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0. 
Nota de abertura

Célia Ramos
Secretária de Estado do Ordenamento do 
Terrritório e da Conservação da Natureza



Numa perspetiva de futuro (e não é por acaso que a OCDE, apelida o século XXI como o “Século Metropolitano”) 
a construção da cidade continuará a ser a peça fundamental para a compreensão e gestão das grandes mudanças 
que a humanidade terá que enfrentar.

Sabemos todos que, mais de metade da população mundial vive em cidades e áreas urbanas, ao mesmo tempo que 
a demografia e as alterações na composição e configuração dos agregados familiares assumem hoje uma dimensão 
incontornável.

É ainda nas cidades que se localizam os principais geradores de crescimento económico, de inovação e de 
oportunidades de emprego.

Na Europa os sistemas urbanos policêntricos ganham relevo depois da publicação do Esquema de Desenvolvimento 
do Espaço Comunitário (EDEC), onde o policentrismo surge como solução para um desenvolvimento regional mais 
equilibrado e como modelo capaz de aumentar a competitividade económica da União, no mercado mundial.

Após mais de uma década de debate, o sistema urbano policêntrico, surge ainda como algo de difícil materialização. 
(Interessa sempre incorporar um elemento central deste debate e que tem a ver com a escala de análise: A promoção 
do policentrismo à escala Europeia pode resultar num monocentrismo à escala nacional…)

A noção de sistema urbano que lhe está associada assume princípios diversos como o do desenvolvimento 
sustentável, da sustentabilidade económica, da equidade, da coesão, da redução de disparidades territoriais e da 
inversão do êxodo rural.

Sabemos que muitos autores ainda questionam se estas redes policêntricas oferecem melhores pré-condições 
para a competitividade regional, quando comparadas com as regiões monocêntricas, ao mesmo tempo que outros 
consideram que é perigoso conceber um único modelo de desenvolvimento territorial e que a conceção dos 
sistemas urbanos têm de ter em conta as diversidades do território.

?Mas, que desafios que se colocam ao sistema urbano nacional?

Portugal tem metrópoles de pequena dimensão e tem um sistema de pequenas cidades de débil dimensão 
económica e social. As características do nosso sistema urbano e a forma como evoluiu remetem, continuadamente, 
para a necessidade de progredir para um equilíbrio territorial da rede de cidades procurando, por esta via, o 
aumento da qualidade de vida e da equidade social.

Estou em crer que a diversidade territorial é um fator crítico que não pode deixar de ser considerado.

Assim sendo uma visão para o sistema urbano não pode deixar de refletir-se quer em termos de especialização 
funcional, quer em termos de concentração de serviços e sectores, o que equivale a dizer que, as medidas de 
política a adotar não devem ser gerais e abstratas, mas antes diferenciadas em função do papel que cada cidade 
desempenha, ou se pretende que venha a desempenhar, nessa rede. Diria que as medidas de política devem ser 
adaptativas e progressivamente as mais adequadas.

E aqui a grande questão é saber delinear essas medida, as mais adequadas de molde a que surtam o efeito 
pretendido para a rede, para o sistema.

Nos territórios de baixa densidade as sedes de concelho representam o primeiro nível de estruturação do território? 
Então neste caso, quais são os serviços de interesse geral que devem ser garantidos?
Como se completam e complementam os centros aos vários níveis?
E a complementaridade urbano-rural, o que é? Como se operacionaliza? O que há a fazer?
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Os recentes encontros internacionais sobre esta temática, das cidades//desenvolvimento sustentável, 
designadamente no âmbito da Nova Agenda Urbana designada como “Pacto de Amesterdão”, e da COP HABITATIII 
de Quito realizada no passado mês de outubro, deixam pistas importantes e que interessará ajustar à nossa realidade 
e prosseguir:

1 - O envolvimento das Autoridades Urbanas desde a conceção à implementação das políticas públicas. Mas 
também no que é a visão estratégica e a operacionalização dos seus programas de trabalho.

2 - A constituição de Parcerias, como instrumento para a operacionalização de Agendas Urbanas.

3 – A implementação de processos de decisão cada vez mais participativos no respeito pelo princípio 
da subsidiariedade, criando as melhores condições possíveis para o fortalecimento dessa capacidade de 
intervenção por todos. 

4 - As prioridades devem ter foco no conhecimento, na racionalização da regulação e nos meios de 
financiamento.

A construção da cidade continuará a constitui a peça fundamental para a compreensão e gestão das grandes 
mudanças que as pessoas e os territórios terão que enfrentar nos próximos decénios. A política de cidades terá 
no Ministério do Ambiente um parceiro pró-ativo, mas serão, especialmente, protagonizadas pelas próprias vilas, 
cidades, ou metrópoles.

Interessa pôr em marcha, aos vários níveis de governação e numa ótica de integração e governança territorial, políticas 
urbanas que promovam a inclusão, o uso eficiente dos recursos, a mitigação e adaptação aos fatores climáticos, 
a resiliência dos territórios e aglomerados humanos face aos riscos, afinal, por em marcha o desenvolvimento 
territorial.

A constatação do aumento da urbanização das Sociedades conduz à necessidade da rápida concretização, pelas 
cidades, das diversas ações das políticas nacionais de coesão, e à necessidade da explicitação dos impactes urbanos 
na avaliação das novas políticas, tanto em termos intersectoriais, como de coerência interna.

A palavra dicotomia tem que ser abolida no nosso vocabulário, enquanto conceito em que tem assentado o nosso 
pensamento, a nossa reflexão estratégica e prospetiva.

Existe hoje, mais do que nunca, uma forte identidade entre “Cidades e Territórios” e portanto, os desafios do 
desenvolvimento do território e da construção da cidade, são convergentes e complementares.

Muito Obrigada!
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PROGRAMA

Seminário | Território e sistema urbano - Desafios emergentes e novas respostas
O que se espera do PNPOT face aos desafios

Manhã | 9.30h – 12.30h

Registo de participantes

SESSÃO DE ABERTURA | Presidente CCDR Centro, Ana Abrunhosa e Diretor Geral do Território, Rui Alves

O SISTEMA URBANO – NOVAS CONFIGURAÇÕES, NOVOS DESAFIOS |Teresa Sá Marques _ Universidade do 
Porto, Faculdade de Letras/ PNPOT

AS ALTERAÇÕES DEMOGRÁFICAS  – AS IMPLICAÇÕES NAS CIDADES | Anselmo de Castro _ Universidade de 
Aveiro, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território

Intervalo

OS NOVOS SERVIÇOS AMBIENTAIS NOS TERRITÓRIOS URBANOS | Fátima Alves _ Universidade de Aveiro, 
Departamento de Ambiente e Planeamento

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NAS CIDADES – DESAFIOS E A PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS | João
Mourato _ Universidade de Lisboa, Instituto de Ciências Sociais

Almoço	Livre

Tarde | 14.30h – 18h

NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA MOBILIDADE TERRITORIAL E URBANA |António José
Pais Antunes _ Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia

A REGENERAÇÃO URBANA E A REVITALIZAÇÃO DAS CIDADES | Bruno Soares _ BRUNOSOARES ARQUITECTOS 
| Telma Correia _ Câmara Municipal da Amadora

CENTRO 2020 E O INVESTIMENTO NA CIDADES | Isabel Damasceno _ Vogal Centro 2020

DEBATE | Presidentes das Comunidades Intermunicipais da Região Centro

ENCERRAMENTO | Célia Ramos, Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da
Conservação da Natureza.
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O estudo do sistema urbano nacional é fundamental para a compreensão da organização do território e para 
sustentar a formulação de políticas públicas dirigidas ao ordenamento e ao desenvolvimento territorial. 
Teoricamente, o conceito de sistema urbano está associado a uma grande diversidade de princípios, nomeadamente, 
ao desenvolvimento sustentável, à coesão territorial, à competitividade económica, à otimização de recursos, à 
equidade territorial e à redução de disparidades territoriais. Tem como principal funcionalidade a compreensão 
do modo como os territórios se organizam, interagem e promovem o desenvolvimento urbano e territorial, 
contribuindo para o crescimento económico e social e para o bem-estar das populações. Contudo, é um conceito 
que carece ainda de consensualidade e de uma definição mais clara, tanto em termos dos seus objetivos como da 
sua aplicabilidade (territorial, social, económica e organizacional).

Nas últimas décadas intensificou-se o debate em torno das agendas políticas europeias direcionadas para as 
questões do planeamento e do ordenamento do território. Neste âmbito, o conceito de sistema urbano associa-se à 
promoção da competitividade e ao desenvolvimento económico, de forma a contrariar as consequências do sprawl 
e da dependência do automóvel, e combater a polarização social e o declínio de alguns centros urbanos. Aparece 
como uma alternativa aos intensos processos de metropolitização e fragmentação urbana. Desta forma, cria-se 
simultaneamente um ambiente favorável ao desenvolvimento urbano e à integração entre territórios, promovendo 
complementaridades que permitem mitigar disparidades (inter e intrarregionais) e contribuir para o crescimento 
económico e a coesão territorial. 

Tendo em vista uma melhor organização do território, o conceito de policentrismo ganha visibilidade nas políticas 
públicas. O policentrismo é um modelo territorial de desenvolvimento, sustentado por redes e dinâmicas urbanas, 
que tem o objetivo de aumentar a coesão social e territorial, reduzindo as disparidades e injustiças espaciais e 
reforçando o crescimento e a competitividade territorial. É um conceito central na agenda de ordenamento do 
território da Europa, que incentiva à cooperação e conectividade entre regiões,  tendo em vista o desenvolvimento 
dos pontos mais fortes de cada território e a exploração de complementaridades que potenciem a criação riqueza, 
que de um modo individual dificilmente seria conseguida. As redes e as dinâmicas estabelecidas entre os diferentes 
territórios desencadeiam ou intensificam processos de desenvolvimento, não só em termos de inovação económica 
e social, mas também em matéria de serviços para a promoção da qualidade de vida ou a sustentabilidade ambiental. 
A organização policêntrica tende a evitar a concentração excessiva nas metrópoles e a potenciar a revitalização 
pequenas e médias centralidades.

Em termos europeus, as agendas para a política urbana são explicitamente policêntricas, influenciando as diretivas 
dos principais documentos estratégicos comunitários das últimas duas décadas, nomeadamente o “Esquema 
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Sistema urbano policêntrico
Teresa Sá Marques; Catarina Maia; Miguel Saraiva

Universidade do Porto; FLUP/CEGOT 

1.1



11Território e sistema urbano - desafios emergentes e novas respostas | 23 novembro 2016
Onde o país encontra o futuro

de Desenvolvimento do Espaço Comunitário” (EC, 1999) e os relatórios ESPON (Dühr, 2005), a “Carta de Leipzig 
sobre Cidades Sustentáveis” (EU, 2007) e, mais recentemente, a “Agenda Territorial da UE 2020” (2011) e o “Pacto 
de Amesterdão” com a “Agenda Urbana da UE” (2016). Isto significa potenciar as relações entre os diferentes 
territórios, tendo em conta as suas especificidades, complementaridades e os fatores de diferenciação, com o 
objetivo de se promover uma organização territorial mais equilibrada a nível europeu, baseada numa estrutura 
urbana policêntrica.

O incentivo ao desenvolvimento policêntrico passa pelo reforço dos nós urbanos existentes e pela promoção 
de novos fluxos e interações urbanas ou urbano-rurais. Não se trata de promover uma alteração dos padrões 
de povoamento europeu, mas sim de valorizar as características e especificidades de cada território e promover 
uma maior cooperação. Deste modo, o sucesso do desenvolvimento policêntrico depende da vitalidade das áreas 
urbanas e da intensidade das ligações e dos fluxos estabelecidos, sendo essencial fomentar o desenvolvimento das 
acessibilidades e a cooperação entre territórios de baixa e de alta densidade. 
De acordo com as análises desenvolvidas, o padrão do policentrismo na Europa assenta em três critérios: i) hierarquia 
da estrutura urbana (nós urbanos com diferentes níveis e funções); ii) padrões de acessibilidade e conetividade; iii) 
estruturas e práticas de cooperação territorial. A análise do padrão e do potencial de desenvolvimento policêntrico 
das regiões europeias faz sobressair algumas regiões que apresentam um caráter policêntrico bastante forte 
(obtêm pontuações elevadas nas três dimensões consideradas), como é o caso dos Países Baixos e da Bélgica, das 
áreas metropolitanas de França, da Alemanha ocidental, do norte de Itália, do sudeste do Reino Unido e da Suíça 
(ESPON, 2016). À escala europeia, comparativamente com estes territórios, Portugal apresenta ainda um baixo nível 
de desenvolvimento do policentrismo, uma vez que a maioria dos territórios (NUT III) não tem expressividade nos 
critérios considerados neste estudo europeu (estruturação urbana, acessibilidade e conectividade, e cooperação 
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territorial), pois são áreas pouco povoadas e têm sistemas urbanos pouco densos, sobressaindo-se positivamente 
apenas a NUT III da Área Metropolitana de Lisboa.

As áreas urbanas funcionais representam um contributo fundamental para a compreensão da organização 
policêntrica dos territórios, ao desempenharem um importante papel no desempenho económico europeu, 
nacional, regional e local. A Europa caracteriza-se por uma rede policêntrica de áreas urbanas funcionais (de 
diferentes dimensões e com funções diversas). As áreas urbanas funcionais reforçam as ligações urbano-rurais e 
promovem a cooperação entre diferentes territórios (transfronteiriços, macrorregiões ou de integração global). 
Além disso, são cruciais para a coesão territorial, pois desenvolvem funções que podem ser usufruídas por outras 
áreas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos territórios (ESPON, 2014) No modelo apresentado, 
Portugal tem uma representação que potencia o papel das duas áreas metropolitanas no policentrismo europeu 
(figura 1). 

Em termos metodológicos, a análise e a promoção do policentrismo pode ser realizada a diferentes escalas e em 
várias dimensões, numa abordagem que tem em consideração uma vertente morfológica, com base em indicadores 
de caracterização, apoiados em diferentes fontes de informação estatística (relativamente à dimensão, hierarquia 
e distribuição). Contudo, a análise morfológica é considerada por alguns autores bastante redutora, pelo facto de 
não transmitir a verdadeira dinâmica das interdependências sociais, económicas e territoriais. Ganham assim maior 
importância as abordagens funcionais, baseadas na centralidade ou nodalidade, que traduzem a capacidade de 
atração de determinadas funções, às quais se juntam abordagens relacionais que procuram padrões territoriais de 
interações sociais e económicas. Estas análises sustentam-se nas redes de fluxos, de conectividade e de cooperação 

Figura 1. Hierarquização da estrutura urbana europeia 
Fonte: ESPON (2016). Polycentric Territorial Structures and Territorial Cooperation.
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entre os territórios e entre os diversos agentes, em diferentes escalas geográficas (multiescalar) e em diversos 
domínios (multidomínio). Ambas as abordagens partilham o mesmo princípio básico, na medida em que num dado 
território procura-se um maior equilíbrio relativamente à importância dos centros urbanos e a uma distribuição 
mais equilibrada das relações funcionais interurbanas. 

Portugal apostou no policentrismo no Programa Nacional das Políticas de Ordenamento do Território (PNPOT 
2007), tendo em vista criar um sistema urbano mais harmonioso que sustentasse uma organização territorial mais 
capacitada para a coesão territorial e para uma economia mais competitiva e integrada. O objetivo era promover 
um território mais equitativo em termos de desenvolvimento e bem-estar, que orientasse o desenho das redes 
de infraestruturas e de equipamentos coletivos, cobrindo de forma adequada o conjunto do país e estruturando 
os sistemas de acessibilidades e mobilidades em função de um maior equilíbrio no acesso às funções urbanas de 
nível superior (PNPOT, 2007: 139). O modelo urbano sustenta-se em quatro estruturas urbanas de maior densidade 
(arcos/sistemas metropolitanos) e num conjunto de polaridades e eixos urbanos localizados nos territórios de 
menor densidade. O PNPOT em curso deve refletir as dinâmicas entre 2007 e 2017 e propor um modelo urbano 
que responda aos atuais desafios de desenvolvimento territorial.
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As políticas públicas em Portugal, nas suas diversas escalas territoriais e divisões territoriais, são muito mais 
permeáveis a preconceitos e evidências adquiridas, mas não sustentadas em factos, do que seria desejável.
A demografia fornece eloquentes exemplos desta insustentável leveza das ideias adquiridas. Assim se passaram 
décadas em que os dados estatísticos apontavam para um declínio demográfico futuro, enquanto os nossos 
municípios, sonhando tornar-se grandes metrópoles, planeavam infindáveis frentes de construção, enquanto 
se construíam escolas para jovens e crianças inexistentes e enquanto se dimensionavam infraestruturas para 
populações absurdamente exageradas.

Cenário I Cenário III

Alterações demográficas em Portugal: 
algumas consequências e ilações 

para o PNPOT
Eduardo Anselmo de Castro | Universidade de Aveiro

1.2
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O país apercebeu-se finalmente do declínio demográfico, mas tem ainda ideias pouco claras sobre as suas 
consequências e sobre o modo de o contrariar. Embarcou, por exemplo numa visão catastrofista e contraditória 
da insustentabilidade da segurança social, só evitável com o empobrecimento radical dos idosos ou com o 
prolongamento indefinido da idade ativa: parece que o emprego para a vida terminou e que em seu lugar vem o 
trabalho durante toda a vida. Muitos dos que tal dizem considerariam absurdo e interdito um crescimento nulo 
ou mesmo negativo do PIB, não percebendo que o seu crescimento, por pequeno que seja, implica mais riqueza 
a distribuir por menos habitantes e que, portanto, só não melhorarão os rendimentos dos idosos se a sociedade o 
não quiser.

Se o fim do modelo social não é uma inevitabilidade, o declínio demográfico é um fenómeno com graves 
consequências para o país e muito difícil de reverter. Num trabalho por mim coordenado e cujas conclusões 
constam do livro “A Demografia e o País: Previsões Cristalinas sem Bola de Cristal”, Gradiva, 2015), mostramos 
que a população do país em 2040 poderá estar entre 8,8 e 9,9 milhões de habitantes, face a pouco mais de 10,5 
milhões em 2011. Registe-se, no entanto, que estes valores implicam saldos migratórios líquidos positivos para os 
dois decénios entre 2020 e 2040, num montante que varia entre sensivelmente 0,3 e 1,1 milhões de pessoas. Se 
tal não se verificar a população será, obviamente, ainda mais reduzida. Este panorama regressivo está longe de ser 
homogéneo, opondo-se o declínio acentuado do interior do país a uma evolução no litoral que se situará entre 
ligeiros decréscimos ou acréscimos da população (ver quadro 1). Litoral e interior, não são também homogéneos. 
No litoral, contrastam o Algarve, as áreas metropolitanas e alguns centros urbanos mais dinâmicos com o restante 
território, que sofrerá acentuado declínio. No interior, cidades mais dinâmicas, com uma oferta adequada de 
emprego e serviços, sendo de destacar os centros de ensino superior, apenas atenuam um panorama dramático de 
esvaziamento populacional (ver quadro 2).

Quadro 1: Contraste interior litoral (variação da população)

Valor absoluto 2010 2020 2040

Interior Cenário I 1 925 1 746 1 616
Cenário II 1 925 1 698 1 452
Cenário III 1 925 1 724 1 557

Litoral Cenário I 8 122 7 625 7 877
Cenário II 8 122 7 501 6 988
Cenário III 8 122 7 797 8 227

Valor-índice 2010 2020 2040

Interior Cenário I 100 91 84
Cenário II 100 88 75
Cenário III 100 90 81

Litoral Cenário I 100 94 97
Cenário II 100 92 86
Cenário III 100 96 101

Fonte: INE (Censos 2011) e cálculos dos autores
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Quadro 2: Municípios do Interior

Os dez municípios com maior perda de 
população em 2040

Os dez municípios com ganhos ou menor perda 
de população em 2040

% Variação da 
População Total Designação % Variação da 

População Total Designação

40,5 ENTRONCAMENTO -60,6 ALCOUTIM
29,1 LOUSÃ -51,5 PENAMACOR
16,1 VILA REAL -50,8 MONCHIQUE
9,1 VISEU -49,7 VILA VELHA DE RÓDÃO

7,9 VILA NOVA DE POIARES -49 IDANHA-A-NOVA
6 SINES -45,7 CASTANHEIRA DE PÊRA
4,7 BRAGANÇA -44,5 MÊDA
0,3 GRÂNDOLA -43,6 ALMEIDA
0,2 BEJA -41,5 PAMPILHOSA DA SERRA
-0,3 VIDIGUEIRA -41,5 MANTEIGAS

Fonte: INE (Censos 2011) e cálculos dos autores

Face a isto o que fazer e, em particular, como estancar o declínio aparentemente inexorável do interior? As receitas 
mais divulgadas refletem um considerável desconhecimento de como operam as dinâmicas demográficas e o 
apego a ideias que se vão tornando anacrónicas.

A primeira são os incentivos à natalidade. O aumento da fecundidade é um objetivo estratégico fundamental, 
mas é preciso ter consciência que só terá efeitos significativos a muito longo prazo. A natalidade depende da 
fecundidade, mas também da estrutura da população (importância relativa das mulheres em idade fértil) e esta 
piorou significativamente no país, é catastrófica no interior e só muda muito lentamente: incentivos à natalidade 
em municípios onde quase não há mulheres jovens dão boas notícias para os jornais mas de pouco servem. A isto 
se junta que uma maior natalidade só tem consequências na população ativa num prazo superior a 20 anos. Do que 
se disse resulta que a única solução eficaz é a imigração, ou seja, a reversão de um fluxo de abandono do país e de 
uma tradição secular, numa época em que todo o género de preconceitos xenófobos prolifera. Se conseguirmos 
resistir a esta moda poderemos ter a oportunidade de acolher imigrantes que as vistas curtas de muitos países 
rejeitam.

A segunda receita, muito cara à maioria dos autarcas do interior consiste na atração de emprego, via incentivos 
às empresas. Se não houver no interior pessoas com qualificações para trabalhar, não há incentivos fiscais ou de 
qualquer outro tipo que convençam as empresas. Significa isto que qualquer política de combate à desertificação 
do interior, mas também de muitos municípios menos urbanizados do litoral, só será eficaz se inverter os ciclos de 
causalidade cumulativa negativa. Terá assim de atrair (e criar expetativas de atração futura) pessoas e em particular 
jovens qualificados, empresas e serviços tanto para as empresas como para o consumo das famílias. Terá de 
inverter, mesmo que tal tenha custos, o esvaziamento da oferta de serviços básicos de justiça, saúde e educação. 
Terá por fim de perceber que o desenvolvimento não poderá ser distribuído homogeneamente pelo território, 
devendo privilegiar uma rede de centros urbanos de média dimensão, esperando que as dinâmicas neles induzidas 
se espalhem pelo território.
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Súmula do problema: A análise efectuada pela rede europeia de observatórios de dinâmicas territoriais (ESPON), 
em 2011, identifica a maioria do território Português como muito vulnerável às alterações climáticas e exposto 
aos seus impactos mais directos. Este mesmo relatório sublinha também a reduzida capacidade de adaptação às 
alterações climáticas à data identificada em território nacional. 

PNPOT 2007-2013

De acordo com a avaliação do programa de acção 2007-2013 do Programa Nacional da Política do Ordenamento do 
Território PNPOT (DGT 2014), pese embora a crescente afirmação da temática da adaptação às alterações climáticas 
no contexto das políticas públicas do ambiente e ordenamento do território, o programa de acção denotava “uma 
incipiência do planeamento neste domínio”(DGT, 2014). De facto, foi feita apenas referência marginal à questão da 
adaptação às alterações climáticas.

Plasmando a temática dominante aquando da sua elaboração o PNPOT elencava no seu diagnóstico e programa 
de acção sobretudo referências à questão da mitigação plasmando uma tentativa de garantir coerência entre três 
quadros de referência estratégicos nacionais: (i) a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2005-
2015); (ii) o Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego (PNACE); e (iii) o Programa Nacional 
para as Alterações Climáticas (PNAC). Este último materializando as obrigações nacionais subscritas ao abrigo da 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, do Protocolo de Quioto e do Acordo de 
Partilha de Responsabilidades da UE nesta matéria.

Ao nível operativo, a dimensão propositiva do PNPOT elencava como objectivo estratégico “a execução da  
Estratégia Nacional para a Energia e política sustentada para as alterações climáticas”, via a redução de consumo 
energético e das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) no sector dos Transportes e Energia (ver PNPOT, 
2007 - Problemas 9, 10, 11 e 12 – Transportes, Energia e Alterações Climáticas). 

Para este efeito o PNPOT elencava no seu programas de acção um conjunto de medidas específicas. Por exemplo, 
era sublinhada a “especial prioridade (...) às tecnologias de edificação e aos modos de transporte que permitam 
poupar energia e reduzir os níveis de emissão de gases com efeito de estufa (GEE), contribuindo para melhorar a 
qualidade do ar e combater o problema global das alterações climáticas”. Objectivo específico 1. Medida prioritária 
1.9. Cumulativamente foi identificada a necessidade de “implementar o Programa Nacional para as Alterações 

Alterações Climáticas nas Cidades - Desafios 
e a Participação dos Cidadãos: 

O que se espera do PNPOT?
João Mourato | Universidade de Lisboa - Instituto de Ciências Sociais

1.3
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Climáticas, nomeadamente através da integração das suas orientações nos instrumentos de gestão territorial 
2007-2013”(PNPOT, 2007).

Que	se	seguiu?

À data dos trabalhos de revisão do PNPOT o quadro de referencia em termos de documentos estratégicos nacionais 
que abordam de forma directa a questão da alterações climáticas é tripartido. Temos assim (APA, 2015): 

• O QEPiC estabelece a visão e os objetivos da política climática nacional no horizonte 2030, estabelecendo 
um quadro integrado, complementar e articulado de instrumentos de política climática no horizonte 2030.

• O PNAC 2020/2030 estabelece linhas de orientação para políticas e medidas setoriais; define metas setoriais 
que consubstanciam os objetivos de redução de emissões nacionais, decorrentes do Compromisso para o 
Crescimento Verde (CCV) e previstas no QEPiC, e identifica um conjunto de opções de políticas e medidas 
setoriais com potencial custo-eficaz.

• A ENAAC 2020 estabelece os objetivos, as atividades e o modelo de organização e funcionamento da 
Estratégia até 2020, com vista a promover a integração da adaptação às alterações climáticas nas diversas 
políticas públicas e instrumentos de operacionalização, designadamente de carácter territorial, bem como na 
sociedade em geral.

No caso específico da ENAAC 2020, está claramente destacada a necessidade de integrar a adaptação às alterações 
climáticas no Ordenamento do Território via (ENAAC 2020) via:
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• a articulação inter-sectores dos principais constrangimentos e oportunidades para a adaptação visando 
assegurar a compatibilização entre as diferentes medidas de adaptação propostas;

• a divulgação de informação e de outros recursos que orientem os diversos agentes sectoriais na gestão 
ativa da adaptação às alterações climáticas nas suas atividades de forma enquadrada com as especificidades 
locais e regionais;

• a análise e o mapeamento dos perigos com origem climática bem como a consequente alteração e 
adaptação dos principais instrumentos de política e gestão territoriais;

• a elaboração de orientações técnicas com vista a assegurar a integração da adaptação às alterações 
climáticas nos instrumentos de gestão territorial;

• a integração da adaptação às alterações climáticas no Programa de Ação do PNPOT;

Futuro

Assumido o diagnóstico (DGT, 2014 Avaliação Programa de Acção PNPOT 2007-2013 ) dos “parcos desenvolvimentos 
e incorporação das matérias de adaptação no PNPOT, nomeadamente nos casos de fenómenos climáticos extremos 
e stress hídrico, desertificação, incêndios florestais, cheias e segurança alimentar”, como alterar este cenário? Que 
pode de facto o PNPOT revisto inscrever nos seus objetivos e medidas prioritárias de forma a mitigar esta lacuna? 
Como poderá o PNPOT promover a “tradução territorial” das medidas identificadas na ENAAC 2020?

Estruturo algumas ideias em 4 eixos:

• Estratégico: 

As alterações climáticas, quer ao nível da sua mitigação quer da adaptação às mesmas, deviam autonomizar-se 
como objectivo estratégico do PNPOT. Esta opção justifica-se à luz da natureza verdadeiramente transversal / 
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intersectorial deste tema.

Tal facilitaria o entendimento da articulação do PNPOT, enquanto guia orientador do sistema de gestão territorial 
e da política de ordenamento do território, com os restantes documentos estratégicos de índole nacional com 
impacto directo ao nível da mitigação e adaptação às alterações climáticas:  Portugal2020, PNAC 2020/2030, ENAAC 
2020, PDR 2014-2020.

Assim, o PNPOT, na listagem de medidas específicas associadas às AC, deveria contemplar a territorialização dos 
objectivos estratégicos dos documentos acima referidos, nomeadamente no estabelecimento de linhas orientadoras 
para a revisão intercalar do Portugal2020. Tal poderia materializar-se através da definição de linhas orientadoras 
para intervenções prioritárias, adequando projetos – programas operacionais regionais à exposição e sensibilidade 
às alterações climáticas dos diferentes territórios por estes abrangidos. Tal implica contudo a implementação de 
um sistema de recolha e tratamento de informação que assista à identificação das vulnerabilidades dos diferentes 
territórios.

• Regulamentar: 

O PNPOT estabelece um modelo territorial para Portugal Continental e Regiões Autónomas. Do modelo territorial e 
do Programa de Ação devem sair diretrizes (princípios, conteúdos e, no caso dos planos, normas) para os restantes 
programas (ENGIZC/ POOC / PIOT, etc.) e planos (PROT /PMOT);

Estas diretrizes incidirão fundamentalmente sobre as questões do uso e ocupação do solo e formas de edificação. 
O programa de ação revisto devia, não só listar orientações sobre a inclusão destas diretrizes nos IGT, como 
estabelecer como medida operativa a monitorização desta inclusão e benchmarking de boas práticas. 

• Operacional:

O PNPOT devia assumir-se como referência fundamental no processo de reprogramação do Portugal 2020 no que 
se refere às intervenções territoriais com vista à adaptação às alterações climáticas.

Isso implica a formulação de diretrizes que permitam a definição regional das áreas mais vulneráveis a diferentes 
impactes das AC, os temas prioritários e metas que deverão ter tradução do ponto de vista das condições de 
elegibilidade e comparticipação no acesso a financiamento via PO regionais. 

Estas diretrizes deveriam ser integradas nos Planos Regionais de Ordenamento do Território e diagnóstico do 
impacte potencial das AC / mapeamento das vulnerabilidades regionais deveria ser incluído no modelo territorial 
revisto do PNPOT; O programa de acção revisto deveria também, neste contexto, fazer referência ao potencial dos 
instrumentos de gestão territorial já existentes e subutilizados, nomeadamente os PIOT, que pelas suas características 
podem assumir um papel relevante na territorialização de medidas de adaptação as alterações climáticas.

• Governança territorial: 

As alterações climáticas são um campo de política pública de características fortemente intersectoriais. O PNPOT, 
via o seu programa de acção revisto, devia promover plataformas de comunicação e concertação entre os múltiplos 
actores relevantes ( administração pública, de atores-chave económicos e da sociedade civil, e cidadãos em geral) 
quer à escala nacional regional e municipal, com vista ao desenho e implementação de medidas/programas de 
adaptação às alterações climáticas. Estas plataformas potenciariam a coordenação da acção pública a par da 
consciencialização e capacitação de cidadãos, técnicos e decisores. 
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1. Introdução

Na presente nota reúnem-se algumas ideias sobre a evolução da mobilidade territorial (interurbana) e urbana 
na Região Centro, que foram desenvolvidas principalmente no âmbito de projetos de investigação e teses 
doutoramento. Em particular importa aqui mencionar o Projeto EMSURE – Energy and Mobility for Sustainable 
Regions (CENTRO-07-0224-FEDER-002004), em que um dos work packages tinha a mobilidade sustentável como 
tema específico. As teses foram realizadas no contexto do Programa Doutoral em Sistemas de Transportes oferecido 
em associação pelas Universidades de Coimbra (FCTUC), Lisboa (IST) e Porto (FEUP) com apoio da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia através do Programa MIT Portugal.

2. Mobilidade Interurbana

Iniciando a análise pela mobilidade aérea, importa começar por frisar que a aviação desempenha um papel 
crucial num país periférico como o nosso, sendo absolutamente decisiva para o florescimento do turismo e 
negócios internacionais. Esse papel ganhou ainda mais relevo nos últimos anos com o fenómeno dos voos low 
cost.  Infelizmente, a Região Centro não tirou deste fenómeno tantos benefícios quanto poderia ter tirado por 
não ter aeroporto próprio – e dificilmente virá a ter nos tempos mais próximos, perdida como parece ter sido a 
oportunidade de se utilizar para fins civis a Base Aérea de Monte Real. Como revelam os estudos realizados no 
contexto da Rede Europeia COST TU1408 Transporte Aéreo e Desenvolvimento Regional, em que a Universidade 
de Coimbra tem participado ativamente, só quatro outras regiões NUTS 2 do Sudoeste Europeu (Espanha, França, 
Itália e Portugal) não dispõem de aeroporto servido por voos regulares: o Alentejo (761 mil habitantes) e, na Itália, 
a Basilicata (575), o Molise (321) e o Vale de Aosta (128). Todas são muito menos populosas que a Região Centro 
(2.327 mil habitantes), e também menos relevantes em termos económicos. As limitações que daqui decorrem 
são minoradas pelo facto do Aeroporto Sá Carneiro (Porto) se encontrar relativamente próximo, mas não são 
completamente eliminadas.

No que respeita ao transporte ferroviário, tratando-se do modo interurbano mais sustentável, teria sido desejável 
que houvesse constituído uma aposta do país. Mas a verdade é que, abandonado/suspenso o projeto da alta 
velocidade, pouco tem sido feito para favorecer a respetiva utilização, excetuadas as algumas intervenções de 
beneficiação da Linha do Norte. O resultado é que se leva hoje sensivelmente o mesmo tempo que há 50 anos para 
viajar de comboio entre as principais cidades do país (quando ainda é possível fazê-lo), e muito mais que viajando 
de automóvel. Por exemplo: uma viagem de comboio entre Coimbra e Castelo Branco demora no mínimo 3h05m 

Evolução da Mobilidade Territorial 
e Urbana na Região Centro

António Pais Antunes
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia

1.4
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(mais o tempo da deslocação até à estação, da espera na estação, e da deslocação até ao destino), enquanto que 
de automóvel demora cerca de 2h15m (cumprindo os limites de velocidade). Acresce que muitas linhas ferroviárias, 
e desde logo a Linha da Beira Alta, tão fundamental para a Região Centro, se encontram geralmente em bastante 
mau estado, o que faz com que as viagens sejam, não só lentas, mas também desconfortáveis. Nos últimos anos, a 
concepção, a manutenção e a reabilitação de linhas ferroviárias tem sido um assunto muito estudado na universidade 
portuguesa, cabendo aqui destacar três teses de doutoramento recentemente concluídas, uma da Universidade de 
Coimbra e duas da Universidade de Lisboa (Costa 2013, Caetano 2015, Santos 2015). O conhecimento adquirido em 
particular através delas será certamente de primordial importância no momento em que o país entender dedicar ao 
transporte ferroviário a atenção que ele merece.

Em matéria de mobilidade interurbana, o transporte rodoviário, e, portanto, o automóvel (ligeiro e pesado), foi sem 
dúvida a grande aposta do país nas últimas décadas. Progressivamente, tem vindo a pôr-se no terreno desde 1985 
um ambicioso Plano Rodoviário Nacional que se encontra hoje muito próximo de estar integralmente executado. 
Infelizmente, uma parte significativa do PRN que está por concretizar corresponde a eixos localizados na Região 
Centro. Com efeito, Coimbra e Viseu são provavelmente as capitais de distritos contíguos mais mal conectadas, 
pela falta de capacidade e pela perigosidade do IP3 no percurso entre as duas cidades. Mas pior ainda é a situação 
da ligação entre Coimbra e a Covilhã. No IV Plano de Fomento (1974), esta ligação foi considerada como prioritária 
para o acesso ao litoral de uma das cidades na altura mais dinâmicas do interior. De então para cá construíram-se 
em Portugal milhares de quilómetros de autoestradas e outras boas estradas, mas o IC6 e o IC7 continuam por 
concluir, e a Covilhã, que podia estar a pouco mais de uma hora de viagem de Coimbra, continua a estar a 2h30m. O 
melhoramento da ligação entre Coimbra e a Covilhã terá agora um impacto menor do que teria tido caso houvesse 
ocorrido nos anos 1970, mas acreditamos que continua a tratar-se de investimento crucial na perspectiva de um 
desenvolvimento da Região Centro assente numa rede de cidades médias bem conectadas física e funcionalmente. 
Os estudos realizados na Universidade de Coimbra nesta matéria apontam claramente neste sentido (Santos et al 
2009, Bigotte et al 2010).

3. Mobilidade Urbana

A maior parte das evoluções recentes no sector dos transportes tem a ver com a mobilidade urbana, e mais 
especificamente com a necessidade de combater os problemas de congestionamento, poluição e exclusão social 
com ela relacionados. Nesta nota referem-se algumas das evoluções que mais atenção têm atraído e que parecem 
mais promissoras para fazer face aos problemas em causa.

Entre as referidas evoluções, mencionamos em primeiro lugar a criação das denominadas zonas de baixas emissões, 
ou seja, zonas a que os veículos mais poluentes (pesados e ligeiros com tecnologias mais ultrapassadas) não têm 
acesso ou têm acesso restrito. Na Baixa de Lisboa foi definida há alguns anos uma zona deste tipo, para a qual 
têm sido reportados efeitos positivos. No entanto, esses efeitos referem-se apenas à poluição (óxidos de carbono 
e partículas) dentro da zona, e, portanto, ignoram o impacto nas áreas envolventes das alterações de percursos 
dos veículos que ficam sem acesso à zona. No âmbito do projeto EMSURE foi feita uma avaliação do impacto que 
teria em Coimbra a criação de uma zona de baixas emissões aproximadamente coincidente com a área classificada 
como Património da Humanidade (Dias et al 2016). O resultado foi que esse impacto seria globalmente negativo 
pelo menos em termos de poluição (o impacto na saúde da população e no estado dos edifícios está agora a 
ser estudado no âmbito do projeto TRAPHIC – Traffic Related Air Pollution Impacts on Historic City Centres: An 
Integrated Approach, PTDC/ECM-URB/3329/2014, recentemente iniciado na Universidade de Coimbra).

Uma outra evolução a referir corresponde ao conceito de Autocarro Rápido (ou BRT, do inglês Bus Rapid Transit) – 
um serviço de autocarros de grande capacidade e frequência, a funcionar em via dedicada, com poucas paragens, e 
que pode ser visto como um substituto do metropolitano ligeiro muito mais económico. Este conceito de transporte 
público surgiu na América do Sul (mais especificamente em Curitiba, Brasil) já há 40 anos, mas só há relativamente 
pouco tempo começou a estar presente na Europa. Apesar das características geométricas de muitos centros 
urbanos europeus não serem as mais favoráveis para este tipo de serviço, ele já existe em cerca de 60 cidades do 
nosso continente (de 15 países). Em Portugal não existe ainda, mas poderia ser uma solução interessante em certos 
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casos e, em particular, para uma ligação entre a Baixa de Coimbra e o Hospital, ou seja, para a linha urbana da rede 
do Metropolitano Ligeiro do Mondego. Pelo menos é isso que revela um estudo de micro-simulação realizado na 
Universidade Coimbra (Rato 2012). 

As soluções de BRT aplicam-se a áreas de alta ou pelo menos média densidade populacional, não sendo obviamente 
apropriadas quando a densidade é baixa. Neste caso, os denominados transportes públicos flexíveis (ou DRT, do 
inglês Demand Responsive Transit) são vistos como a resposta potencialmente adequada, uma vez que funcionam a 
pedido dos utentes, podendo as rotas dos veículos que o realizam ser atualizadas dinamicamente ou não à medida 
que os pedidos chegam. Este tipo de sistemas depende decisivamente de tecnologias de informação e comunicação 
(TICs), e tem sido impulsionado pelos progressos que se têm verificado neste domínio. O povoamento disperso 
que caracteriza uma boa parte do território português torna este modo de transporte particularmente atrativo. Os 
casos de implementação prática são, no entanto, muito raros – o mais conhecido é porventura o da Comunidade 
Intermunicipal do Médio Tejo. Ao nível da investigação destaca-se, nesta matéria, uma tese de doutoramento 
realizada na Universidade do Porto que contém um levantamento de experiências europeias e propõe um sistema 
de apoio à decisão para a aplicação prática de soluções de DRT (Gomes 2012). As vantagens do sistema são 
exemplificadas para um serviço noturno de transportes públicos na cidade do Porto.

A partilha de veículos é uma outra solução de mobilidade urbana que tem ganho notoriedade nos últimos anos. O 
conceito não é novo (apareceu por volta de 1950), mas foi revolucionado pelas possibilidades abertas pelas TICs. As 
BUGAS de Aveiro são as precursoras em Portugal de soluções de bikesharing, que neste momento são oferecidas 
na Região Centro também na Anadia (b-AND), nas Caldas da Rainha (RAINHAS), em Leiria (BICLIS) e em Ovar (BIA). 

A topografia acidentada de muitas cidades portuguesas não é a mais propícia à utilização de bicicletas, mas é 
possível intervir para a favorecer. Com efeito, um estudo realizado na Universidade de Coimbra mostra que, através 
da introdução de soluções elevatórias (escadas rolantes) em apenas três locais, seria possível circular facilmente 
de bicicleta por quase toda a cidade (Ribeiro 2013). No entanto, é no domínio do carsharing que se têm verificado 
as principais evoluções, com a emergência dos denominados sistemas flexíveis ou flutuantes. Nestes sistemas, 
que surgiram na Alemanha pela mão da Daimler (Mercedes) em 2008, os utilizadores podem escolher um veículo 
localizado algures dentro do perímetro de operação para eles definido e deixá-lo mais tarde dentro do mesmo 
perímetro, pagando essencialmente o tempo de utilização (cerca de 30 cêntimos de Euro por minuto). Em Portugal, 
existe desde 2014 um serviço deste tipo em Lisboa, denominado CityDrive, mas com um número de veículos tão 
pequeno (menos de 20) que é difícil compará-lo com o que existe em outras grandes cidades (por exemplo, em 
Berlim há mais de 2000 veículos para partilha). Tanto a temática do bikesharing como, sobretudo, a do carsharing 
têm sido estudadas pormenorizadamente na Universidade de Coimbra, tendo esta investigação dado lugar a uma 
tese de doutoramento (Jorge 2014) e a numerosos artigos científicos (e.g., Correia & Antunes 2012, Frade & Ribeiro 
2015 e Jorge et al 2015). Em particular, foi analisada no âmbito do projeto EMSURE a viabilidade da introdução de 
um sistema deste tipo em Coimbra. A conclusão foi que, mesmo otimizando o perímetro de operação e o número 
de veículos, enquanto as tarifas dos táxis se mantiverem tão baixas quanto são atualmente, um tal sistema só 
poderá ser viável com financiamento público.

4. Conclusão

Como esta nota deixa claro, o sector dos transportes tem evoluído recentemente de forma significativa, com 
o aparecimento de novas soluções para a mobilidade territorial e, sobretudo, urbana. Essas soluções podem 
contribuir para resolver alguns problemas que a Região Centro enfrenta nesta matéria, mas existem outros para 
os quais as respostas mais adequadas são certamente as tradicionais: um aeroporto, melhores linhas ferroviárias 
(e comboios), novas estradas. As novas soluções são sobretudo relevantes ao nível urbano. Na maioria dos casos, 
estas soluções são pensadas para as grandes cidades e as áreas metropolitanas, mas podem também ser úteis para 
cidades médias. A questão é a de saber como tirar o máximo partido delas nestas cidades. A Região Centro, com 
a variedade de cidades médias que apresenta, pode constituir um laboratório ideal para testar as novas soluções 
e a forma de as aplicar na prática.
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1. A apresentação do caso da Zona Industrial da Venda Nova, no Seminário promovido pela Comissão de Coordenação 
de Desenvolvimento Regional do Centro, sob o título “Território e Sistema Urbano – Desafios Emergentes e novas 
Respostas”, para a qual a Câmara Municipal da Amadora definiu uma Estratégia de Regeneração Urbana que vem 
implementando desde meados de 2016, serviu-nos, por um lado, para abordar um tema a que se vem dando 
uma crescente importância na gestão do território e, por outro lado, para ilustrar a diversidade, complexidade e 
interdependência dos problemas a resolver e a exigência política e técnica da sua abordagem.

2. Antes da mais, torna-se necessário entender que a intervenção municipal em áreas urbanas consolidadas, 
em contraponto à expansão dos espaços urbanos, tem, cada vez mais, por base a organização de formas de 
intervir sistematicamente em áreas atingidas por processos de declínio demográfico, social e/ou económico, e de 
degradação e obsolescência física, tanto dos edifícios como dos espaços públicos e das infraestruturas, exigindo, 
quase sempre, uma intervenção concertada de diversas medidas de política e de diferentes atores públicos e 
privados.

3. Nas últimas duas décadas, os instrumentos jurídicos, programáticos e financeiros que enquadram o ordenamento 
e a gestão do território centraram-se predominantemente nas medidas de contenção do crescimento expansivo das 
áreas destinadas a novas urbanizações, da fragmentação dos espaços urbanos e da dispersão das construções, dando 
pouca atenção aos territórios urbanos consolidados, mesmo que necessitando estes de ações de reestruturação 
interna, de regeneração de tecidos obsoletos ou de revitalização demográfica, social ou económica.

Sorefame, circa 1980 Venda Nova/ Falagueira (década de 1990)

A regeneração urbana e 
a revitalização das cidades

Luís Jorge Bruno Soares, Telma Correia, Bruno Lamas
Bruno Soares Arquitectos e Câmara Municipal da Amadora
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4. Esta diferença de atenção está presente no PNPOT de 2007, que só de forma dispersa e ocasional faz referência 
a políticas de reabilitação, requalificação ou renovação urbanas e quase que ignora a regeneração urbana. Ora, 
como refere Luís Mendes (2013: 34), no seu artigo “A regeneração urbana na política de cidades: inflexão entre 
o fordismo e o pós-fordismo”1, os termos regeneração, renovação, reabilitação e requalificação, embora tenham 
igualmente subjacente “a ideia de transformação urbana, independentemente do seu grau ou intensidade, e de 
melhorias (improvements) na vida urbana”, expressam conceitos diferentes que se traduzem em formas diversas da 
sua operacionalização exigindo, por isso, maior cuidado e rigor na sua utilização.

5. A Estratégia de Regeneração Urbana para a Zona Industrial da Venda Nova/Falagueira, desenvolvida pela Câmara 
Municipal da Amadora a partir das Grandes Opções do Plano de 2014, integra-se numa área alargada que tem por 
objetivo/ambição desenvolver uma nova centralidade urbana numa zona do município que ganhou, nos últimos 
anos, uma excelente posição na Área Metropolitana de Lisboa, através de ganhos de acessibilidade, tanto na rede 
rodoviária regional como no sistema de transportes públicos metropolitanos. Neste sentido, elaborou e vem 
desenvolvendo um programa de intervenção, para o curto, médio e longo prazo, envolvendo diversas entidades 
públicas e privadas, nomeadamente as empresas e instituições em atividade na zona, implicando um conjunto de 
medidas e ações que visam a revitalização e modernização do tecido económico com a atração de novas empresas, 
a melhoria das infraestruturas urbanas, a reabilitação de edifícios de habitação e industriais pelos privados, a 
requalificação do espaço público, a salvaguarda de riscos de cheias, a introdução de novas tecnologias na gestão 
urbana e, antes de tudo, a eliminação dos bairros de habitação precária ainda existentes, através do realojamento 
das famílias abrangidas pelo PER e subsequente demolição das construções.

6. O maior enfoque que vem sendo dado, mais recentemente, à chamada “cidade existente” (termo que pode 
gerar muitas ambiguidades perante a realidade dos nossos territórios urbanos descontínuos, fragmentados e com 
características funcionais e tipo-morfológicas muito diferenciadas) obriga a que haja um maior aprofundamento 

1 Mendes, Luís (2013); “A regeneração urbana na política de cidades: inflexão entre o fordismo e o pós-fordismo”, urbe. Revis-
ta Brasileira de Gestão Urbana, v.5, n.1, pp. 33-45.

Qualificar o espaço público e a imagem urbana
Intervenção em edifícios críticos



sobre aqueles conceitos e sobre as formas da sua aplicação através das políticas urbanas e dos processos e 
instrumentos de gestão territorial e, nesse sentido, de um melhor enquadramento nos Instrumentos Jurídicos de 
Gestão do Ordenamento do Território, nomeadamente no PNPOT. 

7. A ideia de melhoria da Cidade e da vida urbana, através de intervenções de regeneração urbana, “surge associada 
à de desenvolvimento funcional ao nível da visibilidade e autoestima ou ao nível da posição relativa de dado 
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território numa hierarquia, como resposta a um período de declínio.  Dessa forma, a RU surge essencialmente 
como tentativa deliberada de contrariar as forças e os fatores que numa determinada conjuntura são causa da 
degeneração urbana” (Mendes 2013: 34). Neste contexto, pode dizer-se que estamos perante formas de intervenção 
urbana cada vez mais decisivas para gerir e valorizar a “cidade existente”. Não se trata, necessariamente, de fazer 
mais PMOTs, mas, como entendido no PNPOT de 2007, de, no quadro institucional do ordenamento do território, 
dar suporte e reforçar as formas e processos complexos da sua execução.

8. A experiência diz-nos que a “ambição” e o voluntarismo que pressupõe este tipo de transformação de espaços 
urbanos consolidados, “vividos” e “com história” exige: tempo, liderança, concertação de interesses e de esforços 
entre múltiplos intervenientes, programação de meios e uma flexibilidade inteligente da sua gestão.
Assim, a desejável generalização de formas coordenadas e sistemáticas de transformação urbana, de iniciativa 
municipal, não pode ficar dependente de programas excecionais da iniciativa da Administração Central, como 
foram o Pólis ou a regeneração da zona industrial que deu origem ao Parque das Nações, ainda que ambas com 
saldo global positivo.

9. Por isso, parece-nos ser relevante o facto de o PNPOT, na identificação dos instrumentos de gestão territorial, 
dar uma importância destacada aos Programas de Ação Territorial (PAT) como “instrumentos contratuais de 
enquadramento das atuações das entidades públicas e privadas, que definem objetivos a atingir em matéria 
de transformação do território, especificam as ações a realizar pelas entidades envolvidas e estabelecem o 
escalonamento temporal dos investimentos necessários”. Mais refere o PNPOT que “ na execução dos PDM, os PAT 
devem ser utilizados , tanto no âmbito da colaboração público-público como no âmbito da colaboração público-
privado, para enquadrar os investimentos da administração do Estado no território do município, articulando-os 
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com os investimentos municipais que lhes devem ser complementares, e para enquadrar as grandes operações 
urbanísticas da iniciativa de particulares, articulando-as com os objetivos da política de ordenamento do território 
e de urbanismo do município.” Ora, na nova Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento 
do território e de urbanismo, 31/2014 de 30 de Maio, e na subsequente alteração do RJIGT a figura do PAT foi 
abandonada perdendo-se, desta forma, um instrumento de governança de grande valia para a execução dos PMOT 
e, consequentemente, para organizar operações de transformação urbana da “cidade existente”.

10. Três sugestões finais para a revisão do PNPOT no respeitante às intervenções “Re” nos espaços urbanos 
consolidados:

- Uma maior focagem sobre as estratégias de transformação das cidades e dos espaços urbanos consolidados, 
com base em operações de regeneração, reabilitação ou renovação urbanas;

- Maior precisão na utilização dos termos e dos conceitos e maior explicitação das condições da sua 
operacionalização através do planeamento, dos programas e da gestão urbana;

- Recuperação do PAT, “Programa de Ação Territorial”, como instrumento de estratégia, concertação e 
programação municipal.
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1. Nota Introdutória

No período de programação atual (2014-2020) a pertinência da coesão territorial torna-se numa prioridade evidente 
no contexto das políticas públicas. 

No ano de 2010 a Comissão Europeia publica o documento “Europa 2020” e, no ano de 2011, acontece a revisão da 
“Agenda Territorial da União Europeia 2007-2013” que foi substituída pela “Agenda Territorial da União Europeia 
2020”. Estes documentos, no seu conjunto, definem uma visão estratégica assente em três prioridades para a 
Europa, sendo estas o crescimento inteligente, o crescimento sustentável e o crescimento inclusivo. As grandes 
áreas de atuação estão centralizadas no emprego, na investigação e inovação, nas alterações climáticas e energia, 
na educação e na erradicação da pobreza no espaço europeu. 

Importa ainda referir que, no que diz respeito à coesão territorial, a Europa 2020 elabora um conjunto de 
recomendações no âmbito das políticas de Ordenamento do Território, com destaque para a necessidade de dar 
continuidade às políticas de coesão económica, social e territorial. 

Desafios da Região Centro - Perspetiva 
Regional - Contributos do Centro2020

Isabel Campos Damasceno, Vogal Executiva do Programa Centro 2020
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Figura 1: Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial
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2.	A	Territorialização	dos	investimentos	no	Centro2020

A dimensão territorial da Política de Coesão, da Estratégia2020 e da Agenda Territorial da União Europeia 2020 é 
concretizada, no Portugal 2020 e, de forma consequente, no PO Centro2020, através da definição de Estratégias 
Integradas de Desenvolvimento Territorial (EIDT) que procuram, tal como o nome indica, apoiar-se num território 
específico e definir uma estratégia integrada e dinâmica de desenvolvimento e de coesão territorial. 

Ou seja, dando continuidade às sinergias já implementadas nos territórios, em particular da rede já consolidada de 
parceiros públicos e privados, surgem, neste contexto dos PO nacionais, diferentes abordagens territoriais com a 
designação de Investimentos Territoriais Integrados (ITI); Estratégias de Desenvolvimento Local de Base Comunitária 
(DLBC) e ações previstas no âmbito da Política de Cidades. Embora não sendo uma EIDT as Estratégias PROVERE 
continuam a ser, igualmente, uma prioridade (figura 1).

Os Investimentos Territoriais Integrados (ITI) têm por base as Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial 
(EIDT) e a implementação dos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT). 

Os PDCT encontram-se ancorados às 8 Comunidades Intermunicipais da região Centro (Região de Leiria, Região 
de Coimbra, Região de Aveiro, Viseu Dão Lafões, Oeste, Médio Tejo, Beira Baixa e Beiras e Serra da Estrela) e 
representam a execução de uma estratégia territorial de desenvolvimento sub-regional. Estas estratégias foram 
aprovadas no âmbito de diferentes Programas Operacionais: Centro2020, POSEUR, PDR2020 e o POISE e, por isso 
mesmo, são co-financiadas pelos fundos europeus FEDER. FSE, FEADER E FC. Com uma dotação global de 353 
milhões de euros, abrangem, fundamentalmente, intervenções nos grandes domínios sectoriais como a saúde 
(PI. 9.7), a educação e a redução do abandono escolar (PI 10.1 E 10.5), o património cultural e natural (PI 6.3), a 
eficiência energética (PI 4.3), o emprego, empreendedorismo e inclusão ativa (PI 8.3, 8.8 e 9.1) e a Modernização 
Administrativa (PI 2.3).

As estratégias DLBC, pensadas e estruturadas a partir dos GAL já implementados, procuram promover territórios 
específicos, o desenvolvimento das comunidades locais e a diversificação das economias rurais e pesqueiras, uma 

Figura xxx: DLBC costeiros e rurais na Região Centro (2015)
Fonte: CCDRC



vez que duas das três vertentes preconizadas são destinadas aos territórios rurais e costeiros. Tratando-se de 
territórios de baixa densidade populacional e que apresentam elevados níveis de desemprego e de índices de 
pobreza, ou seja, fragilidades não apenas na estrutura social mas também na sua estrutura económica, procurou-se 
apoiar iniciativas integradas de promoção da inclusão social e de promoção do emprego, no sentido de diversificar 
e rentabilizar as diferentes economias locais.

Na região Centro, na sequência do processo de lançamento do instrumento DLBC, foram reconhecidos 24 DLBC 
rurais e 5 DLBC costeiros, totalizando 103 milhões de euros de fundos comunitários. De destacar que foi a região 
que viu reconhecido o maior número de DLBC em termos globais e nas vertentes rural e costeiro.

À semelhança dos Pactos, esta estratégia integrada de desenvolvimento territorial envolve diferentes Programas 
Operacionais – Centro2020, MAR2020 e PDR2020. Também por esta razão é uma estratégia co-financiada por 
múltiplos fundos comunitários: FEDER, FEADER, FEAMP e FSE. 

Para além destes instrumentos de grande impacto regional o Acordo de Parceria reforça a necessidade de, 
complementarmente, promover “estratégias de competitividade territorial suportadas nos recursos endógenos 
dos territórios, prosseguindo e melhorando a experiência do Programa de Valorização Económica de Recursos 
Endógenos (PROVERE)”. Trata-se de uma iniciativa muito vocacionada para a promoção dos recursos materiais 
e imateriais existentes e que, pela sua promoção e valorização, permitem alavancar uma estratégia de promoção 
do território, com impacto não apenas na promoção das identidades culturais das comunidades, mas também na 
empregabilidade e na inclusão social das populações.

A Iniciativa PROVERE teve o seu início no período de programação do Quadro de Referência Estratégico Nacional 
(2007-2013), tendo sido apoiados 8 programas designados de “Aldeias Históricas de Portugal e Valorização do 
Património Judaico”, a “Rede das Aldeias do Xisto”, o “Turismo e Património do Vale do Côa”, “Beira Baixa-Terras 
de Excelência”, o “By Nature – Turismo Sustentável em Áreas Classificadas”, “Mercados do Tejo”, “Valorização das 
Estâncias Termais da Região Centro” e, por último, “Vila Sicó – Programa de Valorização Económica dos Espaços de 
Romanização”.

No atual período de programação (2014-2020), esta iniciativa continua a ter efeitos na região Centro e, neste sentido, 
encontram-se apoiadas, desde julho de 2016, 5 Estratégias Territoriais Específicas do PROVERE: “Aldeias Históricas”, 
“Aldeias do Xisto”, “INature”, “Estâncias Termais da Região Centro” e “Beira Baixa PROVERE”. No conjunto, estas 
iniciativas representam uma dotação global de 10 milhões de euros de Fundo.

Relativamente à Política de Cidades o Programa Centro 2020 (2014-2020) acolhe investimentos de reabilitação e 
regeneração urbana nos centros urbanos de nível superior e nos centros urbanos de nível inferior. Tendo em conta 
as experiências do passado e os resultados obtidos com as intervenções já apoiadas, o Centro 2020 procurou, desta 
forma apoiar de forma criteriosa investimentos que concorram para a qualificação ambiental e urbanística dos 
espaços urbanos, com reflexos ao nível da coesão social, da competitividade dos territórios e do nível e qualidade 
de vida das pessoas.

No Centro 2020 distinguimos duas questões fundamentais. A primeira é a delimitação das áreas de intervenção, 
ou seja, para aceder aos instrumentos de regeneração urbana foi necessário constituir uma área territorialmente 
delimitada, incidindo em espaços inframunicipais das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU). A segunda é a constituição 
de um Plano de Ação de Regeneração Urbana, aceite pela Autoridade de Gestão do Centro2020 que, por sua vez 
deverá ser coerente com a estratégia integrada de desenvolvimento territorial. 

Assim, neste contexto, e tendo em conta a tipologia de centros urbanos e a necessidade de serem definidos planos 
de ação, concorrem ao Eixo 9 do Centro 2020 “Reforçar a rede urbana (CIDADES)” os grandes centros urbanos que, 
no caso da região Centro foram divididos em 10 centros urbanos regionais  e 22 centros urbanos estruturantes   e 
para o Eixo 7 “Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR)” os pequenos centros urbanos, que no caso 
da região Centro são os restantes 68 municípios.
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No âmbito do Eixo 9 foi, inicialmente, aberto um Aviso de Concurso para os centros urbanos de nível superior 
apresentarem um Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), que deveriam incluir, como prioridades de 
investimento, a definição de um Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS); um Plano de Ação para 
a Regeneração Urbana (PARU) e, ainda, um Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD).
Com uma dotação inicial de mais de 211 milhões de euros de FEDER, foram aprovados até ao momento todos os 
Programas Estratégicos dos 32 municípios a concurso. Até maio de 2017 encontram-se aprovados 62 projetos, 
totalizando cerca de 29 milhões de euros de FEDER, repartidos pelas 3 prioridades de investimento anteriormente 
referidas.

No âmbito do Eixo 7, com uma dotação inicial de 78 milhões de euros, foi aberto um concurso para os 68 centros 
urbanos complementares da região Centro apresentarem os respetivos Planos de Ação de Regeneração Urbana 
(PARU) que deveriam, igualmente, corresponder a um conjunto de ações de regeneração urbana nos centros 
históricos, zonas ribeirinhas ou zonas industriais abandonadas, numa área territorial bem delimitada (Área de 
Reabilitação Urbana – ARU).
Até ao momento encontram-se aprovados 68 PARUS, traduzindo-se, até ao momento em 70 projetos já apoiados 
e um investimento de cerca de 18 milhões de euros de FEDER.

Apenas como nota final, importa ainda referir que, no âmbito do Centro 2020, os municípios têm disponíveis 
um conjunto de Instrumentos Financeiros para a Reabilitação e Revitalização Urbanas, designados de IFRRU2020. 
Estes fundos concorrem para a prossecução dos objetivos específicos de melhoria do ambiente urbano, por via 
da reabilitação física do edificado destinado à habitação, comércio ou serviços, bem como do espaço público 
envolvente. O acesso a este tipo de financiamento não é restrito em termos de entidade beneficiária, uma vez que 
podem concorrer todo o tipo de entidades, individuais ou coletivas, públicas ou privadas, bem como podem ser 
candidatos à intervenção todo o tipo de edifícios a reabilitar. 

O IFRRU2020 disponibiliza para a região Centro cerca de 16 milhões de euros, representando 15,1% do total 
nacional. Os apoios traduzem-se num conjunto diverso de produtos financeiros, desde os empréstimos às garantias/
contragarantias, com condições mais favoráveis do que as que estão atualmente disponíveis no mercado e que vão 

Figura 2: Número de Projetos aprovados e Incentivo aprovado por CIM (2017)
Fonte: CCDRC



desde as taxas de juro aos períodos de carência.

Para além deste conjunto diverso de políticas de incidência territorial – PDCT, DLBC, PROVERE e Política de Cidades, 
importa referir que também no que diz respeito ao Sistema de Incentivos, é possível fazer uma leitura geográfica 
de aplicação do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do Fundo Social Europeu no território da região 
Centro. Até abril de 2017 encontram-se já aprovados 3.180 projetos repartidos pelas seguintes tipologias de projeto: 
1) Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (373 projetos); 2) Inovação Empresarial e Empreendedorismo (854 
projetos); 3) Qualificação e Internacionalização das Pequenas e Médias Empresas (1.539 projetos) e, por último 4) 
Formação (414 projetos). No total estes projetos representam cerca de 1,117 milhões de euros de incentivo. 
 
Em termos de distribuição territorial e conforme a figura 2 as regiões de Aveiro e Leiria representam, no conjunto, 
os territórios com o maior número de projetos aprovados no âmbito do Sistema de Incentivos, bem como o maior 
investimento aprovado. Na região de Aveiro encontram-se aprovados, até abril de 2017, cerca de 810 projetos que 
totalizam 382 milhões de euros de incentivo. Na região de Leiria o número de projetos aprovados ascende aos 678, 
traduzindo-se num montante de 209 milhões de euros de incentivo. 

A Comunidade Intermunicipal com menor expressividade é a da Beira Baixa, uma vez que apenas estão aprovados 
56 projetos a que corresponde 52 milhões de euros de incentivo. No entanto, convém referir que se ponderarmos 
o incentivo per capita, esta região atinge um dos valores mais expressivos de 62 mil euros por 100 habitantes.

Remate

Tendo em conta o contexto referido, importa sublinhar que o Programa Centro2020 tem delineado um contributo 
para o desenvolvimento da região Centro do país, em particular na coesão territorial, social e económica dos seus 
territórios. 

A região Centro é um mosaico de realidades diversas, com diferentes velocidades de crescimento, com territórios 
urbanos e rurais de diferentes dimensões, com identidades e patrimónios distintos e, neste contexto, as iniciativas 
e estratégias desenhadas no atual período de programação (2014-2020) procuram dar resposta a esta diversidade.
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