividades económicas instaladas, entenda-se comércio de 

proximidade, será um exercício condenado ao insucesso, sendo que o caminho para 

evitar o erro, passará necessariamente pelo papel que os atores envolvidos e a 

envolver poderão e deverão assumir.  

Em suma (cfr. figura abaixo exposta), podemos ter num dos eixos o confronto 

(melhor dizendo, a evolução) das “Vontades Efetivas” (herdadas ou recriadas, velhas 

ou novas), seja dos principais atores intervenientes no centro histórico como das suas 

procuras (atual e/ou potencial), designadamente, autarquias, estruturas associativas, 

residentes, etc…, mas também clientes, consumidores, utentes, etc…, no que se 

refere não só a ideias, projetos, medidas e/ou ações a empreender no centro histórico, 

mas também ao papel e responsabilidades assumidas pelos mesmos e no outro eixo o 

“Capital” existente a potenciar e/ou o capital a “construir” (sejam as competências e 

valências já detidas, como também as que se venham a adquirir). 

No Cenário 1 – Centro Histórico de “FRICÇÕES” onde se HERDAM Vontades, 

está presente a ideia de que o Centro Histórico possui um Capital próprio que foi 

acumulado ao longo dos tempos, prevalecendo o inicial (original) e fazendo com que 

viva essencialmente da herança passada. Há uma clara fricção entre aquilo que o 

centro histórico preserva e aquilo que os agentes económicos locais dele pretenderiam 

como condição básica para atrair e fidelizar públicos. Em termos de comércio e 

serviços defende-se e pratica-se a especialização tendo por base a oferta existente, a 
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qual assenta nos argumentos de um setor tradicional que não se terá adaptado 

atempada e convenientemente aos novos tempos e às novas vontades. De fato, neste 

cenário “retrospetivo”, a procura apenas consome aquilo que o centro histórico tem 

para oferecer. 

 

Exercício de cenarização para os Centros Históricos – Horizonte 2025 

 

 

No Cenário 2 – Centro Histórico de “(MULTI)FUNÇÕES” onde se 

SATISFAZEM Vontades, verifica-se uma evolução que aponta no sentido de que o 

centro histórico vai-se dotando de novas ofertas que visam satisfazer novas vontades, 

fruto de necessidades originadas pelos novos tempos e da concorrência movida por 

outros “formatos” (que não só comerciais) que se instalam também nas periferias. A 

ideia de preservação do existente é substituída, na melhor das hipóteses 

complementada, pelo conceito de dinamização, reconhecendo-se a importância 

daquilo que existe, mas também de o poder divulgar de uma forma mais ampla. O 

capital detido pelo centro histórico é valorizado, sendo que a aposta na diversificação 
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das ofertas assenta na ideia de multifuncionalidade do “espaço”, que procura ir ao 

encontro das necessidades emergentes da(s) procura(s). Neste cenário ”introspetivo”, 

a oferta adapta-se àquilo que a procura tenciona comprar, tentando sempre, e na 

medida do possível, ir ao encontro das necessidades sentidas e manifestadas pelo(s) 

público(s). 

No Cenário 3 – Centro Histórico de “FRUIÇÕES” onde se (RE)CRIAM 

Vontades, denota-se uma preocupação com o efeito de tentar replicar as boas 

experiências, tanto a nível das funções oferecidas como de novas experiências 

proporcionadas ao(s) público(s), seja de compra, consumo, ócio, lazer, cultura, etc… A 

visão de “perspetiva” é assumida no sentido em que há preocupação com a criação de 

um novo “espaço” ou recriação de espaços cujo poder de atratividade se tem revelado 

quase infalível. As ofertas disponibilizadas pelo centro histórico possibilitam à procura 

a satisfação de vontades, mas também induzir novas vontades. O cliente acaba por ir 

sempre mais além, alterando, inclusive, comportamentos de compra, usufruindo da(s) 

nova(s) oferta(s) e de toda a envolvente que lhe é proporcionada. 

No Cenário 4 – Centro Histórico de “PROJECÇÕES” onde se INOVAM 

Vontades, poder-se-á estar num hipotético cenário ideal, onde a virtude consiste na 

antecipação das vontades emergentes da procura, antecipando tendências, projetando 

novas ofertas, criando novos produtos, inovando nos conteúdos, fomentando o 

empreendedorismo. Assumindo a concorrência de outras polaridades, constrói-se uma 

oferta assente no capital criativo, indo beber nas fontes emergentes do saber, 

apostando em conceitos como a inovação e o empreendedorismo, com vista à 

“reunião” de uma multiplicidade das (novas) ofertas, apostando na coabitação de 

multivalências funcionais que permita abarcar um largo espectro de procura(s). A 

cultura de um espaço de excelência que atrai os melhores recursos, acumula capitais 

distintivos e valoriza competências sobrepõe-se, inovando inclusive na indução de 

novas vontades sentidas pela procura, criando novas valências e assumindo uma 

postura de desafio pela liderança na competitividade com outros territórios. O 

marketing assume-se como ferramenta essencial na organização e na gestão do 

espaço, conduzindo à disseminação do projeto e sua replicação para outros centros 

históricos. A visão e o cenário “prospetivo” mais do que assumidos são práticas 

efetivas. 
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Territórios comprometidos mas sem usos 

 

Sofia Silvano3 

 

A alteração do paradigma económico e dos princípios de urbanismo e 

ordenamento do território, provocou casos desenvolvidos em fase de transição, já que 

foram concebidos e comprometidos com premissas que já não se verificam na etapa 

de execução. Resultam então territórios cujas operações urbanísticas encontram-se 

parcialmente executadas e sem perspectivas de conclusão conforme projectadas. 

Colocam-se interrogações sobre forma de actuação nestes espaços que marcam o 

território.  

A partir da segunda metade do século XX, a sociedade ocidental foi marcada 

por sucessivas transformações tecnológicas, políticas, sociais, culturais e económicas 

que condicionaram a forma de ocupação do território, com constante concentração 

populacional nas cidades, colocando desafios ao urbanismo e ordenamento do 

território no estudo e acepção das ocupações espaciais, face à gestão de recursos 

disponíveis e novas necessidades populacionais.  

Nas décadas de 50 e 60 do século XX, a capacidade de investimento das 

entidades públicas permitia às entidades públicas a realização de operações 

transformadoras do território, pretendendo responder também responder a 

necessidades verificadas com os elevados movimentos migratórios para as principais 

cidades, com adopção de soluções idealizadas centralmente. Posteriormente, as 

alterações tecnológicas no sector industrial aliado aos choques petrolíferos no início 

da década de 70, passaram a colocar constrangimentos aos investimentos públicos, 

direccionando a actuação para operações icónicas e negociadas com investidores 

particulares, dando expressão ao planeamento estratégico. Já as décadas de 80 e 90 

ficaram marcadas pelo urbanismo liberal, num contexto de globalização económica, 

com multiplicação de actores que participam na decisão e na acção (Alain Bourdin, 

2010 pag. 22), confrontando soluções marcadas pelo urban sprawl com a cidade 

compacta ou smart growth. Contudo, é com a crise económica do início deste século, 
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que afecta os sectores produtivos que até então tinham sido motor de 

desenvolvimento, aliado a mudanças demográficas com envelhecimento populacional, 

sociais numa nova perspectiva de cidadania, e políticas em que as exigências de 

competitividade global induz a reposicionamento político geo-estratégico e conduz a 

tentativas de concentração difíceis de conciliar com valores históricos, que o 

urbanismo se encontra perante desafios gerados pela incerteza. 

Em Portugal, o peso de investimento do sector da construção civil no PIB 

passou de 17,3% em 2001 para 9,5% em 2011, e também o Valor Acrescentado Bruto 

deste sector apresentou uma taxa de variação negativa desde 2002, sendo mais 

expressiva em 2009 (-10,7%) e 2011 (- 9,2%). Por outro lado, apesar da significativa 

redução do número de fogos licenciados, de acordo com os Censos 2011, o número 

de alojamentos é superior em 45% ao número de famílias, sendo que cerca de 32% 

dos alojamentos, são residências secundárias ou encontram-se desocupados.  

Acresce que o sistema de financiamento das autarquias, configurado nas 

décadas anteriores, baseia-se em grande medida nas receitas geradas pela 

construção, com as taxas associadas ao licenciamento urbanístico, e ao imobiliário, 

face ao imposto municipal sobre os imóveis, além da derrama e taxa associada ao IRC 

das empresas.  

Porém, a alteração do modelo de impulso económico, não se repercutiu na 

alteração do modelo de financiamento local, o que coloca constrangimentos à 

capacidade local de responder e se readaptar atempadamente às alterações de 

necessidades das comunidades. Nesta fase de mudança de modelo, e incerteza sobre 

o futuro, coloca-se, então a situação de operações urbanísticas que foram idealizadas 

e iniciadas no contexto anterior e que actualmente têm a sua viabilidade posta em 

causa.  

O caso de estudo situado no território do município de Sintra, na proximidade 

do município de Oeiras, trata-se de uma operação de loteamento licenciada com base 

num plano de urbanização, e cujo alvará estabeleceu a constituição de 215 lotes e 

1914 fogos, unidades comerciais e instalação de equipamento de educação de 1º 

nível. A viabilização do empreendimento contou a colaboração de particulares, 

autarquia e universidade sendo formalizado contrato de urbanização que pretendia 

acautelar os direitos e deveres das entidades envolvidas. 
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Para a Autarquia a instalação de uma universidade concorreria para a 

implementação do seu Plano Estratégico, melhoria da atractividade local, impulso de 

sinergias decorrentes das actividades a instalar. Para a Universidade surgia a 

oportunidade de criação de instalações modernizadas numa área em que o preço do 

solo seria significativamente mais reduzido que o praticado no centro da cidade. 

Finalmente, o promotor urbanístico teria o seu investimento realizado com as unidades 

habitacionais e comerciais previstas. Neste contexto, foram realizadas as obras de 

urbanização projectadas e licenciadas.  

Contudo, a alteração do contexto económico conduziu a mudança das 

premissas, e actualmente, passados 10 anos da emissão do alvará de loteamento, 

verifica-se a quase inexistência de outras edificações para além da malha de 

arruamentos públicos. Também as entidades manifestam a intenção de não ocupar o 

espaço como preconizado. Assim, verifica-se a existência de um espaço fora de 

aglomerado urbano consolidado, com infraestruturas executadas e parcialmente 

usadas para atravessamento, cuja manutenção tem vindo a degradar-se, e não tem 

perspectivas de ter as actividades para as quais foram construídas.  

A interrogação coloca-se sobre como actuar em territórios como este em que 

actualmente representam constrangimentos a investimentos futuros e elevados custos 

de manutenção. De forma a prevenir situações futuras poder-se-ia equacionar a 

colocação de imposição legal ou regulamentar sobre programação e faseamento da 

execução em função da efectiva capacidade de materializar o projecto. 
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Regeneração Turística – uma Oportunidade 

 

João Belard Correia4 

 

Nos últimos anos verificou-se o fim de um ciclo e de um modelo económico 

associado ao imobiliário, quer exclusivamente habitacional, quer ligado ao turismo. 

Veja se por exemplo os dados dos Censos 2011, mostram que em Portugal a 

população aumentou 2% entre Censos, mas o número de edifícios aumentou 12,2 %, 

no caso do Algarve houve um aumento de 23,9 % dos edifícios e a população 

aumentou 14,1 %.  

As tendências demográficas, nomeadamente tendo em conta a baixa 

natalidade e emigração, apenas têm sido atenuadas por alguma imigração. A presente 

crise económica é um dado incontornável. Tudo isto contribui para a mudança de 

paradigma do modelo urbanístico da (eterna) expansão urbanística de cidades e vilas, 

estamos agora perante um modelo que terá, e bem, que recuperar os centros urbanos, 

históricos e com algumas décadas de existência. Esta recuperação deve ser uma 

regeneração urbana, indo em para além da reabilitação do edificado. 

Estão em curso os trabalhos de preparação do novo período de financiamento 

europeu, para o período de 2014-2020. As orientações europeias, nomeadamente a 

estratégia Europa 2020, apontam para um desenvolvimento e crescimento mais 

inteligente, sustentado e inclusivo. Veja se por exemplo a Carta de Leipzig e a 

declaração de Toledo. O Acordo de Parceria (novo QREN) entre a União Europeia e 

Portugal deverá e terá que apostar na regeneração urbana. Tendo em conta os 

objetivos da já referida estratégia Europa 2020 e das já anunciadas apostas do 

Governo para a intervenção dos futuros programas regionais. Para o período 2014-

2020 deverá continuar a existir o apoio à proteção costeira/ambiente, devendo se focar 

na promoção da adaptação às mudanças climáticas, a prevenção e gestão de riscos, 

bem como da proteção do ambiente. É fundamental uma estratégia integrada que faça 

a ligação entre todos estes documentos que norteiam os próximos anos. 
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Os trabalhos de proteção costeira, até pelo esforço que envolvem a vários 

níveis, devem fazer uma reflexão profunda, sobre a regeneração de determinadas 

áreas. Em alguns casos, para além do redesenho de áreas existentes, deve ser 

possível e apoiado para que as áreas impermeabilizadas e as construções se 

localizem em zonas de menor risco. Por exemplo, recuando as construções existentes 

que estão em faixas de risco costeiro, pela erosão costeira. 

Deve assim uma proteção costeira e ambiental que esteja coordenada com 

politicas e planos de ordenamento e urbanísticos. Caso contrário continuaremos, em 

muitos dos casos, a gastar dinheiro a curto prazo, a fazer apenas remendos e a não 

resolver a médio prazo problemas de enorme dimensão. 

A regeneração urbana não visa apenas a vertente material ou socioeconómica, 

visa a concretização da ideia de qualidade de vida e sustentabilidade dos espaços 

adaptados às atividades humanas. Em áreas turísticas, como é bom exemplo o 

Algarve, faz todo o sentido que a regeneração urbana seja aplicada as áreas 

turísticas, seja os resorts em si, seja zonas urbano-turísticas. A regeneração urbana é 

importante para o turismo nas vertentes património, restauração, espaços lúdicos, 

comércio, serviços e espaços exteriores. 

A regeneração turística é indispensável para que os turistas voltem – 

modernização dos espaços de alojamento, de imagem, etc. para ir ao encontro da 

evolução da cultura dos turistas, cada vez mais exigentes e para despertar curiosidade 

pela mudança positiva.  

Tendo como exemplo o Algarve, onde a lógica de expansão urbana, e de 

crescimento, por vezes desenfreado, dos perímetros urbanos, para além da edificação 

dispersa, são problemas bem reais. A faixa costeira Algarvia, conforme analisou o 

PROT Algarve está praticamente toda ocupada. Assim é evidente que escasseiam 

terrenos “novos” (os chamados greenfields sites), sendo que devem ser prioritários os 

terrenos para desenvolvimento de novos projetos terrenos já urbanizados (os 

chamados brownfields) ou empreendimentos já existentes. Esta situação é aliás 

reforçada pelos Instrumentos de Gestão Territorial a nível nacional e regionais, quer 

novos quer revistos recentemente, com sérias limitações à expansão de perímetros 

urbanos. Note-se ainda que novos Núcleos de Desenvolvimento Turístico seguem 

regimes concursais com uma longa lista de regras e critérios definidos no PROT 

Algarve, que muitas das vezes são considerados pesados para os investidores. 
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O Algarve tem já décadas de experiência na atividade turística, e é notória a 

evolução dos conceitos dos empreendimentos e zonas turísticas na região. Existem 

alguns erros urbanísticos no terreno, bem como a desatualização de muitas das 

unidades turísticas face às exigências presentes do mercado. Assim estamos perante 

uma oportunidade para iniciar um processo de regeneração turística e urbana. Muitas 

destas unidades estão localizadas em sítios ímpares do Algarve. O Algarve pode e 

deve continuar a explorar o Turismo, como um dos grandes dínamos da sua 

economia. Aproveitando toda a experiencia acumulada em décadas, para além das 

suas características únicas, do clima à gastronomia, à natureza, etc. Apostando 

também em novas temáticas, como tem sido notório nos últimos anos (natureza, 

saúde, entre outros), diversificando assim a histórica aposta no “sol-praia” 

Existem diversos processos de revisão dos Planos Diretores Municipais na 

região, sendo por isso uma ótima oportunidade que estes Planos sejam o ponto de 

partida para um novo paradigma, concretizado numa nova política de urbanismo e de 

turismo. Paralelamente e em articulação, podem ser elaborados novos/rever os 

existentes Planos (PU e PP) e operações de loteamentos, consoante o instrumento 

mais adequado à escala e ao caso em questão. 

No Algarve, há casos de hotéis com várias décadas de idade, sendo os mais 

antigos com mais de 50 anos, com localizações excepcionais, mas com tipologia ou 

arquitetura completamente desatualizada. É necessário readequar os produtos 

oferecidos ao mercado atual, mas sempre com valor acrescentado, tendo em vista 

mercados mais exigentes. Assim, é desejável e possível que num empreendimento 

com várias décadas de existência, que o seu programa turístico seja revisto, 

repensado, adequado aos dias de hoje, tendo em conta os desafios e os mercados 

que existem hoje. Fará igualmente parte do processo, demolir parte do edificado e dos 

espaços existentes, recuperar e reabilitar outras. 

A regeneração urbana, bem como a turística, são fundamentais para a vida nas 

cidades e para o sector do Turismo, que tanto peso têm na nossa economia. Apenas 

cidades onde as diversas vertentes estejam a funcionar em pleno e a utilizar todas as 

suas potencialidades, poderão contribuir ativamente para o desenvolvimento, 

dinamizando diversos sectores da economia. 
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A relevância do sistema agro-alimentar na gestão territorial: da omissão à 

integração 

 

Rosário Oliveira5 e Margarida Pereira 

 

A globalização alterou profundamente o funcionamento dos sistemas 

tradicionais de abastecimento alimentar das cidades, com consequências em termos 

ambientais económicos e sócio-culturais. 

O actual contexto de crise global e a evidência de que nas próximas décadas a 

população mundial será maioritariamente urbana cria novas necessidades e exige 

abordagens inovadoras no planeamento do sistema agro-alimentar, no sentido de 

identificar formas mais eficientes e coerentes de responder a problemas como a 

eficiência económica e energética, a qualidade ambiental, a segurança alimentar, a 

criação de emprego e o desenvolvimento local.   

De acordo com as estratégias estabelecidas em várias áreas metropolitanas na 

Europa e noutras partes do mundo na última década, é fundamental relocalizar a 

produção alimentar, no sentido da sua reaproximação ao consumo, encurtando os 

fluxos inerentes ao abastecimento. Este objetivo de eficiência deve ser atendido no 

âmbito do planeamento urbano estratégico e assumido como uma prioridade da 

política de cidades. 

Em Portugal, onde o sistema de gestão territorial está sobretudo vocacionado 

para a coordenação do regime de uso do solo nos âmbitos nacional, regional e local, 

tal discussão não foi ainda iniciada. 

Tradicionalmente, as áreas de produção são remetidas para o contexto rural, 

sob os auspícios da política agrícola, cujas fronteiras entre os interesses nacionais e 

comunitários são cada vez mais difusas. A redução significativa do peso do sector 

primário no Produto Interno Bruto tem contribuído para a perda de dinâmicas urbano-

rurais e para um progressivo empobrecimento económico e sócio-cultural do rural face 

ao urbano, com reflexos na perda de coesão territorial. 

                                                           
5
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Atendendo ao caso da Área Metropolitana de Lisboa, onde reside cerca de um 

terço da população nacional, 37% desta área é Superfície Agrícola Útil, o que justifica 

a necessidade de se estabelecer uma visão estratégica para o seu desenvolvimento 

futuro na perspectiva de uma cidade mais preparada para enfrentar as alterações, os 

riscos e as incertezas dos tempos atuais, ou seja, tornar a cidade mais resiliente. 

Assim, pensar a cidade terá que passar por considerar morfológica e funcionalmente, 

para além do sistema urbano, as áreas peri-urbanas e rurais no sentido de novas 

formas de interacção e de cooperação territorial. 

O artigo procura, assim, refletir sobre o modo como o sistema agro-alimentar 

poderá ser integrado na gestão territorial, em particular no planeamento 

urbano/metropolitano, numa perspetiva sistémica e multifuncional, à luz de conceitos 

como o de bacia alimentar (foodshed), o planeamento relacional ou o strategy-making. 

Não se trata, portanto, de argumentar no sentido da criação de mais um plano ou mais 

um regulamento que determine onde deve e não deve ser atribuído ao solo o seu uso 

agrícola, por oposição ao uso urbano, mas uma outra forma de pensar o planeamento 

urbano a partir da coordenação de redes institucionais e cívicas e da capacidade de 

tomar decisões em função de um objectivo convergente – o de alimentar a cidade de 

modo mais sustentável promovendo, em simultâneo, a sua vitalidade económica, a 

qualidade ambiental, a justiça territorial e a identidade cultural. 
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Proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional no concelho da Figueira 

da Foz 

 

Carlos Mesquita Guimarães6 

 

O concelho da Figueira da Foz localiza-se no centro litoral de Portugal, 

encontra-se inserido na Região Centro (NUT II) e no Baixo Mondego (NUT III) e é 

limitado a Norte pelo Município de Cantanhede a Leste pelos de Montemor-o-Velho e 

Soure, a Sul pelo de Pombal e a Oeste pelo Oceano Atlântico. Ocupa uma área de 

379,1 km², correspondente a cerca de 18,4% da área do Baixo Mondego (2063,1 km²), 

conta com 62124 habitante, conferindo-lhe uma densidade populacional de 163,9 

hab/Km². As principais actividades económicas distribuem-se nos três sectores de 

actividade, sendo a indústria de pasta de papel e os serviços os principais 

empregadores. A sua situação geográfica privilegiada, com cerca de 34 km de 

contacto com o Oceano tem sofrido de grande pressão urbanística tanto na sua sede 

de concelho, como em localidades de carácter balnear e piscatórias, fragilizando por 

vezes zonas de alguma sensibilidade ambiental. 

Apesar da já anunciada extinção da Reserva Ecológica Nacional (REN) do 

panorama das servidões e restrições de utilidade pública, parece-nos fundamental o 

exercício de planeamento ambiental como base de todo o processo de ordenamento 

do território em Portugal. Neste trabalho desenvolve-se uma proposta de delimitação 

da Carta da REN do concelho da Figueira da Foz, com base no Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de Setembro e na Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, 

de 3 de Outubro, que introduz as diretrizes e os critérios para a delimitação das áreas 

integradas na REN a nível municipal. Para efeitos de redefinição dos limites da REN 

no concelho da Figueira da Foz, foram delimitadas as seguintes áreas:  

- Áreas de Protecção do Litoral - Faixa Marítima; Praias; Barreiras detríticas 

(restingas, barreiras soldadas e ilhas-barreira); Sapais; Ilhéus e Rochedos emersos no 

mar; Dunas Costeiras e Dunas Fósseis; Arribas e respectivas Faixas de Protecção; 

Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção. 

                                                           
6
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- Áreas Relevantes para a Sustentabilidade do Ciclo Hidrológico Terrestre - 

Cursos de Água e respectivos Leitos e Margens; Lagoas e lagos e respetivos leitos, 

margens e faixas de proteção; Áreas Estratégicas de Protecção e Recarga de 

Aquíferos. 

- Áreas de Prevenção de Riscos Naturais - Zonas Ameaçadas pelo Mar; Zonas 

Ameaçadas pelas Cheias/Inundações; Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do 

Solo; Áreas de Instabilidade de Vertentes. 

Pretende-se analisar a evolução e a incidência territorial que esta restrição de 

utilidade pública tem representado no concelho, por intermédio da confrontação da 

carta da REN em vigor, com a proposta delimitada pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro com base na revisão do Plano Director 

Municipal, ambas baseadas no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, com a actual 

delimitação atrás descrita. Para além das diferenças metodológicas existem também 

alterações na tipologia de áreas a integrar a restrição, nomeadamente a integração 

muito objectiva das áreas de prevenção de riscos naturais, que neste caso específico 

têm grande impacto nas questões relacionadas com a erosão costeira e com as 

inundações. 

O actual momento pode ser uma boa oportunidade de efectuar um exercício de 

reflexão sobre as políticas de Ambiente, Ordenamento do Território e Urbanismo. Das 

actuais figuras e instrumentos de planeamento territorial e ambiental, destacam-se 

algumas como as restrições REN e Reserva Agrícola Nacional (RAN), a Avaliação 

Ambiental Estratégica, a Estrutura Ecológica Municipal, a Estrutura Regional de 

Protecção e Valorização Ambiental e os Planos Municipais, Regionais e Especiais de 

Ordenamento do Território. 

Em forma de discussão final e com o intuito de gerar debate, apesentamos a 

ideia de criar um Plano de Ordenamento Ambiental, de aplicação ao nível municipal, 

mas com incidência de relevo nacional. O seu objectivo principal será a promoção de 

uma análise profunda sobre as condições ambientais de um território concelhio, em 

diferentes momentos temporais, permitindo traçar uma evolução correcta, com 

identificação dos principais problemas. Este documento, de cariz dinâmico, visa 

contribuir para um planeamento discutido, eficaz e acima de tudo ponderado. Em 

salvaguarda estão os valores ambientais já intrínsecos às condicionantes biofísicas 

actuais, mas com articulação directa com os planos de ordenamento. 
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A delimitação das áreas urbanas na revisão dos PDM’s. O caso de Castro Daire 

 

Ana Catarina Matias7 e Rui Florentino8 

 

A generalidade dos Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT’s) 

requer a prévia delimitação das áreas urbanas, como uma importante base de partida 

para a determinação da realidade construída, visando a abordagem crítica no âmbito 

da revisão dos Planos Directores Municipais (PDM’s). Esse enquadramento assume a 

aposta na contenção dos perímetros urbanos e na reabilitação das áreas já edificadas, 

em detrimento de nova urbanização. 

Na literatura urbanística, a delimitação das áreas urbanas tem sido associada à 

necessidade de configuração de “unidades funcionais”, onde as relações económicas 

e sociais, articuladas com um bom desempenho de serviços públicos, infraestruturas e 

equipamentos, se encontram estabilizadas. Todavia, nalguns casos, as áreas urbanas 

não são autossuficientes, relacionando-se antes num sistema de complementaridades, 

a nível municipal e regional. Neste artigo apresenta-se a metodologia utilizada para a 

delimitação das áreas urbanas do concelho de Castro Daire, considerando a proposta 

do PROT e o guia de orientação da revisão dos PDM’s, da Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento da Região Centro (2012). 

Nos trabalhos anteriores sobre este tema, com recurso a métodos digitais, as 

diferenças surgem sobretudo na dimensão dos “buffers” e das opções tomadas quanto 

à relevância dos sistemas de infraestruturas e espaços vazios. Neste caso, as normas 

descritas nesse guia definem não apenas os limiares de densidade a considerar para 

as áreas edificadas consolidadas e dispersas, como também a distância de referência 

dos próprios aglomerados. A delimitação das áreas urbanas, desenvolvida igualmente 

segundo as normas específicas de base territorial estabelecidas pelo PROT Centro, é 

feita por meio digital, aferida através da interpretação de cartografia e ortofotomapas e 

por reconhecimento presencial sobre o território. 
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A primeira identificação das áreas urbanas consiste na agregação de polígonos 

de edifícios e na relação de distâncias entre eles, através da aplicação de “buffers” de 

afastamentos variáveis, em ambiente de sistema de informação geográfica. Para além 

dos polígonos, esta configuração considera também referências espaciais para as vias 

contíguas e de atravessamento. Os contornos finais são depois aferidos pela estrutura 

do povoamento, pelos limites cadastrais e pela fisionomia territorial. Posteriormente, a 

par da delimitação destas unidades, o método permite a determinação dos atributos de 

densidade e dimensão, que decorrem essencialmente das características intrínsecas a 

cada conjunto (área, perímetro e número de edifícios). 

Pela análise do povoamento presente no município de Castro Daire, optou-se 

por introduzir paralelamente duas métricas, a fim de definir limiares de agregação, que 

embora com diferentes distâncias entre os elementos básicos da análise (os polígonos 

cartográficos identificados como construções fixas e respectivos anexos), apresentam 

uma semelhante identidade morfológica. Numa primeira fase, quantificam-se assim as 

áreas edificadas, para estudar as suas densidades relativas e em sequência verificar 

se a metodologia utilizada é adequada para uma posterior classificação e qualificação 

funcional do solo, de acordo o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

e os Decretos Regulamentares 9 e 11 de 2009. 
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Estrutura Ecológica Nacional – seus objectivos estratégicos e metodologia 

enquanto instrumento de ordenamento e gestão territorial em contexto urbano 

 

Luis Grave 

 

A cidade começou na forma de burgo compacto exclusivamente edificado mas, 

cresceu extravasando as muralhas passando, progressivamente, a estabelecer mais 

fortes relações com a paisagem. O seu conjunto de funções passou a um sistema 

gradualmente mais complexo em resultado de uma multiplicidade de atores que 

operacionalizam uma multiplicidade de estratégias, na sequência das quais a cidade 

cresceu e se disseminou, alargando-se sobre a paisagem, entremeando-se com o 

espaço rural, gerando conflitualidades com o sistema natural e respetivas funções 

ecológicas fundamentais ao equilíbrio e sustentabilidade do território. 

Assim, a cidade passou a sentir a necessidade de melhor controlar a relação 

entre o urbano e o rural e, mais recentemente, tem vindo a evidenciar-se a tendência 

de esperar do espaço rural coexistente com o urbano, a disponibilização de bens e 

serviços à comunidade urbana. 

Porém, a prática da gestão territorial do desenvolvimento urbanístico sem o 

suficiente e adequado planeamento tem-se focalizado exclusivamente na urbanização 

e edificação com generalizada omissão dos espaços verdes e funções ecológicas, 

especialmente em solo urbano. Tentando contrariar esta tendência, têm-se adensado 

as diretrizes para a preservação dos sistemas naturais e funções ecológicas, incluindo 

em meio urbano, como é o caso do novo conceito de estrutura ecológica municipal, 

contudo ainda sem maturidade nem consistência nos conceitos e nas práticas, 

carência essa que urge ser colmatada. 

Através das teorias da multifuncionalidade e das atuais orientações estratégias 

de desenvolvimento sustentável e de coesão e equidade territorial e urbana, pretende-

se definir o âmbito e alcance estratégicos da dimensão ecológica do espaço urbano, 

no quadro geral da sua multifuncionalidade, com vista a identificar os concretos 

objetivos que as funções ecológicas representam para a comunidade social urbana, 

tendo em conta as atuais preocupações sobre coesão e equidade territorial, envolver o 

incremento da relação urbano-rural. 
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Para essa finalidade, esta reflexão recorre, como caso de estudo, à proposta 

de delimitação da EEM no âmbito do processo de elaboração do PDM de Odivelas, 

procurando dar um contributo para a clarificação do alcance estratégico da 

denominada Estrutura Ecológica Municipal como um instrumento de ordenamento do 

território, legalmente já instituído mas ainda inconsistente em termos do 

aprofundamento dos conceitos como modelo de componente territorial e como modelo 

de gestão, nas ainda incipientes normativa específica e prática de planeamento, 

programação, execução e monitorização. 
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Planos Inteligentes: um desafio para Cidades Inteligentes 

 

Jorge Baptista e Silva e José Antunes Ferreira9 

 

O conceito de cidade inteligente, tem essencialmente sido aproveitado para 

tirar partido das novas tecnologias e da designada sociedade da informação ao serviço 

de desígnios incontestáveis (eficiência energética, desenvolvimento da inovação, por 

exemplo) mas está longe de estar assumido pela comunidade científica quer ao nível 

da prática quer da teoria na área do Urbanismo e do Planeamento. Parece-nos por 

isso importante reposicionar estas áreas do conhecimento, os seus instrumentos e os 

seus efeitos nas cidades e no território à luz deste conceito. 

Parece por agora ser necessário desenvolver um novo conceito de Plano que 

responda eficazmente a este desafio. Esse novo conceito de Plano deverá em 

primeira abordagem ser desmaterializado, usar um suporte baseado em plataformas 

electrónicas multidirecionais e amigáveis, que potenciem a emergência de uma 

inteligência colectiva e de uma cognição espacial que favoreça, por exemplo, a 

construção de soluções baseadas no conceito de “auto-organização” visto como a 

expressão expontânea e coletiva dos diferentes tipos de valores e interesses. Neste 

trabalho desenvolve-se o conceito de Plano Inteligente, baseado numa estrutura 

adaptada aos novos paradigmas, das estratégias possíveis e dos perigos que se 

anunciam.       
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Globalização do Território e Turismo de Saúde 

 

Eduardo Gonçalves Rodrigues10 

 

A presente comunicação apresenta um conjunto de reflexões práticas em torno 

da articulação entre o turismo de saúde e o actual enquadramento legal e 

regulamentar em matéria de urbanismo e ordenamento do território. 

Assim, não obstante o enquadramento legislativo em matéria de urbanismo e 

do ordenamento território se encontre actualmente a ser revisto pelo XIX Governo 

Constitucional, procura-se sintetizar alguns aspectos práticos relacionados com a 

implementação do turismo de saúde em Portugal. Para o efeito, parte-se de um 

conceito de turismo de saúde relativamente abrangente, enquanto produto económico 

no território à escala global, bem como da consideração isolada dos instrumentos de 

gestão territorial tidos como mais relevantes e de alguma legislação e jurisprudência 

de enquadramento. 

Procura-se assim contribuir para: caracterizar o turismo de saúde no quadro de 

uma nova territorialidade, à escala global; analisar o quadro de integração deste 

produto inovador no sistema de gestão territorial; a diminuição dos custos de contexto 

e demoras inerentes ao respectivo controlo prévio. 

A comunicação em causa integrará três partes, a saber: o turismo de saúde à 

escala internacional e nacional; o enquadramento do turismo de saúde no sistema de 

gestão territorial; e sugestões práticas para o desenvolvimento do turismo de saúde. 

A primeira parte inicia-se com uma breve referência às linhas gerais da revisão 

do Plano Estratégico Nacional do Turismo ("PENT") para 2013-2015, aprovada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2013, de 16 de abril, seguindo-se uma 

análise sucinta das principais questões levantadas pelo turismo de saúde à escala 

internacional, e, em paralelo, a respectiva consideração enquanto uso do solo. Integra-

se ainda nesta parte uma referência ao papel de alguns instrumentos de gestão 

territorial no âmbito da definição do uso do solo e da integração do turismo de saúde 

no sistema de gestão territorial. 
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Na segunda parte identifica-se a relação entre as principais dimensões do 

turismo de saúde, partindo-se, quer da perspectiva do uso turístico, enquanto 

actividade de iniciativa privada, quer da perspectiva do uso de “equipamentos”, no 

quadro da prestação de serviços públicos de saúde. A análise realizada baseia-se no 

enquadramento legal da instalação de empreendimentos turísticos e em alguma 

jurisprudência. 

A terceira parte contém uma síntese das sugestões práticas que vão sendo 

realizadas ao longo da presente comunicação e visa transmitir uma ideia geral de 

alguns aspectos julgados relevantes para o desenvolvimento do turismo de saúde em 

Portugal, no quadro da globalização do território. 
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A importância das Tipologias Urbanas e da Arquitectura Popular no contexto da 

Globalização 

 

José Baganha11 

 

Esta comunicação surge no seguimento do ensaio subordinado ao tema 

“Arquitetura Popular nos Povoados do Alentejo Português”, levado a cabo no âmbito 

de um Programa de Doctorado da Universidad del País Vasco – Departamento de 

Arquitectura, sob a direção do Senhor Professor Doutor Arquiteto Javier Cenicacelaya.  

Neste ensaio, aprofundam-se os conhecimentos sobre a matéria de estudo na 

senda de uma melhor, mais completa e fundamentada compreensão da singularidade 

tipológica das construções ditas «populares» nos seus vários aspetos e nas suas 

várias expressões de local para local, com diversidades por vezes muito subtis mas 

também muito interessantes e também, a relação ou interdependência do espaço 

construído (privado) do espaço livre (público) – dependência recíproca, ou relação 

indissociável esta que forma um todo coerente e singular. 

Considerando que a ocupação urbana do território compreende, em termos 

formais, dois elementos fundamentais: a estrutura edificada e os espaços livres 

(exteriores), formados pelas áreas de circulação e estadia -ruas, praças e largos – e 

restantes espaços não construídos públicos ou privados, teremos que o carácter, a 

identidade, de um determinado povoado resulta da distribuição relativa dos diversos 

espaços bem como da sua articulação e da arquitectura dos seus edifícios. 

O objetivo aqui contido, neste estudo, é o de usar toda esta singularidade 

cultural, este manancial riquíssimo, nas intervenções que hoje fazemos nessas 

aldeias, nos montes, nas vilas, nas cidades, a nível urbanístico ou arquitetónico, com 

uma abordagem culta, nova, sem preconceitos ideológicos mas profundamente 

ecológica. 

É hoje, aliás, universalmente aceite que a Cidade (no sentido mais lato do 

termo) constitui o tema nº 1 no que diz respeito à sustentabilidade ambiental; A cidade 

é a base dos três pilares do desenvolvimento sustentável – o físico, o ambiental e o 
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económico. Há portanto que estudar a sua forma, a sua estrutura, de região para 

região, atendendo aos aspetos particulares. 

E isso passa, não há dúvida, também, por uma Cidade mais humanizada, por 

intervenções mais sustentáveis no domínio do urbano, da arquitetura e da construção, 

procurando aquelas soluções, por vezes tão simples, tão empíricas, que sempre 

estiveram ao nosso alcance, que parece pertencerem a um determinado lugar e a 

nenhum outro, como que «brotando da terra», concentrando o engenho do Homem, a 

evolução, a invenção, no respeito pelo arquétipo, assumindo “a identidade do lugar 

como condição para a identidade do Homem” (Irene Ribeiro, 1993). 

Perante um cenário mais ou menos previsível e bastante provável de 

descaracterização e desqualificação ambiental que os fenómenos da globalização e 

do turismo de massas poderão vir a gerar nesta região, como noutras do Sul da 

Europa, parece evidente e até urgente que se possam encontrar soluções que 

permitam viabilizar novos investimentos e gerar mais bem estar para as populações 

locais, sem perda de identidade. É também nesta perspetiva operativa, dinâmica e não 

estática ou museológica, que me propus empreender este estudo. 

O objectivo deste trabalho é, portanto, o de providenciar um conhecimento tão 

completo quanto possível das tipologias urbanas e da arquitectura popular dos 

povoados da região do Alentejo português, incluindo também como que um conjunto 

de informações ou uma análise tipológica que permita aos diversos agentes que 

intervêm no território, mais especialmente nestes pequenos aglomerados urbanos, 

mas também nas cidades da região, actuar com o sentido de preservação da 

singularidade local, respeitando, independentemente das questões de estilo, essa(s) 

unidade(s) tipológica(s) nos aspectos relacionados com a arquitectura, mas também 

nos do desenho urbano. 

O meu entendimento nestas matérias e o meu objectivo neste trabalho é, 

assim, o de um estudo operativo, que permita recolher dos ensinamentos do passado 

– nos aspectos construtivos, da composição, da forma, das razões e dos processos – 

tudo quanto possa constituir uma vantagem, uma melhoria, uma boa solução para os 

problemas que hoje se colocam – de preservação de identidade cultural e de natureza 

ambiental – para que possamos deixar às gerações vindouras um futuro mais risonho 

e uma lembrança, uma memória, do essencial da sua história, da sua cultura, dos 
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seus costumes e tradições, preservando o significado ou a razão da sua existência, 

naquilo que a diferencia de outros povos, de outras regiões, de outras culturas. 

Trata-se portanto de um trabalho com claros objectivos operativos, um estudo 

metodológico, se quisermos, e não um mero rol ou levantamento exaustivo, de tom 

saudosista ou melancólico, para «arrumar» ou «guardar» museologicamente certos 

lugares, ou certos edifícios, mais preservados, despojando-os muitas vezes de vida 

própria e de sentido de existir. 
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Urbanismo de Proximidade: o Bairro 2 de Maio 

 

Camilo Castelo Branco, Gonçalo Folgado, João Martins, Karim Cunha, Luis Clara e 

Rui Miranda12 

 

Esta comunicação tem o objectivo de contar uma história cujo desfecho se 

encontra longe e envolto nas brumas da indefinição. É a história da nossa relação com 

o Bairro 2 de Maio, na freguesia da Ajuda em Lisboa. Citando uma expressão popular 

de que a Escola é uma segunda casa, a relação que desenvolvemos com a Faculdade 

de Arquitectura de Lisboa faz jus a esta expressão e como se sabe em qualquer casa 

há vizinhos com que se estabelecem relações, quer sejam de proxemia ou de 

proximidade. 

A proximidade física do Bairro à Faculdade, faz deste um vizinho, com o qual o 

grupo de trabalho u:iclc estabeleceu e continua a cimentar relações de proxemia, 

vizinhança. O crescente contacto com a realidade do Bairro 2 de Maio, em 

consequência do tempo vivido no Alto da Ajuda e os ensinamentos passados na 

Academia, originaram a uma série de questões. Estas prendem-se, sobretudo, com a 

consciencialização de que (neste caso) a ausência de inter-relações territoriais origina 

crescentes fenómenos de estigmatização, de assimetrias sociais e degradação 

urbana. Contrariamente, através do incremento de tais relações, formas de “urbanizar” 

emergem assumindo-se como fulcrais no alcance de territórios socialmente coesos e 

articulados, com um dinamismo sinergético acrescido no sentido do bem comum.  

Situado na orla ocidental de Lisboa, o Bairro 2 de Maio, enquadra-se num 

contexto urbano e numa paisagem de excelência, dada a sua proximidade com o 

Palácio Nacional da Ajuda, Pólo Universitário da Ajuda, Parque Florestal de Monsanto 

e com o rio Tejo. Este contexto urbano materializa em si uma contradição: o da não 

valorização de elementos que poderão ser activos e de grande importância do 

panorama urbano. Aliado ao fenómeno de esquecimento de que o Bairro tem sido 

alvo, há que ressalvar o défice de comunicação sentido por parte da Administração, 

em tentar comunicar com a população e vice-versa. Actualmente reconhece-se ainda 

a transdisciplinaridade técnica do Pólo Universitário da Ajuda como irrelevante no que 
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respeita ao contributo das suas valências para o progresso e coesão do território em 

que este se estabelece. 

Ainda assim, com todas as vicissitudes que lhe são reconhecidas, a Freguesia 

da Ajuda e o Bairro 2 de Maio são tecidos urbanos vivos, e dotados de um grande 

potencial, no qual a sua população se insurge como o actor de maior preponderância. 

Marcadamente um espaço social e de sociabilidade, o Bairro 2 de Maio, é desde o 

inicio da sua história o reflexo de uma população que vive e sente o território com um 

fervor entusiasmante. Este é um território rico do ponto de vista multicultural, e tal 

riqueza repercute-se na forma como o espaço é vivido e também ele apropriado pela 

comunidade.   

O principal objetivo desta iniciativa passa por reconhecer o reposicionamento 

dos vários agentes e actores do território, de modo a serem aproveitadas valências e 

sinergias que se estabeleçam em prol de um objetivo comum, nomeadamente a 

promoção da qualidade de vida no Bairro 2 de Maio. Recorrendo a intervenções 

multissetoriais e apoiadas numa metodologia transdisciplinar, fortalece-se esta parcela 

de território, aliando a oportunidade cultural às possibilidades técnicas e práticas da 

Universidade. Abrangendo o território envolvente e aplicando os conteúdos passados 

nas salas de aula, estes poderão ser determinantes no acréscimo de valor sobre o 

mesmo. Deste modo, esta assume-se como um parceiro altamente qualificado, 

contribuindo com respostas a necessidades socio-urbanísticas envolventes, 

articulando a sua operacionalização com a Administração e com a população. Assim 

sendo, despoleta-se um ciclo comunitário em que fruam as melhores capacidades de 

cada elemento, fazendo emergir actores entre agentes, propulsionando o desenrolar 

de um urbanismo de proximidade, socialmente responsável e inclusivo. 

A participação da Universidade neste processo é determinante no 

estabelecimento de pontes de comunicação entre os actores e agentes e ainda poderá 

ser um dos pontos de partida para o desenvolvimento de soluções face às 

problemáticas identificadas. Apelando a valências locais, desenvolvem-se 

(continuamente) acções economicamente viáveis assentes essencialmente em 

processos participativos, gerando oportunidades de inclusão social, de relações de 

vizinhança e cordialidade entre os distintos agentes do território. As actividades 

procurarão capacitar a comunidade do Bairro 2 de Maio, incutindo atitudes pró-activas, 

de modo a que os habitantes se assumam como os principais agentes da mudança na 

melhoria da sua qualidade de vida. A capacitação da comunidade do Bairro, ao nível 
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da participação pública, é determinante na co-responsabilização para a gestão dos 

espaços públicos do Bairro e na criação de soluções empreendedoras que alicercem 

um ciclo de sustentabilidade autónomo destas acções ao longo do tempo. Uma 

constante e participada monitorização, diagnóstico e proposta por parte da 

Universidade em complementaridade com outros actores, garante a continuidade, 

sustentabilidade e adaptação das intenções “a outros tempos e a outras vontades”.  

Este projecto tem por base um diagnóstico e plano de acção construídos em 

2012 por alunos e docentes da Faculdade de Arquitectura, em contexto participativo, 

envolvendo as associações presentes no Bairro, vizinhos e Junta de Freguesia. 

Reconhecendo que a Universidade tem hoje um papel de responsabilidade social junto 

da sociedade civil, a Faculdade de Arquitectura, juntamente com a Junta de Freguesia 

da Ajuda e Associação de Moradores do Bairro, podem contribuir para a promoção da 

coesão social e espacial desta zona da cidade. Fornecendo saberes e técnicas, 

poderão ajudar à capacitação e empowerment desta população. O desafio deste 

projeto assenta na valorização das pré-existências, numa perspectiva interdisciplinar 

com diferentes escalas de intervenção, promovendo a qualidade de vida dos 

habitantes do Bairro, a sua auto estima e sentido de identidade. 

Interpretando os actuais fenómenos socioeconómicos, territoriais e ambientais, 

o reposicionamento dos actores no território e a aplicação das suas valências aquando 

do seu desenvolvimento, reformular-se-ão, num sentido de proximidade. Fomentam-se 

os processos participativos de modo a que a população se reveja nas transformações 

territoriais, criando deste modo um maior sentido de agregação face ao território que é 

‘seu’. Este reposicionamento surge também em virtude dos novos fenómenos urbanos, 

e da interpretação destes, pois numa sociedade em constante mutação, os processos 

urbanos, relacionados com a “feitura de cidade” estão também eles em mudança, e 

todos aqueles que queiram participar devem ter o seu espaço salvaguardado de modo 

a poderem dar o seu contributo e deste modo serem também auscultados. 

Assim poder-se-á dar lugar ao aparecimento de um novo paradigma urbano, de 

Urbanismo de Proximidade em que a comunidade se assume como um actor do 

território, pois ver-se-á envolvida nos processos de concepção e operacionalização de 

planos e intenções para o Território em que vivem.  
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Caracterização da prática nacional de perequação em Planos de Pormenor 

 

Beatriz Condessa, Marco Rodrigues, Ana Morais de Sá e Ricardo Tomé13 

 

Quando se cumpre mais de uma década sobre a previsão da perequação 

compensatória na legislação portuguesa e se perspetiva a revisão do enquadramento 

legal do ordenamento do território e urbanismo, considera-se fundamental a introdução 

de alterações significativas na regulamentação e prática do processo de urbanização, 

merecendo especial reflexão alguns aspetos que têm sido menos abordados nas 

análises levadas a cabo no nosso país, designadamente a necessidade de regulação 

dos procedimentos de avaliação dos solos, das condições de viabilização financeira e 

do processo de transferência de riscos das operações urbanísticas, à luz da 

experiência internacional. 

O projeto “PERCOM - A equidade e eficiência no processo de urbanização: 

modelo de execução perequativa”, que arrancou no início de 2012, tem como principal 

desafio investigar a aplicação da equidade no planeamento e ordenamento do 

território, em particular no processo de urbanização, e dar resposta à falta de eficácia 

dos instrumentos previstos na lei, designadamente da perequação, para a 

concretização desse desiderato. 

Neste contexto, constituem principais objetivos deste projeto: (1) a 

caracterização e análise crítica da prática nacional de perequação em Planos de 

Pormenor e (2) contribuir para a proposta de um modelo de execução perequativa 

mais eficaz para o problema de conjugação de interesses no processo de 

urbanização. 

A concretização deste segundo objetivo pressupõe ainda o desenvolvimento 

dos seguintes objetivos específicos: (i) o desenvolvimento de um modelo de avaliação 

de valores do solo; (ii) a definição de alterações a efetuar no quadro legal (conteúdo 

material e documental dos planos e procedimentos administrativos de elaboração, 

acompanhamento e aprovação) e (iii) a identificação de formas alternativas de 

financiamento ao processo de urbanização. 
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Nesta comunicação pretende-se apresentar uma sistematização dos trabalhos 

já realizados no âmbito do PERCOM, nomeadamente a caracterização dos modelos e 

mecanismos perequativos propostos nos Planos de Pormenor que têm vindo a ser 

aprovados em Portugal desde a publicação do RJIGT em 1999. 

Para a caracterização dos planos de pormenor desenvolveu-se previamente 

um referencial de análise do conteúdo documental desses planos. Posteriormente foi 

realizado um inquérito a todos os municípios de Portugal para apurar obstáculos e 

sugestões para a melhor “operacionalização” da perequação. 

Assim, sintetizam-se aqui os resultados da análise dos planos, ensaiando-se 

uma tipologia de classificação de acordo com o nível de desenvolvimento do modelo 

de perequação adoptado e apresentam-se os resultados preliminares do referido 

inquérito. 

 

  



O Urbanismo e as Novas Territorialidades. XIV Jornadas da AUP, Montijo, 6 e 7 de Junho de 2013 

32 
 

A importância da monitorização na gestão estratégica do território 

 

Luis Grave 

 

A cidade expansiva cresceu, alargou-se, tendo ficado difusa e fragmentada, 

suburbana e desqualificada, acompanhada de desigualdades na dotação de 

equipamentos e infraestruturas de serviço à comunidade, de fenómenos de pobreza e 

exclusão social e ainda de impactes e riscos ambientais nocivos. Tudo aconteceu sem 

que, a tempo, fosse travado ou reorientado o processo, pois não se fizeram ouvir os 

avisos nem soaram os devidos alarmes em devido tempo. 

Os processos de urbanização vão cometendo erros no seu crescimento, até 

que tem a necessidade de voltar ao princípio para rever as suas conceções e 

paradigmas. Uma ação de monitorização teria ajudado a alertar, consciencializar e 

implementar ou reorientar as políticas urbanas com vista à prevenção ou não 

agravamento dos erros ou tendências problemáticas. Por outro lado, agora que urge a 

requalificação e regeneração urbana em contraponto à urbanização expansiva, numa 

altura em que as orientações de política apontam para a cidade compacta mas onde 

tal desígnio tem como base de partida a cidade alargada e difusa, urge desenvolver e 

implementar instrumentos de gestão territorial que promovam um desenvolvimento 

previamente ponderado e permanentemente avaliado com vista a garantir-se a 

prossecução de uma estratégia que contemple uma visão de futuro desejado. 

Na verdade, as dinâmicas urbanas refletem-se em processos e tendências 

transformadoras, as quais necessitam de ter uma observação permanente para 

verificação oportuna das referidas mudanças, especialmente as que se mostrem 

críticas para o desenvolvimento positivo da cidade e do território. Nesta intervenção, a 

partir das teorias do planeamento e tendências das práticas de gestão territorial e da 

análise multifuncional do território, e ainda das atuais e tendenciais conceções e 

políticas de coesão territorial e de sustentabilidade ambiental e socioeconómica, tendo 

em conta as estratégias dos atores e as necessidades da comunidade a servir, 

pretende-se demonstrar ou apurar a importância e potenciais efeitos da monitorização 

na gestão territorial em geral, recorrendo-se ao tema da estrutura ecológica municipal 

como exemplo de aplicação prática.  
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Requalificação da Frente Ribeirinha do Montijo 

 

Gonçalo Folgado14 

 

Localizada na Margem Sul do Tejo, a cidade do Montijo insere-se numa lógica 

de desenvolvimento territorial que contempla um anel ribeirinho que se desenvolve em 

torno do Estuário do Tejo, sendo deste modo um território privilegiado em vários 

aspectos. Banhada pelo rio, a sua Frente Ribeirinha apresenta-se com uma 

localização favorecida, assumindo-se como um local de imensas potencialidades quer 

ao nível da biodiversidade e enquadramento paisagístico, quer ao nível urbano, 

espelhada pela forte relação com a cidade do Montijo.  

Tratando-se de um território de elevado valor natural, é igualmente uma zona 

de risco, devido entre outros aspectos, a ocupações inadequadas, ao abandono e 

consequente deterioração acelerada. As ocupações, predominantemente de cariz 

indústrial, que se sedimentaram em redor da Antiga Estação Terminal de Caminhos de 

Ferro vão pautando a Frente Ribeirinha. Não obstante o facto de se encontrarem 

actualmente e maioritariamente desactivadas, este tipo de ocupação tem contribuído 

inexoravelmente para a degradação ambiental desta porção de território.  

A presente proposta tem como objectivo a requalificação da Frente de Rio do 

Montijo, por via da melhoria do funcionamento das redes que compõem a cidade, pela  

estimulação da economia local, e consequentemente por uma requalificação da 

Imagem Urbana da cidade, de modo a conectar dois momentos urbanos que embora 

distintos surgem integrados por contiguidades territoriais bastante fortes. 

Esta é uma proposta baseada no conceito de promoção do momento de 

encontro entre o Homem e o meio Natural por meio de um conjuto de actividades que 

podem ser desenvolvidas em meio urbano com vista à estimulação da economia local 

ao mesmo tempo que promove novas dinâmicas urbanas, e uma forma diferente de se 

olhar e viver o Território. 

Como tal urge definir uma estratégia urbana que agregue em si não só a 

melhoria do funcionamento interno da cidade, mas também que considere articulações 
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e desenvolva estratégias em comum com outros municípios da Margem Sul de modo a 

entender e potenciar a posição do Montijo num sistema polinucleado a uma escala 

Regional e Metropolitana.  

Estas acções concertadas têm a finalidade de reduzir o consumo de recursos 

para responder melhor aos desafios que se colocam no futuro. Só deste modo se 

alcançará a unicidade e coesão territorial previstas no PROT e, consequentemente, 

será reforçado o lugar do Montijo enquanto pólo urbano de referência e atractividade 

territorial. 

A Frente Ribeirinha do Montijo surge neste contexto como um elemento chave, 

pois encerra em si um enorme potencial que passa não só pelas suas inequívocas 

virtudes paisagísticas e património ambiental, mas também porque se assume como 

um ponto estratégico fundamental que pode funcionar como “rótula de articulação” das 

diferentes redes e momentos que compõem o painel urbano do Montijo. Com a 

requalificação desta frente de rio a cidade poderá concretizar um importante pólo de 

atractividade do ponto de vista comercial e da oferta de serviços que poderá vir a ter 

impacto regional. 

De acordo com as premissas estratégicas de desenvolvimento sustentado nas 

valências do território, a configuração do desenho urbano desta proposta tem como 

principal objectivo a promoção do encontro entre o Homem e a Natureza, sendo esse 

desiderato visível na forma como os espaços de coberto vegetal se vão 

desenvolvendo ao longo da área de intervenção. Tal pode ser efectivamente 

comprovado, por exemplo, com a configuração da área de praia fluvial, a qual se 

expande ao mesmo tempo que é envolta no cinturão verde que atravessa a área de 

intervenção, unindo-se com a faixa de coberto vegetal que se encontra a Nascente da 

área de intervenção. 

Contudo, a promoção deste contacto entre Homem e Natureza não se esgota 

somente na ligação ao coberto vegetal da área de intervenção, uma vez que se 

pretende efectivar uma ligação entre a cidade e a frente de rio. A implantação dos 

edifícios ao longo da área de intervenção, revelam essa preocupação pelo facto de 

não atingirem cotas superiores às dos edifícios envolventes. Deste modo será mais 

eficiente a penetração de brisas provenientes do rio em meio urbano já consolidado. 

A criação de sinergias entre os dispositivos urbanos prefigura-se também da 

maior importância, uma vez que se adoptam conceitos de zonamento misto. O 
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desenho urbano promoverá o contacto entre as várias zonas, não só pela 

configuração das formas edificadas, mas sobretudo e essencialmente, porque os 

espaços públicos afectos a cada uma das actividades se fundem entre si, criando 

áreas urbanas que são comuns a várias actividades, promovendo o encontro entre os 

respectivos utilizadores e actores. 

Considera-se que a interacção entre os diferentes equipamentos urbanos 

conferem urbanidade que será determinante para que este território se revista de um 

clima de atractividade que permita ao município afirmar-se enquanto um núcleo 

urbano de atracção, para que deste modo a cidade do Montijo se possa reposicionar 

no presente face aos desafios futuros das novas territorialidades. 
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O urbanismo em situação de emergência 

 

Sidónio Pardal15 

 

O processo de planeamento do território foi capturado por um conjunto de 

poderes administrativos e corporativos que impedem a prática normal do urbanismo, 

instituindo um labirinto onde se perde a razão, impede o desenvolvimento do país e se 

legitima o desordenamento geral do território.  

Os PROT não têm nada de construtivo e, em vez de racionalizarem as 

competências supramunicipais, mais não fazem do que condicionar, de uma forma 

perversa, os PDM entrando na área das competências municipais. Os PDM mais não 

fizeram do que legitimar áreas urbanizáveis sem controlo de localização relativa aos 

perímetros urbanos, sem planeamento de pormenor e determinam índices urbanísticos 

cegos.  

As figuras da Reserva Agrícola e Reserva Ecológica, na sua ofensiva 

irracionalidade, continuam a sua manobra de diversão dispendiosa e caricata. São 

figuras de cariz ideológico e dogmático que absorveram as atenções e são, em grande 

parte, responsáveis por obnubilar os reais problemas do planeamento do território, 

concretamente a demarcação dos usos do solo silvestre, agrícola e urbano e a 

segmentação dos respectivos mercados fundiários.  

Ao longo de dezenas de anos este sistema de planeamento alimentou a 

especulação e deu origem a excedentes imobiliários que estão na origem da actual 

crise económica e financeira que o país enfrenta.  

Nenhum plano territorial deu o alarme ou, sequer, referiu as patologias que 

paulatinamente se iam adensando, conduzindo o país a uma situação que continua 

sob negação urbanística.  

O uso silvestre e a gestão dos seus recursos continuam sem política. A 

agricultura é cada vez mais vitimizada por condicionantes e taxações absurdas. Não 

há política fundiária para o meio rústico e no que concerne ao meio urbano veja-se só 
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a inconsciência perante as centenas de milhar de prédios urbanos virtuais, registados 

na conservatória e nas finanças, sujeitos a IMI e que, com a configuração que têm e 

que resulta dos alvarás de urbanização, nunca serão acabados e, portanto, não têm 

qualquer sentido rentável ou útil. O que se oferece fazer com estes espaços 

disfuncionais que arrastam para a ruína os seus proprietários?  

Cumpre aos urbanistas enfrentar esta realidade e trabalhar no sentido de ela 

ser compreendida e solucionada. 
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ANEXO 

Comunicação Não Apresentada 

 

Optimist Suburbia. Um Manifesto Retroactivo para a Periferia Norte da Cidade de 

Lisboa. Leitura crítica sobre a sua configuração urbano-arquitectónica 

 

Bruno Macedo Ferreira16 

 

É inegável o crescente de importância que as áreas metropolitanas vão 

assumindo nos dias de hoje, daí a necessidade de recuar ao preciso momento da sua 

origem – quando o fenómeno é especialmente “realizador”. A presente comunicação 

pretende constituir-se como uma introdução à pesquisa sobre o território metropolitano 

contemporâneo. 

Pretende-se assim apresentar a investigação que se tem vido a desenvolver no 

âmbito do Doutoramento em Arquitetura dos Territórios Metropolitanos 

Contemporâneos (ISCTE-IUL) que, através do levantamento de 30 casos de estudo, 

procura compreender o fenómeno da ocupação habitacional da coroa norte da 

periferia de Lisboa (um território urbano que hoje é tangente á CRIL e que se expande 

pela estrada marginal que liga Oeiras/Lisboa/Vila Franca de Xira). Cronologicamente 

centra-se a análise entre 1968, ano em que António Salazar é “forçado” a delegar o 

poder, e 1986, quando Portugal adere à Comunidade Económica Europeia. 

Interpela-se a evolução do território construído no subúrbio (arquitetónica e 

urbanisticamente) quando, no final da década de 1960, os ideias do liberalismo, o 

aparecimento de grandes promotores imobiliários e uma grande pressão demográfica 

reformulam o processo de crescimento urbano e as lógicas de relações metropolitanas 

– da tradicional construção lote a lote, pela produção de grandes pacotes urbanos. O 

fenómeno responde, na época, à inexistência de oferta habitacional para as classes 

médias urbanas, num momento em que a cidade histórica já não dá resposta no que 

ao alojamento coletivo diz respeito. 
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A construção deste território urbano da Área Metropolitana de Lisboa (AML) foi 

o resultado do conflito entre diferentes agentes. Identificamos as forças que realizaram 

este fenómeno de crescimento urbano, desde as públicas, políticas, económico-

comerciais, sócio-culturais, humanas ou artísticas, sejam elas investidoras ou 

trabalhadoras. Evidencia-se assim uma rede de conexões que constituiu a 

oportunidade para a desmistificação de um território sobre o qual recai um grande 

número de ideias generalistas pré-concebidas e que dificilmente encontram tradução 

no espaço real. 

Primeiramente este processo de crescimento suburbano vai alicerçar-se em 

núcleos de povoamentos pré-existentes – que progressivamente se viram cercados de 

edifícios novos que aquartelavam um grande número de residentes estranhos a estes 

lugares. Gradualmente o processo vai conduzir ao aparecimento de verdadeiras 

cidades novas que surgem no lugar de quintas outrora agrícolas. O território que no 

início dos anos 1960 era uma área rural, passa a urbanizada no arranque dos anos de 

1990 e a AML configura a sua forma atual. Estes grandes pacotes habitacionais de 

construção ex-novo encontram na tabula rasa Moderna e no seu otimismo social um 

modelo de fácil operacionalidade. Desenhados por arquitetos formados dentro dos 

valores da Modernidade, este facto permite-nos igualmente identificar o momento em 

que os arquitetos portugueses foram perdendo capacidade de intervenção, passando 

de principais responsáveis pelo desenho do território (até anos 50) à figura de técnicos 

que garantiam somente a aprovação de projetos imobiliários. 

A Periferia aprioristicamente qualificada como caoticamente edificada e 

monocaracterística, que é típica das nossas cidades, encontra na AML o seu exemplo 

mais paradigmático. Muitas das Urbanizações que caracterizam a imagem deste 

território convergem para um ambiente contemporâneo Moderno, locais onde a tabula 

rasa Moderna encontrou fácil operacionalidade, “cidades novas” construídas em 

paisagens abertas e permite, nos dias de hoje, a leitura deste território como um 

espaço constituído por fragmentos de modernidade.  

Nestas “outras-cidades” onde foram abandonadas as formas elementares do 

urbanismo convencional – a praça, a avenida, o quarteirão, o jardim, etc. – são 

experimentadas novas conceções urbanas e novas formas arquitetónicas que não 

seriam possíveis na cidade histórica. Todas elas demonstram um forte desejo de se 

libertarem de uma série de dogmas impostos pela cidade tradicional. Este processo, 

de notável criatividade para escapar às regras urbanísticas tradicionais, conduziu a um 
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inevitável deslocamento do centro de gravidade da dinâmica urbana, do centro da 

cidade para a periferia. Desfez-se o monopólio do poder habitacional até então quase 

exclusivamente associado à cidade histórica. A expansão da cidade histórica para lá 

dos seus limites formais criou uma “outra cidade”, mais genérica, que define hoje a 

urbe contemporânea. Criou-se uma nova cultura metropolitana cujas descrições 

evitam propositadamente análises qualitativas sobre o seu valor arquitetónico.  

Ainda nos dias de hoje, ao invés de aceitarmos as condições dadas pela 

expressão metropolitana como características de uma parte importante do território em 

que o arquiteto trabalha, através de designações genéricas – periferia, subúrbio, o 

resto – assistimos a uma incompreensão ou mesmo negação do fenómeno urbano. 

Esta recusa tem atrasado a reflexão necessária sobre quais as estratégias e práticas 

projetuais que devem responder a esta nova realidade. 

As realizações, alvo desta análise, encaradas por muitos como um sucedâneo 

desqualificado da modernidade, despidas da sua essência conceptual, degeneradas 

na sua caracterização plástica e construtiva e implantadas em expresso desrespeito 

pela estrutura organizativa do território são votadas ao esquecimento/“apagamento” 

dos círculos de discussão sobre o fenómeno arquitetónico. Tentaremos assim 

evidenciar uma rede de conexões que constituirá a oportunidade para a 

desmistificação de um território sobre o qual recai um grande número de ideias 

generalistas pré-concebidas e que dificilmente encontram tradução no espaço real.  

Destacamos a figura do arquiteto Fernando Silva e o pragmatismo da sua obra 

como elemento-chave para decifrarmos o crescimento suburbano que caracterizou 

este período. A sua obra mais paradigmática – a Urbanização da Portela – permite-

nos traçar um modelo genérico e uma “imagem arquitetónica” que será 

constantemente repetido ao longo do processo de crescimento da AML e que marcam 

a paisagem periférica portuguesa. Destacamos o desenho urbano extremamente 

erudito que é facilmente reproduzido (e adulterado) ao longo do processo de 

construção; uma estrutura urbana centralizada e funcionalmente sectorizada (com 

origem nos valores Modernos apresentados na Carta de Atenas); clara hierarquização 

viária; volumes edificados puros e independentes do solo formando torres e blocos; 

estandardização dos processos construtivos; marcação horizontal dos pisos; 

uniformização dos vãos. Relativamente às tipologias do edificado, identificamos três: a 

torre habitacional; o bloco habitacional; o centro comercial. 
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Tentando questionar os velhos conceitos sobre o que entendemos 

comummente por Modernidade arquitetónica, apresentamos uma diferente perspetiva 

para este território que espera por um interlocutor – a possibilidade de um "manifesto 

retroativo". Intui-se que esta será a primeira condição para refazer uma teoria 

interpretativa da realidade metropolitana e avaliar conscientemente o futuro que está 

reservado a este património. 

 

 

30 casos de estudo na periferia norte da cidade de Lisboa (esquema do autor). 

 

 


