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O presente Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública, dá cumprimento ao  disposto no artigo 
37º do Decreto-Lei nº 80/2015 de 14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial. Findo o período de discussão publica, apresenta-se agora o resultado da ponderação das observações 
e sugestões recolhidas, sobre os documentos que constituem a proposta de alteração do Programa Nacional da 
Política de Ordenamento do Território (PNPOT).

A discussão pública decorreu de 30 de abril a 15 de junho de 2018, conforme o Aviso nº4323-C/2018 publicado no 
Diário da República, 2.ª Série, de 2 de abril, retificado pela Declaração de Retificação n.º 308-A/2018 publicada no 
Diário da República, 2.ª série n.º 79 de 23 de abril de 2018.

A responsabilidade de conduzir a discussão pública da proposta de PNPOT, assegurar a disponibilização e acesso 
a documentos e informação em geral relacionada com o programa nacional e de proceder ao apuramento  das 
observações e sugestões, coube à Direção-Geral do Território.

Para além do periúdo formal da discussão pública, na elaboração do PNPOT, procurou-se desde o início assegurar 
uma participação continuada e efetiva ao longo de todo o processo, não reduzindo a esta última fase o espaço para 
envolvimento e recolha de contributos e sugestões, pelo que também se apresentam e descrevem as iniciativas, as 
etapas cumpridas e os principais resultados alcançados.

O presente documento organiza-se em:

• Capítulo 1 - Contextualização do processo de alteração do PNPOT, que engloba o enquadramento da 
alteração, a explicitação da participação ao longo do processo, a caraterização da discussão publica e a 
metodologia de análise e ponderação;

• Capítulo 2 - Caracterização dos participantes e dos respetivos contributos;

• Capítulo 3 - Apresentação da análise e ponderação das participações 
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O processo de alteração do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) foi determinado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2016, de 23 de agosto e incidiu em particular na elaboração de um 
novo programa de ação para o horizonte 2030, no contexto de uma estratégia de organização e desenvolvimento 
territorial de mais longo prazo, suportada por uma visão para o futuro do país e, também, no estabelecimento de 
um sistema de operacionalização, monitorização e avaliação capaz de dinamizar a concretização das orientações, 
diretrizes e medidas de Política e de promover o PNPOT como referencial estratégico da territorialização das políticas 
públicas e da programação de investimentos territoriais financiados por programas nacionais e comunitários.

A Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo (Lei nº 31/2014 de 
30 de maio) estabelece o PNPOT como o instrumento de topo do sistema de gestão territorial, definindo objetivos, 
opções estratégicas de desenvolvimento territorial e orientações, estabelecendo o modelo de organização do 
território nacional. O PNPOT constitui-se, assim, como o quadro de referência para os demais programas e planos 
territoriais e como um instrumento orientador das estratégias setoriais com incidência territorial.

Importa realçar que no período 2007-2017, Portugal deu um salto significativo no que se refere à produção de 
informação técnica e científica sobre os setores estratégicos para o Ordenamento do Território. Em conjunto 
com os vários setores de política, procedeu-se à atualização de toda a informação e atendeu-se às significativas 
alterações de contexto económico-social no período 2007-2017 e às grandes tendência e mudanças críticas que o 
país irá enfrentar a longo prazo em matéria de alterações climáticas, sociodemográficas, tecnológicas e económico 
sociais. Os documentos submetidos a discussão pública, consideram a informação atualizada e integram um novo 
programa de ação e um novo relatório e são acompanhados por um diagnóstico territorial.

Os trabalhos da alteração do PNPOT foram promovidos pela Direção-Geral do Território, decorreram ao longo de 
20 meses e contaram com o suporte de uma equipa técnica integrando membros de diversos organismos tutelados 
pelo Ministério do Ambiente (onde se incluem as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, a 
Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, o Instituto da Habitação 
e da Reabilitação Urbana e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes), sendo acompanhados por uma rede de 
Pontos Focais e por uma Comissão Consultiva.

A coordenação científica foi assegurada pela Professora Doutora Teresa Sá Marques, da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, tendo sido envolvidos consultores especialistas do Centro de Estudos de Geografia e 
Ordenamento do Território da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, da Faculdade de Ciências e Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

1.1 | Enquadramento da alteração do PNPOT
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A alteração do PNPOT foi acompanhado por uma rede de Pontos Focais, que integrou representantes das diferentes 
áreas da governação, permitindo ao longo de todo o processo a concertação de visões que, sendo sectoriais, foram 
objeto de um esforço de territorialização contribuindo, no seu conjunto, para uma organização territorial coerente 
e prospetiva. Foram realizadas 6 reuniões plenárias da rede de Pontos Focais (nas instalações da DGT) e cerca de 60 
reuniões técnicas bilaterais que permitiram recolher informação e articular o desenvolvimento da proposta numa 
perspetiva multisetorial de base territorial.

Reunião de Pontos Focais realizada
na DGT em 15/02/2018

A Comissão Consultiva, sendo composta por representantes de organizações da sociedade civil, empresariais e 
sindicais, associações, ordens profissionais e associações nacionais de municípios e de freguesias, trouxe ao processo 
as preocupações e visões que, do ponto de vista da sociedade, urge considerar ajudando a orientar e completar 
o processo de planeamento e organização do território. Foram realizadas 8 reuniões plenárias, acompanhando 
as sucessivas versões de trabalho da proposta. De acordo com o legalmente estabelecido, a Comissão Consultiva 
emitiu o seu parecer em 28 de março de 2018, previamente ao início do período de discussão pública do PNPOT.

Reunião da Comissão Consultiva, 
realizada na DGT em 19/03/2018

No culminar do processo, a proposta de alteração do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 
(PNPOT) foi sujeita à apreciação da Comissão Nacional do Território, que aprovou o seu parecer em 28 de março 
de 2018.
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Inquérito
Em dezembro de 2016 foi lançado um inquérito à percepção dos portugueses sobre os problemas do ordenamento 
do território. Foram realizados seminários técnicos em momentos temporais que permitissem avançar no processo 
de forma a considerar, na fase inicial, a visão da sociedade civil e da comunidade científica.
Tendo em vista avaliar a perceção dos portugueses sobre as dinâmicas entre 2007 e 2017 em matéria de ordenamento 
do território, foi realizado um inquérito por questionário dirigido aos 24 Problemas do ordenamento do território, 
tal como tinham sido identificados no PNPOT 2007. Para cada problema pediu-se aos respondentes para darem a 
sua opinião sobre o seu grau de resolução ou de agravamento, avaliado no momento presente.

O inquérito por questionário foi aplicado entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2017 através da sua disponibilização 
online. Foi amplamente divulgado junto dos Municípios e Freguesias, Comunidades Intermunicipais e Áreas 
Metropolitanas, Direções Regionais e Centrais de serviços da Administração Central, Associações Empresariais e 
Profissionais, Sindicatos, Instituições de Ensino Superior e Unidades de Investigação. Além disso, esteve disponível 
nos portais internet da Direção Geral do Território e das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

No total foi respondido por 7.298 indivíduos, o que constitui uma adesão muito significativa a este instrumento. 
Os resultados obtidos são apresentados, detalhadamente, no capítulo 5 do Diagnóstico, incluindo os gráficos 
respetivos (infra) com a síntese.

Figura 1 – Cronograma geral dos trabalhos de elaboração da alteração do PNPOT

1.2 | Participação ao longo do processo
Avaliação do PNPOT 2007
O exercício de avaliação do PNPOT 2007 permitiu além da estrita aferição de realizações e resultados ao nível da 
concretização de medidas e dos objetivos estratégicos a que estão associadas, retirar conclusões importantes sobre 
os fatores críticos do desempenho do PNPOT, enquanto instrumento de concretização da política de ordenamento 
do território e de articulação desta com as demais políticas públicas nacionais de base ou influencia territorial, e 
tecer algumas recomendações para o futuro do Programa.

As conclusões da avaliação efetuada foram tidas em consideração na Resolução do Conselho de Ministros que 
determinou a alteração do PNPOT e no desenvolvimento da proposta técnica.

Por sua vez, o processo de elaboração da alteração do PNPOT foi orientado por um objetivo claro de promoção 
de uma participação alargada e substantiva de todos os interessados, de modo a recolher opiniões diversificadas 
do maior número de entidades e dos cidadãos em geral. Com esse intuito, foram promovidos vários momentos 
de auscultação pública, que decorreram, na faze inicial dos trabalhos, que acolheram as principais preocupações 
representadas.

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018
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O inquérito realizado foi dirigido a todos os cidadãos, questionando a sua opinião sobre a atenuação, manutenção 
ou agravamento de cada um dos problemas para o ordenamento do território identificados em 2007, na perspetiva 
nacional e na perspetiva da sua região. Dos resultados obtidos regista-se a existência de uma perceção geral de 
persistência dos problemas identificados, variando sim a expressão do grau de atenuação ou de agravamento em 
cada um deles, o que vem sublinhar que os problemas para o ordenamento do território são estruturais e carecem 
de uma gestão duradoura que os minimize e de ações de fundo persistentes sobre as suas causas.

Figura 2 – Avaliação das perceções sobre os problemas para o ordenamento do território, em 2017

Na perceção dos inquiridos merecem especial preocupação o agravamento dos problemas relacionados com o 
despovoamento e o abandono de determinados territórios, com a degradação do solo e a perda de recursos e 
com os riscos territoriais e, também, a deficiente programação e o desajustamento entre a procura e oferta de 
infraestruturas e equipamentos de apoio à sociedade e economia, as deficiências de mobilidade e os fenómenos 
de degradação de áreas urbanas, bem como com a complexidade legal e procedimental e ausência de cultura 
territorial. É interessante verificar que alguns dos problemas foram apontados, embora por um grupo reduzidos 
de inquiridos, como resolvidos, como é o caso da degradação dos recursos hídricos e do planeamento das áreas 
protegidas e a conetividade internacional e algumas questões de coesão.

Onde o país encontra o futuro
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Figura 3 - Calendarização dos dois ciclos de seminários regionais

Seminários
Correspondendo à preocupação de envolvimento de uma grande diversidade de entidades no processo de 
desenvolvimento da proposta, foram realizados dois ciclos de seminários ao longo dos anos 2016 e 2107.
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O primeiro cíclo de seminários, promovido pela DGT em colaboração com as CCDR, decorreu de 27 de outubro a 7 
de dezembro de 2016 e visou divulgar o processo e estabelecer as bases para um diálogo e reflexão alargados em 
torno dos problemas e desafios críticos para o novo Programa de Ação, enquanto quadro de referência a considerar 
no desenvolvimento e gestão do território e nas políticas de investimento público.

Os temas abordados nos diversos seminários foram os seguintes:
• Território e Alterações Climáticas
• Território e Turismo
• Território e Sistema Urbano
• Território e Paisagem
• Território e Economia Circular

Relativamente a cada um dos seminários foi elaborado um Caderno, contendo o registo dos resumos das 
intervenções, que se encontra disponível no portal internet do PNPOT (http://pnpot.dgterritorio.pt/node/8) e que 
contribuiu para preparar a abordagem a estes temas no processo de preparação da proposta do Programa Nacional.

Onde o país encontra o futuro
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A Direção-Geral do Território organizou o Seminário ”Território e 
Prospetiva”, no dia 5 de abril de 2017, no Auditório da Fundação 
Calouste Gulbenkian, em Lisboa, colocando a debate temas 
determinantes nas próximas décadas: a demografia, a economia, 
as alterações climáticas e o recurso água, e fazendo ainda uma 
reflexão abrangente sobre o passado e a construção do futuro 
do desenvolvimento territorial e sobre o papel do PNPOT nessa 
construção. (Informação sobre o seminário disponível em: http://
pnpot.dgterritorio.pt/territ%C3%B3rio-e-prospetiva)

Em colaboração com a Associação Portuguesa de Arquitetos 
Paisagistas, realizou-se ainda o Seminário “As Infraestruturas 
Ecológicas e o Ordenamento do Território em Portugal”, no dia 
22 de junho de 2017, no Auditório da Direção-Geral do Território, 
em Lisboa. (Informação sobre o seminário disponível em: http://
pnpot.dgterritorio.pt/node/163)

No dia 17 de fevereiro de 2017, no Auditório da Direção-Geral 
do Território, em Lisboa, realizou-se o Seminário “Território e 
Serviços dos Ecossistemas’, organizado pela DGT e pelo Instituto 
da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) (Informação 
sobre o seminário disponível em: http://pnpot.dgterritorio.pt/
node/33).

No total, estiveram presentes, no conjunto dos seminários realizados mais de 950 participantes, tendo todos os 
eventos contado com a participação da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da 
Natureza, Célia Ramos.

Em abril de 2017, a DGT, em colaboração com as CCDR, iniciaram um segundo ciclo de cinco seminários regionais 
(http://pnpot.dgterritorio.pt/node/152) dedicados, ao tema “As Regiões e o País, 10 anos depois do PNPOT”, onde, 
a partir do diagnóstico prospetivo regional e da leitura crítica dos problemas do Ordenamento do Território, se 
lançou o debate sobre a visão para o futuro do País e sobre o novo Programa de Ação.

No sentido de alargar o debate ao âmbito nacional e procurando recolher contributos de um espectro mais alargado 
de especialistas, foram realizados de fevereiro a junho de 2017, três seminários temáticos, que, no seu conjunto, 
reuniu cerca de 20 oradores especialistas em áreas diversas como: 

• os serviços de ecossistemas - seu mapeamento à escala regional e urbana, no contexto de Estratégias Municipais 
para a Biodiversidade, os desafios para a integração dos ecossistemas costeiros nos IGT e o seu mapeamento e 
valoração em contexto participativo;  
• as tendências demográficas, a sociedade e território, os desafios territoriais para a economia, as alterações 
climáticas, as cidades e o território, a água, enquanto recurso escasso;
• a integração das redes ecológicas nos Instrumentos de Ordenamento do Território.

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018
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1.3 | Discussão Pública

Documentos
Os documentos que estiveram disponíveis para o período da discussão pública foram os seguintes:

1.3.1 | Documentos e formas de consulta

A acompanhar a proposta de PNPOT, foi desponibilizado um 
diagnóstico territorial, que sustenta as opções estratégicas 
tomadas.

Os pareceres emitidos pela Comissão 
Nacional do Território e pela Comissão 
Consultiva, cumprindo o  legalmente 
estabelecido.

A proposta de PNPOT, constituída pelo 
relatório que integra a Estratégia e o 
Modelo Territorial e pelo Programa de 
Ação;

Onde o país encontra o futuro
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Portal PNPOT
No sentido de garantir fácil acesso a todos os documentos e informação, foi criada e gerida pela Direção Geral do 
Território uma plataforma online “Portal PNPOT” (http://pnpot.dgterritorio.pt/) onde, não só durante no período 
formal de discussão pública, mas durante todo o processo de elaboração do programa, foi sendo disponibilizada 
informação sobre o estado dos trabalhos, sobre os seminários, seus programas, conteúdos e apresentações, 
bem como as notícias que iam sendo publicadas sobre a alteração do PNPOT. Esta plataforma, construída 
propositadamente para prestar esta informação, disponibilizou ainda conteúdos processoais e complementares 
sobre o PNPOT, tentando motivar à participação pública no processo. Durante o período de discussão pública, 
esta plataforma disponibilizou os documentos técnicos em consulta e, à medida que as sessões públicas iam 
decorrendo, disponibilizou notícias e apresentou resumos e imagens associadas a cada uma das sessões. Esta 
plataforma manter-se-á no futuro integrada no sistema de monitorização e avaliação do PNPOT.

Portal PARTICIPA
Os documentos ficaram disponíveis nos dois portais de suporte a este processo participativo: portal do PNPOT e 
portal PARTICIPA.

http://pnpot.dgterritorio.pt/ http://participa.pt/consulta.jsp?loadP=2210

Na secção “Estratégia / Modelo Territorial” do portal PARTICIPA, foi possível consultar informação relativa à Estratégia 
e Modelo Territorial, nomeadamente os capítulos do documento e os mapas dos Sistemas, Vulnerabilidades Críticas 
e Modelo Territorial de forma individualizada.

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018
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Dando cumprimento ao legalmente 
estabelecido, os documentos estiveram 
também disponíveis para consulta nas 
instalações da Direção-Geral do Território (sede 
e delegações regionais), nas cinco Comissões 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos 
Açores (respetivamente na Direção Regional de 
Ordenamento do Território e Recursos Hídricos 
e na Direção Regional de Ordenamento do 
Território).
Contudo, não se registou nenhum pedido de 
consulta nestes locais.

Figura 4 - Locais de disponibilização presencial dos documentos em consulta 

pública

Na secção “Agenda para o Território”, foi possível consultar não só o documento como também pesquisar as 
medidas de política através de uma ferramenta desenvolvida para o efeito. A seleção das medidas, recorrendo aos 
filtros disponíveis, permitia visualizar ou descarregar a respetiva descrição em formato PDF.

Onde o país encontra o futuro
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Com vista a promover uma ampla divulgação da proposta de PNPOT e o maior envolvimento, debate e auscultação 
possíveis, foram promovidas 7 sessões públicas, abertas a todas as entidades e população interessada, realizadas 
em 5 cidades do território continental (Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro) e em cada uma das Regiões Autónomas 
(Funchal e Ponta Delgada). Realizaram-se, ainda, em Lisboa mais duas sessões: uma organizada por ordens e 
associações profissionais e outra de encerramento do período de Discussão Pública.

Em todas as sessões de âmbito regional e na de encerramento estiveram presentes membros do Governo. A 
Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza acompanhou os trabalhos em todas 
as sessões e procedeu ao seu encerramento, o Ministro do Ambiente fez a abertura das sessões, convidando um 
membro do Governo a fazer uma apresentação temática de acordo com as suas competências. 

Assim, a secretária de Estado da Habitação, em Lisboa, abordou o tema “Território e Habitação” ; em Coimbra, o 
Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente focou o tema “Territórios e Mobilidade”, tendo nesta sessão o Ministro 
Adjunto do Primeiro Ministro participado também na sessão de abertura; no Porto, o tema “Territórios e Capital 
Natural” foi apresentado pela Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, e a 
Água foi o tema em destaque na sessão pública em Évora através do Secretário de Estado do Ambiente, tendo o 
Ministro da Administração Interna também participado na sessão de abertura; em Faro, o Secretário de Estado das 
Florestas abordou a valorização das Florestas.

O Ministro do Ambiente e a Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza 
apresentaram ainda o PNPOT nas Regiões Autónomas da Madeira e Açores na presença de membros do governo 
Regional. Na RA Madeira o Presidente do Governo Regional e a Secretária Regional do Ambiente e Recursos 
Naturais e, na RA dos Açores, a Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo. Os temas nestas sessões foram 
respetivamente “ o Sistema Regional de Gestão Territorial e o novo PROTRAM” apresentado pela Diretora Regional 
do Ordenamento do Território e Ambiente e as “Políticas Públicas de Ordenamento do Território nos Açores” foram 
apresentadas pelo Diretor Regional do Ambiente.

1.3.2 | Sessões Publicas de apresentação e debate 

Figura 5 - Sessões públicas de apresentação e debate

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018
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Sessões de discussão pública
As 7 sessões regionais foram promovidas pela Direção Geral do Território, e organizadas pelas CCDR e por 
entidades dos Governos Regionais da Madeira e dos Açores, designadamente a Secretaria Regional do Ambiente e 
Recursos Naturais e a a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo. Todas as sessões tiveram por objetivo 
a apresentação da proposta, por parte da coordenação e a promoção do debate e recolha de contributos sobre o 
seu conteúdo.

Onde o país encontra o futuro
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Em 29 de maio de 2018 teve lugar uma sessão da iniciativa da Associação Portuguesa de Geógrafos e promovida 
em conjunto com a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Arquitetos, a Associação Portuguesa de Urbanistas e a 
Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, realizada nas instalações da Ordem dos Engenheiros em Lisboa.
Esta sessão teve um formato diferente das primeiras, uma vez que teve como base painéis de convidados das 
associações profissionais com experiência em diversas áreas temáticas com interesse para o ordenamento do 
território, que apresentaram os seus contributos e as suas opiniões sobre o PNPOT no âmbito de 5 mesas redondas 
dedicadas aos seguintes temas:

• Modelo territorial e modelo de governação;
• Domínio Natural: diagnóstico, operacionalização e instrumentos de gestão territorial;
• Domínio Social: diagnóstico, operacionalização e instrumentos de gestão territorial;
• Domínio Económico: diagnóstico, operacionalização e instrumentos de gestão territorial;
• Conetividade e Governança: diagnóstico, operacionalização e instrumentos de gestão territorial.

Esta sessão não deixou, no entanto, de estar aberta aos contributos do público em geral.

Foi ainda realizada uma sessão nacional de encerramento da discussão pública, que decorreu do auditório do 
LNEC, onde numa mesa redonda moderada pelo Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, um conjunto de 
6 especialistas, foram convidados a apresentar a sua leitura do PNPOT e do País, sob três perspetivas: o que nos 
dizem os últimos 10 anos do nosso território, o que se antevê como dimensões relevantes para o seu futuro, e 
finalmente uma especial atenção no que respeita às relações e graus de vinculação com outros instrumentos de 
planeamento, nomeadamente os instrumentos financeiros.

As sessões foram publicitadas nos dois portais – PARTICIPA e PNPOT -, tendo ficado neste último disponível um 
registo fotográfico da sua realização.
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Figura 6 - Número de participantes nas sessões públicas no período de Discussão Publica
Fonte: DGT

Estas sessões tiveram uma elevada adesão, envolvendo quase 1000 participantes, sendo a audiência composta por 
diversas entidades e profissionais do sector, mas também por cidadãos a título individual, associações e outras 
organizaçãoes.

Onde o país encontra o futuro

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018



21

O canal preferencial para receção das participações foi o portal PARTICIPA. 

1.3.3 | Submissão de participações 

As participações sob a forma escrita foram submetidas sob 4 formas:

- Submissão de formulário de participação / inquérito no Portal PARTICIPA, com vista a facilitar a introdução das 
opiniões e comentários associados às várias componentes da proposta;
- Submissão de comentário na caixa de comentários do Portal PARTICIPA, para recolha de observações mais gerais 
sobre a proposta, eventualmente acompanhado por um ou mais ficheiros;
- Envio de observações ou sugestões por e-mail (encaminhado a partir de qualquer entrada nas entidades que 
integravam a Equipa Técnica para um endereço centralizado – pnpot_participa@dgterritorio.pt)
- Preenchimento de uma ficha de participação (disponibilizada nos locais de realização das sessões públicas)
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Na secção “Como Participo” encontravam-se descritas as diferentes forma de participação, nomeadamente as 
sessões públicas e os dois modos de participação através do próprio portal (formulário de participação e comentário 
geral).

Ao carregar no separador “Participar” foi possível proceder à inserção do contributo de duas formas:
- Formulário de participação/Inquérito (anexo 2), que facilitou a introdução da opinião e comentários associados 
às várias componentes da proposta; 
- Caixa de comentários do Portal PARTICIPA, onde foram recolhas as observações mais gerais sobre a proposta.

Onde o país encontra o futuro
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As iniciativas promovidas para a dinamização da participação e discussão pública da alteração do PNPOT foram 
publicitadas através dos dois portais de suporte, tendo sido seguidas por 128 pessoas registadas no portal 
PARTICIPA. Os portais foram visitados durante o período de discussão pública respetivamente por 5.100 e 3.756 
pessoas.

1.3.4 | Publicitação da discussão pública

Visitas portal PNPOT

Visitas portal Participa

O período da discussão pública teve repercussão nos meios de comunicação nacionais e regionais da imprensa 
escrita, tendo a pesquisa diária de notícias online permitindo recolher um conjunto de 42 notícias, 20 de âmbito 
nacional e 22 de âmbito regional com enfoque na alteração do PNPOT.

As notícias recolhidas reflectem sobretudo a realização das sessões públicas regionais e incidem predominantemente 
nos temas nela abordados, assumindo geralmente a forma de:

- Descrição das sessões públicas, destacando as principais mensagens dos oradores ou realizando entrevistas 
a alguns dos presentes;
- Tomadas de posição sobre a proposta;
- Artigos de opinião, geralmente de jornalistas ou de peritos no âmbito do ordenamento do território.

 Número de visitas aos portais ao longo do período de Discussão Pública
Fonte: DGT
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A informação de contexto prestada pelas notícias recolhidas foi auxiliar à análise e ponderação dos contributos
recebidos contribuindo para a melhoria dos documentos da proposta.

Onde o país encontra o futuro
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1.4 | Metodologia de análise e ponderação

A extensão, a diversidade, a natureza e a qualidade das observações e sugestões recebidas durante o período de 
discussão pública exigiram um tratamento aprofundado e diferenciado e a adoção de metodologias e critérios de 
apuramento e ponderação previamente definidos, de modo a aproveitar ao máximo os resultados da discussão 
pública em benefício da qualidade da proposta técnica final do PNPOT.
As principais fases de trabalho foram as seguintes:

1. Registo e entrada de contributos;
2. Compilação de uma informação através de uma base de dados única, reservada à equipa de análise;
3. Análise das participações (tipificação, classificação e  análise de conteúdo e de incidências sobre os documentos, 
através do preenchimento de uma ficha individualizada);
4. Ponderação (análise individualizada dos contributos e análise conjunta, por incidência sobre os documentos);
5. Resultado – registo do resultado da ponderação, introdução das alterações pertinentes nos documentos e  
elaboração do relatório de ponderação.
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2 
Caracterização
da participação



Da discussão pública escrita resultaram 108 participações que, para facilidade de análise, foram agrupadas em 
perfis ou categorias, de acordo com o perfil do respetivo participante, conforme se tratava de uma participação 
institucional ou a título individual.

Verificou-se então, que a maioria dos participantes são “Municípios”, seguindo-se os que se apresentam na 
qualidade de cidadãos, a título individual, categorizados como “Particulares”. Dada a especificidade, foi necessário 
criar ainda as categorias “Empresas” e “Outros”, mas estas tiveram apenas uma participação em cada caso.

2.1 | Perfil dos Participantes

27

As idades dos participantes a título individual, integrados na categoria 
“Particulares”, variam entre os 25 e os 64 anos, encontrando-se a 
maioria, cerca de 48%, na faixa etária dos 41 aos 64 anos. Com idades 
entre os 25 e os 40 anos, participaram cerca de 43% de cidadão e 
apenas 10% com idade superior a 64 anos. Não houve participações 
de cidadãos com menos de 25 anos.

Ainda na mesma categoria, participaram na discussão pública, através 
do portal PARTICIPA, cidadãos com diferentes níveis de escolaridade, 
correspondendo a maior fatia aos cidadãos com licenciatura (43%), 
seguida dos cidadãos com mestrado (33%). Os participantes com 
grau de Doutor correspondem a 19% dos contributos, sendo o grupo 
menos representado o dos cidadãos com Ensino Secundário (5%) 
(Figura 9).

Figura 7 - Número de participantes/perfil dos participantes

Figura 9 - Nível de escolaridade dos participantes individuais

42.86%

47.62%

9.52%

25 - 40 41 - 64 > 65

Nota: Dados correspondem ao perfil "Particulares" do modo de participação" 

portal Participa"

Ensino Secun.

Licenciatura

5%

43%

Figura 8 - Faixa etária dos participantes individuais
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2.2 | Caracterização das Participações 

O número de participações através do portal PARTICIPA foi o mais expressivo, correspondendo a 72% do total de 
participações.
Dos restantes contributos, 17% chegaram via e-mail e 11 % foram entregues sob a forma escrita, em papel, através 
dos formulários disponibilizados nos locais de realização das sessões públicas.

Figura 10 - Meios de participação utilizados

Onde o país encontra o futuro
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Figura 11 - Número de submissão de participações ao longo do período de discussão pública
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Ao longo do período de discussão pública, a entrada de contributos começou por se fazer de forma muito lenta, 
verificando-se apenas uma entrada por dia até cerca de metade do período. Esta situação verificou-se até, grosso 
modo, à última semana, ao longo da qual de verificaram “picos” de participações nos dias 7 e 14 de junho (11 
registos no dia 7 de junho e 9 no dia 14). 

No último dia do período legal da discussão pública (15 de junho) que entrou a maior parte dos contributos 
(46), um pouco mais do que todos os contributos entrados até esse dia (nesta contagem não estão incluídas as 6 
participações que deram entrada após o fim do período legal).

Assim, foram apuradas  108 participações a partir dos 116 registos de entrada, correspondendo a diferença 
a replicações de envio. 
Do conjunto das participações considera-se de assinalar o seguinte:

•  Do total, 90 participações, tiveram origem em entidades da Administração Central, Municípios, Associações 
de Municípios, Associações e outras organizações não governamentais e de cidadãos. Dá-se nota que  4 
participações foram rececionados em duplicado pelo que contabilisticamente se apuraram 94 registos;
•  Ao registo proveniente da  ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses-, encontram-se anexas 
21 participações de municípios. Deste conjunto, 4 municípios remeteram os seus contributos também de 
forma autónoma, pelo que identificadas as duplicações, o número de participações se reduz a 17;
• A CNADS – Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável remeteu o seu parecer  
contribuindo também com 1 registo para o número de participações.
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O portal PARTICIPA enquadra, por defeito, as participações públicas identificando as seguintes 5 opções, dadas a 
escolher aos participantes:

- Concordância
- Discordância
- Geral
- Reclamação
- Sugestão

A sua escolha é feita por cada participante no momento em que decide participar.

67% dos participantes assumem que o seu contributo corresponde a uma sugestão, e apenas cerca de 13% 
manifestaram discordância ou um conteúdo que classificaram como reclamação.

Em termos globais a maioria das participações recebidas apresenta um conteúdo construtivo relativamente à 
proposta.

Figura 12 - Categorização das participações (opções do Portal PARTICIPA)
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Foram os Municípios e os Particulares que mais contribuíram para o elevado número de observações e sugestões, 
respetivamente 30 e 20 contributos, não só porque estes dois grupos constituem a maior fatia de participações 
mas, também, porque as suas participações consistiram principalmente, em propostas de melhoria relativamente 
ao conteúdo dos documentos (Figura 12). 

Estes dois grupos mostraram também Concordância (1 contributo em cada grupo) em relação a algumas partes do 
relatório e Discordância em relação a outras (3 e 4 contributos respetivamente). 

Ainda em relação aos Municípios e aos Particulares, foram apresentados 2 contributos, do tipo Reclamação.

Onde o país encontra o futuro
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Figura 13 - Tipo de participação por perfil de participante

Para além dos dois grupos acima referidos, com exceção da Comissão Consultiva (2 entidades) e das Empresas (1 
empresa), também nos restantes grupos se salientam os contributos do tipo Sugestão. De referir, no entanto, que 
se trata de um número restrito de participações já que, a Comissão Consultiva inclui 2 entidades e a classe Empresas 
é constituída apenas por uma entidade, e ambas fizeram comentários Gerais.

Quanto ao terceiro grupo (em número de participações - 11), constituído pelas Associações e ONG, o comportamento 
foi similar aos primeiros. A maior fatia de contributos (7) foi do tipo Sugestão. Os comentários foram também 
Gerais e as Discordâncias e Reclamações existem mas por parte, apenas, de um contributo de cada tipo.

Por parte das 5 Associações de Municípios que participaram na discussão pública, 4 contributos são do tipo 
Sugestão. O restante é um contributo do tipo Geral.

Tanto as Associações e ONG como o grupo dos Pontos Focais e o grupo das Universidades, manifestaram 
Discordância em relação a partes da proposta, num total de 3 comentários.

Relativamente aos 3 contributos apresentados pela Administração Central, 2 são Sugestões e o terceiro é um 
contributo do tipo Geral.

Finalmente o contributo enquadrado na categoria Outros, seguindo a tendência geral, foi, também, do tipo 
Sugestão. 
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Figura 14 - Número de participações por município de origem

A participação teve origem em vários pontos do país, embora com maior incidência nalguns municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa, seguido de Alentejo, litoral norte e também alguma expressão no interior norte.

Onde o país encontra o futuro
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2.3 | Incidência dos contributos

Com base na avaliação dos contributos recebidos, construiu-se a matriz de incidências, que regista a relação direta e 
indireta dos comentários e observações de cada uma das participações sobre os documentos da proposta (ANEXO 
4.3).

Importa sinalizar a complexidade dos contributos, na medida em que cada um deles é dirigido para diferentes 
matérias e partes dos documentos, muitas vezes não de forma muito objectiva. São raras as participações que 
abordam exclusivamente um só tema/assunto. A maioria aborda vários temas de acordo com as suas competências/
interesses.

De acordo com a matriz de incidências apresenta-se, de seguida, o número de participações com incidência nas 
diferentes seções dos documentos.

Figura 15 -Incidência das participações - Estratégia e Modelo Territorial
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As medidas de politica são os elementos mais comentados, em particular as medidas do Domínio Natural, onde 
se inserem os temas associados à Água (combate a alterações climáticas através de novos armazenamentos – 
abastecimento e rega) e Florestas (valorização da floresta de produção, subprodutos, valorização dos serviços 
prestados).

Foram também muito abordadas as medidas do Domínio Económico, onde se destaca a competitividade da 
Agricultura (novas infraestruturas para retenção de água e regularização de caudais), e do Domínio da Governança 
territorial (disponibilização de informação).

Os sistemas territoriais reuniram a maior incidência de participações sobretudo o sistema urbano (relacionado 
com hierarquização urbana e eventual ligação aos financiamentos) e sistema de conectividades (identificação de 
infraestruturas de diversos níveis e futura programação física e financeira).

Figura 16 -Incidência das participações - Programa de Ação - Agenda para o Território

Onde o país encontra o futuro
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3 
Análise dos conteúdos 

da participação e 
resultados da
ponderação



3.1 | Sessões públicas
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As 7 sessões públicas regionais, abertas a todas as entidades e população interessada, foram programadas de 
forma a permitir um amplo envolvimento, debate e auscultação sobre o PNPOT.

Após uma primeira parte de apresentação das “Linhas de Força do PNPOT” por parte da equipa de coordenação, 
teve lugar, em cada sessão, um período de “auscultação publica”, no qual, todos os presentes que o quiseram fazer, 
manifestaram as principais preocupações, dúvidas e/ ou sugestões sobre os documentos em apreciação.

Esta auscultação, largamente participada, constituiu um momento extremamente importante de recolha de 
informação e de enriquecimento da discussão pública. No sentido de reunir o maior número possível de contributos, 
todas as intervenções foram registadas e tratadas, segundo a seguinte metodologia:

a) Passo 1 - registo das intervenções
b) Passo 2 - identificação dos temas abordados
c) Passo 3 - agregação das intervenções por grandes temas
d) Passo 4 - análise dos contributos e identificação de ações de melhoria dos documentos por parte da equipa

As questões colocadas foram ponderadas e sempre que possível respondidas na atual versão do PNPOT, sendo 
muitas vezes coincidentes, ou complementares à participação sob a forma escrita.
As principais ideias e preocupações dos participantes, foram agrupados em 16 grandes temas, expostos na figura 
17. 

Figura 17 – Principais temas abordados nos debates das sessões regionais
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Da análise e agregação das participações salientaram-se as seguintes temáticas:

• Governança e financiamento 
- Preocupações com a implementação, nomeadamente com o modelo de governação e com o quadro de 
financiamento das opções estratégicas
- Importância da articulação do PNPOT com o PNI e com o quadro comunitário para 2020/2030
- Organização territorial dos organismos da administração pública, que deverá ser coerente com os objetivos 
do PNPOT
- Articulação entre as várias políticas publicas com incidência no Ordenamento do Território 
- Importância de estabilizar as opções para além de uma legislatura 
- Importância de se avançar com os Planos Regionais de Ordenamento do território

• Monitorização, indicadores e avaliação
- Importância da criação de condições para uma avaliação on going
- Sistema de indicadores deverão ter uma abordagem multinível e multiescalar
- Fundamental monitorizar a implementação do PNPOT a partir de um sistema de informação mais automatizado

• Sistema Urbano e Serviços de Interesse Geral
- Dúvidas quanto à hierarquia e “catalogação” dos centros urbanos, tendo sido esclarecido que o PNPOT privilegia 
as redes e uma organização reforçada por subsistemas territoriais tendo em vista uma maior cooperação. 
Compete aos programas regionais estabelecer as opções estratégicas de organização do território regional, 
pelo que o PNPOT só estabelece as principais centralidades urbanas do Sistema Urbano Nacional
- Manifestação de preocupações com a prestação de serviços de proximidade.
- Importância do reforço da qualidade de vida, do bem estar e da saúde mental.

• Agricultura e serviços dos ecossistemas
- Importância do aprofundamento da política agrícola para o desenvolvimento rural
- Importância da remuneração dos serviços dos ecossistemas, questão que consta do relatório e que está a ser 
avaliada pelo Ministério do Ambiente
 

• Conetividade
- Manifestada a importância de inclusão de alguns investimentos considerados estruturantes a nível municipal/
regional, tendo sido mencionado que a opção do Sistema de Conetividades do Modelo Territorial apenas inclui 
as infraestruturas de nível nacional ou transnacional.

Houve ainda outros temas que mereceram atenção, embora em menor número como a habitação e cidades, o 
transfronteiriço, o mar ou a cultura, que foram revistos e reforçados na nova versão.

Onde o país encontra o futuro
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Todas as participações com conteúdo apresentavam temas dentro do âmbito da consulta pública. As cinco 
participações consideradas “Sem conteúdo” correspondem a formulários sem qualquer comentário, não havendo 
conteúdos a ponderar (Figura 18).

3.2 | Participação escrita

Figura 18 - Participação individual quanto ao âmbito

3.2.1 | Síntese

Os contributos foram incluídos em duas categorias - contributos de particulares, ou cidadãos a título individual, e 
contributos institucionais.

Quanto à ponderação dos contributos de particulares, considerou-se que 33% das observações já se encontravam 
contempladas nos documentos. Os contributos acolhidos foram, em alguns casos, acolhidos na totalidade (8%), e 
noutros parcialmente atendidos (39%).
Dos restantes, 3% não foram acolhidos porque não apresentavam enquadramento nos princípios, compromissos, 
estratégia ou medidas da proposta, e 6% constituem o grupo de participações cujo conteúdo se verificou estar fora 
do âmbito do PNPOT, porque apesar de dizerem respeito a temas enquadrados nos documentos, faziam sugestões 
cuja concretização não se enquadra neste instrumento (Figura 19).

11% dos contributos de particulares constituem participações que não apresentaram sugestões ou observações 
concretas passiveis de ponderação.
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8%

39%

11%

6%
3%

33%

Acolhido Parcialmente acolhido Já contemplado

Parecer sem sugestões Fora do âmbito do PNPOT Não acolhido

Figura 19 - Ponderação das participações de particulares 
(%)

Já no que diz respeito aos contributos de entidades, todos eles se encontravam dentro do âmbito da discussão 
pública.

Considerou-se que 17% já se encontravam contemplados nos documentos. 12% dos contributos foram acolhidos 
na totalidade e a maioria, 67%, foram parcialmente atendidos.
Por fim, 4% dos contributos apresentavam sugestões cuja concretização sai fora do âmbito do PNPOT (Figura 20).

12%

17%

0% 4%
0%

67%

Acolhido Parcialmente acolhido Já contemplado

Parecer sem sugestões Fora do âmbito do PNPOT Não acolhido

11%

22%

4%
5% 1%

57%

Acolhido Parcialmente acolhido Já contemplado

Parecer sem sugestões Fora do âmbito do PNPOT Não acolhido

Figura 20 - Ponderação das participações de entidades 
(%)

Figura 21 - Ponderações das participações - total

Assim, no total das participações ponderadas, foram acolhidas na totalidade 11 %, tendo sido atendidas parcialmente 
57%. Considerou-se que 22% dos contributos se encontravam já contemplados pela proposta, e 1% corresponde 
aos contributos não acolhidos.
Os contributos que não apresentaram sugestões ou observações concretas passiveis de ponderação correspondem 
a 4% do total, e as sugestões que não puderam ser acolhidas por se encontrarem fora do âmbito do PNPOT 
representam 5% do total das participações (Figura 21).

Onde o país encontra o futuro
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De todo o processo acima descrito resultou um documento final enriquecido, quer com novos conteúdos, quer com 
a melhoria de alguns pontos já contemplados. 
Para além da participação escrita, foram também consideradas todas as participações resultantes das sessões 
públicas.

Apesar disto, o documento não sofreu alterações estruturais relevantes, no entanto:
• A Agenda para o Território, que tinha inicialmente 49 medidas passou a ter 50 medidas;
• Em resultado das propostas, todos os capítulos foram alterados, embora por vezes apenas com pequenos 
ajustamentos;
• As propostas não puseram em causa as opções estratégicas do documento.
• Algumas foram acolhidas no âmbito do Diagnóstico.
• Várias participações evidenciaram a necessidade de organizar um processo de governança e monitorização 
territorial eficazes para uma boa implementação do PNPOT.

Quadro 1 - Alterações introduzidas na proposta - Estratégia e Modelo Territorial

3.2.2 | Resultados da ponderação

Resultado da 

ponderação
Participações

Mudanças Ambientais e

Climáticas

4 Particulares, 2 Pontos Focais, 1 Municípios, 1

Associações e ONG, 1 Ensino Superior

Mudanças 1 Particulares, 2 Municípios, 1 Ensino Superior

Mudanças Tecnológicas 1 Particulares, 1 Municípios, 1 Ensino Superior

Mudanças Económicas e 1 Particulares, 2 Municípios, 1 Ensino Superior

Princípios 5 Particulares, 1 Ensino Superior, 2 Administração Central

Enquadramento

Gerir os recursos naturais de

forma sustentável

1 Comissão Consultiva, 1 Particulares, 5 Municípios, 3

Associações e ONG, 1 Ensino Superior

Promover um sistema

urbano policêntrico

2 Particulares, 1 Pontos Focais, 3 Municípios, 1

Associações e ONG, 2 Associações de Municípios

Promover a inclusão e

valorizar a diversidade

territorial

1 Comissão Consultiva, 1 Particulares, 2 Pontos Focais, 2

Municípios, 2 Associações e ONG, 1 Associações de

Municípios

Reforçar a conetividade

interna e externa

3 Particulares, 3 Pontos Focais, 4 Municípios, 1

Associações e ONG, 1 Associações de Municípios

Promover a governança

territorial 

3 Particulares, 1 Pontos Focais, 4 Municípios, 1

Associações de Municípios, 1 Ensino Superior, 1

Administração Central
Enquadramento

Sistema Natural

3 Particulares, 1 Pontos Focais, 5 Municípios, 2

Associações e ONG, 1 Associações de Municípios, 1

Empresas, 1 Outros, 1 Ensino Superior

Sistema Social
1 Pontos Focais, 1 Municípios, 1 Associações e ONG, 1

Associações de Municípios, 1 Administração Central

Sistema Económico
2 Particulares, 6 Municípios, 2 Associações e ONG, 1

Associações de Municípios, 1 Empresas, 1 Ensino Superior

Sistema de Conetividade

6 Particulares, 1 Pontos Focais, 16 Municípios, 3

Associações e ONG, 2 Associações de Municípios, 1

Empresas, 1 Ensino Superior

Sistema Urbano
3 Particulares, 17 Municípios, 3 Associações e ONG, 3

Associações de Municípios, 1 Administração Central

Vulnerabilidades Críticas
1 Pontos Focais, 1 Municípios, 1 Associações e ONG, 1

Associações de Municípios, 1 Outros, 1 Ensino Superior

Territórios sob pressão 1 Particulares, 1 Municípios, 1 Administração Central

Modelo Territorial

6 Particulares, 1 Pontos Focais, 11 Municípios, 3

Associações e ONG, 3 Associações de Municípios, 1

Outros, 1 Ensino Superior,  1 Administração Central

E
st

ra
té

g
ia

Preâmbulo

Mudanças

Desafios

Territoriais

Sistemas

Modelo

Territorial
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Legenda

Substancialmente alterado

Melhorado
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Quadro 2 - Alterações introduzidas na proposta - Programa de Ação – Agenda para o Território

Onde o país encontra o futuro
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Resultado da ponderação - 

Modificações
Participações

1 Comissão Consultiva, 1 Particulares, 1 Pontos Focais, 8 Municípios, 4 Associações 

e ONG, 1 Associações de Municípios, 1 Outros

1.1 Gerir o recurso água num clima em mudança 
2 Particulares, 2 Municípios, 2 Associações e ONG, 2 Associações de Municípios, 1 

Empresas, 1 Ensino Superior

1.2 Valorizar o recurso solo e combater o seu desperdício 1 Municípios, 1 Associações e ONG, 1 Associações de Municípios

1.3 Afirmar a biodiversidade como um ativo territorial 1 Associações e ONG, 1 Ensino Superior

1.4 Valorizar o território através da paisagem 1 Particulares, 3 Associações e ONG

1.5 Planear e gerir de forma integrada os recursos geológicos e mineiros 1 Municípios, 3 Associações e ONG

1.6 Ordenar e revitalizar os territórios da floresta 
2 Particulares, 2 Associações e ONG, 2 Associações de Municípios, 2 Administração 

Central

1.7 Prevenir riscos e adaptar o território às alterações climáticas 1 Associações e ONG, 2 Associações de Municípios

1.8 Valorizar o litoral e aumentar a sua resiliência

1.9 Qualificar o ambiente urbano e o espaço público 1 Associações e ONG, 1 Associações de Municípios, 1 Ensino Superior

2.1 Fomentar uma abordagem territorial integrada de resposta à perda demográfica 1 Comissão Consultiva, 1 Particulares, 4 Municípios

2.2 Promover uma política de habitação integrada 3 Particulares, 1 Municípios, 1 Associações e ONG, 1 Associações de Municípios

2.3 Melhorar os cuidados de saúde e reduzir as desigualdades de acesso
1 Comissão Consultiva, 1 Particulares, 1 Associações e ONG, 2 Associações de 

Municípios

2.4 Qualificar e capacitar os recursos humanos e ajustar às transformações socioeconómicas 1 Comissão Consultiva, 1 Pontos Focais, 1 Associações e ONG

2.5 Melhorar a qualidade de vida da população idosa e reforçar as relações intergeracionais 1 Associações e ONG

2.6 Reforçar o acesso à justiça e a proximidade aos respetivos serviços

2.7 Promover a inclusão social, estimular a igualdade de oportunidades e reforçar as redes de apoio de 

proximidade

1 Associações e ONG

2.8 Valorizar o património e as práticas culturais, criativas e artísticas 1 Particulares, 1 Associações e ONG

2,9 Potenciar a inovação social e fortalecer a coesão sociocultural 1 Associações e ONG

2.10
Promover a digitalização, a interoperabilidade e a acessibilidade aos serviços públicos e de 

interesse geral

3.1 Reforçar a competitividade da agricultura 1 Comissão Consultiva, 1 Particulares, 3 Municípios, 1 Associações de Municípios

3.2 Dinamizar políticas ativas para o desenvolvimento rural 1 Particulares, 1 Associações e ONG, 1 Empresas

3.3 Afirmar os ativos estratégicos turísticos nacionais 1 Pontos Focais, 1 Associações e ONG e 1 Associações de Municípios

3.4 Valorizar os ativos territoriais patrimoniais 2 Associações e ONG

3.5 Dinamizar e revitalizar o comércio e os serviços 1 Pontos Focais, 1 Municípios

3.6 Promover a economia do mar

3.7 Qualificar o emprego e contrariar a precariedade no mercado de trabalho 1 Associações e ONG

3.8 Desenvolver os ecossistemas de inovação de base territorial 1 Comissão Consultiva, 1 Pontos Focais

3.9 Reindustrializar com base na Revolução 4.0 1 Comissão Consultiva, 1 Particulares, 1 Associações e ONG

3.10 Reforçar a internacionalização e a atração de investimento externo 1 Pontos Focais, 1 Associações e ONG

3.11 Organizar o território para a economia circular 1 Pontos Focais, 1 Associações de Municípios, 1 Empresas

3,12 Promover a competitividade da silvicultura 1 Associações e ONG

4.1 Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia 1 Particulares, 2 Municípios, 1 Associações e ONG

4.2 Otimizar a conetividade ecológica nacional 1 Particulares, 2 Associações e ONG, 1 Ensino Superior

4.3
Suprir carências de acessibilidade tendo em vista a equidade aos serviços e às infraestruturas 

empresariais
1 Particulares, 1 Municípios, 2 Associações e ONG

4.4 Renovar, requalificar e adaptar as infraestruturas e os sistemas de transporte 1 Comissão Consultiva, 1 Particulares, 1 Associações e ONG

4.5 Promover a mobilidade metropolitana e interurbana 1 Comissão Consultiva, 1 Associações e ONG

4.6 Digitalizar a gestão e a operação dos sistemas de transporte

4.7 Alargar as infraestruturas físicas de conexão internacional 1 Particulares, 1 Municípios

4.8 Ampliar a conetividade digital internacional através dos cabos submarinos

4.9 Reforçar os serviços de banda larga e a implementação de redes da nova geração 5G 1 Municípios

5.1 Promover a informação geográfica 1 Particulares, 1 Pontos Focais, 2 Municípios

5.2 Ativar o conhecimento e uma nova cultura territorial 1 Particulares, 2 Associações de Municípios

5.3 Potenciar e qualificar a cooperação territorial 1 Comissão Consultiva

5.4
Aprofundar a descentralização e a desconcentração e promover a cooperação e a governança 

multinível
1 Comissão Consultiva, 1 Associações e ONG

5.5 Experimentar e prototipar soluções inovadoras 1 Associações e ONG, 1 Ensino Superior

5.6 Reforçar as abordagens integradas de base territorial 1 Municípios, 1 Associações e ONG

5.7 Fomentar a cooperação intraurbana para uma cidade sustentável e inteligente (NOVA) 1 Particulares, 1 Municípios, 1 Associações e ONG, 1 Associações de Municípios

5.8 Fortalecer as articulações rurais-urbanas 1 Municípios

5.9 Dinamizar as articulações interurbanas e os subsistemas territoriais 

5.10 Aprofundar a cooperação transfronteiriça e dinamizar as Eurocidades  (anterior 5.7)

2 Particulares, 1 Pontos Focais, 8 Municípios, 3Associações e ONG, 1 Associações 

de Municípios

5 Particulares, 17 Municípios, 4 Associações e ONG, 2 Associações de Municípios

8 Particulares, 11 Municípios, 2 Associações e ONG, 1 Associações de Municípios, 1 

Outros, 1 Administração Central

Comentário Geral à Agenda Territorial

Operacionalização: Sistemas

Directrizes

Modelo de Governação

Introdução

DOMÍNIO 

NATURAL

DOMÍNIO 

SOCIAL

DOMÍNIO 

ECONÓMICO

DOMÍNIO DE 

CONETIVIDADE 

DOMÍNIO DE 

GOVERNANÇA 

TERRITORIAL 

Legenda

Substancialmente alterado

Melhorado
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3.2.3 | Análise e ponderação das participações
 

Terminado o período de discussão pública, todas as participações foram registadas numa base de dados 

única, que permitiu fazer o tratamento 

ponderação. 

 

Todas as participações foram analisadas quanto ao seu conteúdo e foram desagregadas em função da sua 

incidência sobre os temas e subtemas dos documentos da proposta.

 

Independentemente da origem da observação ou sugestão, todos os contributos foram associados e 

ponderados em conjunto, tema a tema, por forma a formar uma decisão de ponderação integrada.

 

Neste capítulo apresenta-se a sistematização do resultado dessa análise e ponde

com os documentos da proposta. 

 

 

 

3.2.3.1 ESTRATÉGIA E MODELO TERRITORIAL
 

 

TEMA: Mudanças Críticas 

SUBTEMA: MUDANÇAS AMBIENTAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÃO; 1 MUNICÍPIO; 3 PARTICULARES; 2 PONTOS FOCAIS; 1 

ENSINO SUPERIOR 

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. O tema das alterações climáticas e ambientais é reconhecido como um 

fator fundamental a considerar nos cenários de uso e 

o futuro, porque têm implicações sobre os modelos social, económico, 

cultural e físico. 

2. Os fatores de mudança indicados e a posição geogr

levam a que se tenha em conta não só os fatores negativos mas também os 

positivos de forma a criar um território mais resiliente e capaz de se adaptar 

à imprevisibilidade do futuro. O aumento da temperatura aliado ao maior 

número de horas ao sol é uma oportunidade de aposta nas energias 

renováveis. A redução da pressão urbanística no litoral deve ser uma das 

principais preocupações pois coloca em risco não só os investimentos em 

infraestruturas como a segurança da população. Havendo o conh

dos impactos das alterações climáticas é importante orientar para que  

situações  de  risco  e  perigo  sejam  diminuídas  ou  eliminadas. O 

Planeamento e Ordenamento do território deve ser uma ferramenta mais 

pró-ativa no combate aos diferentes desafios do território e, neste caso, aos 

fenómenos naturais. É fundamental atuarmos nas causas do problema e não 

nas suas consequências, apesar de que na prática o foco é essencialmente a 

remediação e não a prevenção. 

3. O PNPOT deveria ter incluído uma avaliação das mudanças disruptivas 

associadas aos diversos riscos territoriais, de natureza geofísica, 

meteorológica, de saúde, tecnológicos, sociais e mesmo económ

financeiros, e não apenas em cenário de alterações climáticas.
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3.2.3 | Análise e ponderação das participações 

Terminado o período de discussão pública, todas as participações foram registadas numa base de dados 

única, que permitiu fazer o tratamento estatístico bem como a sua posterior organização para análise e 

Todas as participações foram analisadas quanto ao seu conteúdo e foram desagregadas em função da sua 

incidência sobre os temas e subtemas dos documentos da proposta. 

mente da origem da observação ou sugestão, todos os contributos foram associados e 

ponderados em conjunto, tema a tema, por forma a formar uma decisão de ponderação integrada.

se a sistematização do resultado dessa análise e ponderação, organizada de acordo 

.1 ESTRATÉGIA E MODELO TERRITORIAL 

MUDANÇAS AMBIENTAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

1 ASSOCIAÇÃO; 1 MUNICÍPIO; 3 PARTICULARES; 2 PONTOS FOCAIS; 1 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

O tema das alterações climáticas e ambientais é reconhecido como um 

fator fundamental a considerar nos cenários de uso e ocupação de solo para 

o futuro, porque têm implicações sobre os modelos social, económico, 

As preocupações apresentadas têm enquadramento 

e encontram orientações e

Os fatores de mudança indicados e a posição geográfica de Portugal 

levam a que se tenha em conta não só os fatores negativos mas também os 

positivos de forma a criar um território mais resiliente e capaz de se adaptar 

à imprevisibilidade do futuro. O aumento da temperatura aliado ao maior 

ao sol é uma oportunidade de aposta nas energias 

renováveis. A redução da pressão urbanística no litoral deve ser uma das 

principais preocupações pois coloca em risco não só os investimentos em 

infraestruturas como a segurança da população. Havendo o conhecimento 

dos impactos das alterações climáticas é importante orientar para que  

situações  de  risco  e  perigo  sejam  diminuídas  ou  eliminadas. O 

Planeamento e Ordenamento do território deve ser uma ferramenta mais 

esafios do território e, neste caso, aos 

fenómenos naturais. É fundamental atuarmos nas causas do problema e não 

nas suas consequências, apesar de que na prática o foco é essencialmente a 

As preocupações apresentadas têm enqua

e encontram orientações e propostas no PNPOT.

O PNPOT deveria ter incluído uma avaliação das mudanças disruptivas 

associadas aos diversos riscos territoriais, de natureza geofísica, 

meteorológica, de saúde, tecnológicos, sociais e mesmo económicos e 

financeiros, e não apenas em cenário de alterações climáticas. 

A descrição das Mudança

considera cenários com base em informação 

disponível no Portal do Clima e sinaliza as 

tendências territoriais num contexto de inação.

As Mudanças enunciadas no PNPOT são 

respondidas de forma cruzada nos Desafios 

Territoriais, no Modelo Territorial e na Agenda 

Territorial. 
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Terminado o período de discussão pública, todas as participações foram registadas numa base de dados 

estatístico bem como a sua posterior organização para análise e 

Todas as participações foram analisadas quanto ao seu conteúdo e foram desagregadas em função da sua 

mente da origem da observação ou sugestão, todos os contributos foram associados e 

ponderados em conjunto, tema a tema, por forma a formar uma decisão de ponderação integrada. 

ração, organizada de acordo 

1 ASSOCIAÇÃO; 1 MUNICÍPIO; 3 PARTICULARES; 2 PONTOS FOCAIS; 1 

As preocupações apresentadas têm enquadramento 

orientações e propostas no PNPOT. 

As preocupações apresentadas têm enquadramento 

e encontram orientações e propostas no PNPOT. 

Mudanças Ambientais e Climáticas 

considera cenários com base em informação 

disponível no Portal do Clima e sinaliza as 

tendências territoriais num contexto de inação. 

Mudanças enunciadas no PNPOT são 

respondidas de forma cruzada nos Desafios 

Territoriais, no Modelo Territorial e na Agenda 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

4. A subida do nível médio do mar é apontada como ameaça no capítulo 

que diagnostica as Mudanças Ambientais e Climática

PNPOT deve ter em conta os resultados de estudos existentes e que 

permitem melhor compreender as causas que potenciam a magnitude dos 

impactes das alterações climáticas.  

A “Degradação e perda de recursos ambientais” e as “Alterações de pa

de precipitação” indicam que as estratégias a serem seguidas para a gestão 

do território deverão ser norteadas pela capacidade de resiliência. Esta 

questão é particularmente importante para a gestão das disponibilidades de 

água, de modo a atenuar as consequências de fenómenos de escassez e de 

cheia, com profundos impactes no meio rural e para a economia. 

Os mecanismos de priorização da água deverão ser equacionados no 

âmbito de procedimentos de gestão de conflitos de uso a nível local, 

nacional e Ibérico.) É importante, por isso, que o PNPOT dê devido relevo à 

dimensão transterritorial dos impactes ambientais, em especial 

relativamente aos caudais de água disponíveis prevendo alguma forma de 

articulação ao nível do planeamento e para além do que resul

Convénios celebrados com o país vizinho.  

Conclusão, pág 19. Acrescentar :  

Será um país que deverá estar mais preparado para eventos extremos, onde 

os riscos poderão ser acrescidos e onerosos quer em áreas urbanas (ondas 

de calor, inundações, erosão costeira) quer rurais (incêndios florestais, perda 

da biodiversidade, redução de produtividade agrícola), sendo fundamental 

assegurar soluções de organização do território orientadas para o aumento 

da resiliência dos sistemas naturais, agrícolas, florest

salvaguardando nomeadamente a sustentabilidade e a conetividade 

hidrológica e da paisagem, e a soberania alimentar.

5. Na página 18, na coluna dos impactos de Degradação e perda de recursos 

ambientais, acrescentar o que está a azul: 

”Alterações de produtividade em áreas agrícolas e locais tradicionais de 

pesca” 

6. Nas Mudanças Ambientais e Climáticas, nunca é considerada a 

componente sanitária da floresta 

7. No capítulo da conclusão onde é referido que “O vale do rio Tejo poderá 

marcar uma divisão entre o país homogeneamente mais quente a sul e o de 

temperatura mais moderada a norte.”, sugere

sendo, também, o aumento moderado nos Açores."

Ainda onde é referido que “A redução da precipitação estará presente em 

todo o país, mas com maiores perdas relativas a sul.” sugere

acrescentado "[...] exceto nos Açores, onde se prevê um ligeiro e 

generalizado aumento da precipitação." 

Página 18, na coluna dos impactos de Degradação e perda de 

recursos ambientais, acrescentar o que está a azul:

“Alterações de produtividade em áreas agrícolas e locais 

tradicionais de pesca” 
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

A subida do nível médio do mar é apontada como ameaça no capítulo 

que diagnostica as Mudanças Ambientais e Climáticas. Note-se que o 

PNPOT deve ter em conta os resultados de estudos existentes e que 

permitem melhor compreender as causas que potenciam a magnitude dos 

A “Degradação e perda de recursos ambientais” e as “Alterações de padrões 

de precipitação” indicam que as estratégias a serem seguidas para a gestão 

do território deverão ser norteadas pela capacidade de resiliência. Esta 

questão é particularmente importante para a gestão das disponibilidades de 

consequências de fenómenos de escassez e de 

cheia, com profundos impactes no meio rural e para a economia.  

Os mecanismos de priorização da água deverão ser equacionados no 

âmbito de procedimentos de gestão de conflitos de uso a nível local, 

rico.) É importante, por isso, que o PNPOT dê devido relevo à 

dimensão transterritorial dos impactes ambientais, em especial 

relativamente aos caudais de água disponíveis prevendo alguma forma de 

articulação ao nível do planeamento e para além do que resulta dos 

Será um país que deverá estar mais preparado para eventos extremos, onde 

os riscos poderão ser acrescidos e onerosos quer em áreas urbanas (ondas 

o costeira) quer rurais (incêndios florestais, perda 

da biodiversidade, redução de produtividade agrícola), sendo fundamental 

assegurar soluções de organização do território orientadas para o aumento 

da resiliência dos sistemas naturais, agrícolas, florestais e das comunidades, 

salvaguardando nomeadamente a sustentabilidade e a conetividade 

hidrológica e da paisagem, e a soberania alimentar. 

É uma evidência que no período 2007

Portugal deu um salto significativo no que se refere 

à produção de informação técnica e cientifica sobre 

os setores estratégicos para o Ordenamento do 

Território. Em conjunto com os vários setores de 

política, procedeu-se à atualização de toda a 

informação e atendeu-se às significativas alterações 

de contexto económico

2017 e às grandes tendência e 

que o país irá enfrentar a longo prazo em matéria 

de alterações climáticas, so

tecnológicas e económico

circunstâncias levaram a uma alteração significativa 

do diagnóstico territorial tornando manifest

necessidade de, para além da elaboração de um 

novo programa de ação, efetuar também uma 

revisão da estratégia e do modelo territorial.

As preocupações e sugestões mencionadas são 

atendidas e consideradas no PNPOT de forma 

integrada o que resultou, na representação de um 

sistema de  conetividade

exemplo, estão sinalizados como 

interfaces ecológicos os estuários dos rios e, no 

caso dos rios internacionais, a sua entrada em 

território nacional precisamente para relevar a 

importância de articulação das entidades de ambos 

os países. 

Na página 51, relativamente ao Desafio 1 

recursos naturais de forma sustentável foi integrada 

a preocupação de continuidade da hidrológica. 

funcional, incluindo de 

hidrográfica e das interfaces…”

os impactos de Degradação e perda de recursos 

”Alterações de produtividade em áreas agrícolas e locais tradicionais de 

Sugestão integrada. 

s Ambientais e Climáticas, nunca é considerada a Os riscos bióticos associados à floresta são 

sinalizados na página 49 do relatório do 

Diagnóstico, paragrafo 107, sendo mencionado o 

Programa Operacional de Sanidade Florestal 2014

2020.O PNPOT não aborda especificamente a 

componente sanitária da floresta mas sinaliza no 

quadro das Mudanças 

alteração da distribuição geográfica e das 

condições de desenvolvimento de espécies vegetais 

e animais” como um dos seus impactos.

onde é referido que “O vale do rio Tejo poderá 

marcar uma divisão entre o país homogeneamente mais quente a sul e o de 

temperatura mais moderada a norte.”, sugere-se que seja acrescentado "[...], 

sendo, também, o aumento moderado nos Açores." 

referido que “A redução da precipitação estará presente em 

todo o país, mas com maiores perdas relativas a sul.” sugere-se que seja 

acrescentado "[...] exceto nos Açores, onde se prevê um ligeiro e 

Foi integrada a sugestão

precipitação. 

Página 18, na coluna dos impactos de Degradação e perda de 

recursos ambientais, acrescentar o que está a azul: 

“Alterações de produtividade em áreas agrícolas e locais 

Proposta inserida nas 

Climáticas 
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É uma evidência que no período 2007-2017, 

Portugal deu um salto significativo no que se refere 

à produção de informação técnica e cientifica sobre 

os setores estratégicos para o Ordenamento do 

Território. Em conjunto com os vários setores de 

se à atualização de toda a 

se às significativas alterações 

de contexto económico-social no período 2007-

2017 e às grandes tendência e Mudanças Críticas 

que o país irá enfrentar a longo prazo em matéria 

de alterações climáticas, sociodemográficas, 

tecnológicas e económico-sociais. Tais 

circunstâncias levaram a uma alteração significativa 

do diagnóstico territorial tornando manifesta a 

necessidade de, para além da elaboração de um 

novo programa de ação, efetuar também uma 

estratégia e do modelo territorial. 

As preocupações e sugestões mencionadas são 

atendidas e consideradas no PNPOT de forma 

integrada o que resultou, na representação de um 

conetividade a nível nacional onde, por 

exemplo, estão sinalizados como principais 

ecológicos os estuários dos rios e, no 

caso dos rios internacionais, a sua entrada em 

território nacional precisamente para relevar a 

importância de articulação das entidades de ambos 

gina 51, relativamente ao Desafio 1 – Gerir os 

recursos naturais de forma sustentável foi integrada 

de continuidade da hidrológica. “… 

funcional, incluindo de  conetividade da rede 

hidrográfica e das interfaces…” 

Os riscos bióticos associados à floresta são 

sinalizados na página 49 do relatório do 

Diagnóstico, paragrafo 107, sendo mencionado o 

Programa Operacional de Sanidade Florestal 2014-

2020.O PNPOT não aborda especificamente a 

ponente sanitária da floresta mas sinaliza no 

s Ambientais e Climáticas “a 

alteração da distribuição geográfica e das 

condições de desenvolvimento de espécies vegetais 

e animais” como um dos seus impactos. 

estão relativa à redução da 

Proposta inserida nas Mudanças Ambientais e 
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TEMA: Mudanças Críticas 

SUBTEMA: MUDANÇAS SOCIODEMOGRÁFICAS

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 2 MUNICÍPIOS; 1 ENSINO SUPERIOR; 1 PARTICULAR

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Perante as dinâmicas demográficas caracterizadas pelo aumento da População 

Idosa, este tema não se encontra suficientemente desenvolvida no Documento 

dadas as implicações ao nível da qualidade de vida

2. Os gastos na educação da população e consequente não aproveitamento das 

suas competências é um factor que afeta tanto a nível nacional, regional e 

Nesse sentido é pertinente oferecer condições para a redução da emigração.

3. Face à perspetiva do aumento das disparidades territoriais o PNPOT no final 

deste ponto devia reforçar a necessidade de se encontrar estratégias e 

instrumentos que contrariem os desequilíbrios e as disparidades territoriais.

4. Necessidade de inclusão de mudanças disruptivas cruzando os quatro vetores 

considerados, e numa lógica de rotura na evolução em contínuo dos indicadores 

e das tendências territoriais. 

 

TEMA: Mudanças Críticas 

SUBTEMA: MUDANÇAS TECNOLÓGICAS

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 MUNICÍPIOS; 1 ENSINO SUPERIOR

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIP

1. Permite um maior acesso à informação e uma boa aplicação da 

governança e transparência de processos e decisões. As  mudanças 

tecnológicas ajudam a que seja possível aceder de forma rápida e eficaz a 

diferentes indicadores e à forma de transformação dos dados.

2. Os serviços e a mobilidade irão sofrer profundas alterações suportadas 

nas novas tecnologias (nomeadamente as tecnologias limpas), contribuindo 

para a descarbonização territorial. 

 

TEMA: Mudanças Críticas 

SUBTEMA: MUDANÇAS ECONÓMICAS E SOCIAIS

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 2 MUNICÍPIOS; 

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. "Até 2050, espera-se que a população urbana quase duplique fazendo da 

urbanização uma das mais transformadoras tendências do Século XXI." 

Explicitar como se internaliza a urbanização enquanto uma das maiores 

"tendências transformadoras" do território. 

2. A persistência de assimetrias desafia a coesão e fragiliza um 

desenvolvimento mais equilibrado do país. Sobressai assim a importância de 

usar as TICE para identificar e combater essas assimetrias e fomentar a 

cooperação entre as diferentes regiões, de modo a reforçar

da sociedade e da economia. 

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018 

MUDANÇAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

2 MUNICÍPIOS; 1 ENSINO SUPERIOR; 1 PARTICULAR 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

caracterizadas pelo aumento da População 

Idosa, este tema não se encontra suficientemente desenvolvida no Documento 

dadas as implicações ao nível da qualidade de vida 

A problemática do envelhecimento foi reforçada no 

âmbito do Desafio Territorial 3.1. Aume

atratividade populacional, a inclusão social, e 

reforçar o acesso aos serviços de 

matéria de Medidas de Política é desenvolvida 

especificamente na Medida 2.5. Melhorar a 

qualidade de vida da população idosa e reforçar as 

relações intergeracionais e também na 2.3 Melhorar 

os cuidados de saúde e reduzir as desigualdades de 

acesso. 

Os gastos na educação da população e consequente não aproveitamento das 

tor que afeta tanto a nível nacional, regional e local. 

Nesse sentido é pertinente oferecer condições para a redução da emigração. 

A problemática da emigração é desenvo

especificamente na Medida

abordagem territorial integrada de resposta à perda 

demográfica. 

do aumento das disparidades territoriais o PNPOT no final 

deste ponto devia reforçar a necessidade de se encontrar estratégias e 

instrumentos que contrariem os desequilíbrios e as disparidades territoriais. 

Foi incluída a sugestão, de forma a ficar mais cl

mensagem 

Necessidade de inclusão de mudanças disruptivas cruzando os quatro vetores 

considerados, e numa lógica de rotura na evolução em contínuo dos indicadores 

As Mudanças enunciadas no PNPOT são 

respondidas de forma cruzada nos Desafios 

Territoriais, no Modelo Territorial e 

MUDANÇAS TECNOLÓGICAS 

1 MUNICÍPIOS; 1 ENSINO SUPERIOR 

SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

Permite um maior acesso à informação e uma boa aplicação da 

governança e transparência de processos e decisões. As  mudanças 

tecnológicas ajudam a que seja possível aceder de forma rápida e eficaz a 

indicadores e à forma de transformação dos dados. 

Foi concebida uma reestruturação global desta 

Mudança Crítica porque os fatores mencionados 

eram sobretudo impactos. Os contributos foram 

implícitos nesta reestruturação.

sofrer profundas alterações suportadas 

nas novas tecnologias (nomeadamente as tecnologias limpas), contribuindo 

MUDANÇAS ECONÓMICAS E SOCIAIS 

2 MUNICÍPIOS; 1 ENSINO SUPERIOR; 1 PARTICULAR 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

se que a população urbana quase duplique fazendo da 

urbanização uma das mais transformadoras tendências do Século XXI." 

urbanização enquanto uma das maiores 

 

Sugestão integrada no Desafio 2 e foi criada uma 

nova Medida dirigida à cooperação e qualificação 

urbana. 

A persistência de assimetrias desafia a coesão e fragiliza um 

desenvolvimento mais equilibrado do país. Sobressai assim a importância de 

usar as TICE para identificar e combater essas assimetrias e fomentar a 

cooperação entre as diferentes regiões, de modo a reforçar-se a integração 

Conteúdo já especificado em vários capítulos do 

PNPOT, a sugestão foi integrada nas tendências 

territoriais deste subcapítulo.
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A problemática do envelhecimento foi reforçada no 

âmbito do Desafio Territorial 3.1. Aumentar a 

atratividade populacional, a inclusão social, e 

reforçar o acesso aos serviços de interesse geral. Em 

Medidas de Política é desenvolvida 

especificamente na Medida 2.5. Melhorar a 

qualidade de vida da população idosa e reforçar as 

intergeracionais e também na 2.3 Melhorar 

os cuidados de saúde e reduzir as desigualdades de 

A problemática da emigração é desenvolvida 

especificamente na Medida 2.1. Fomentar uma 

abordagem territorial integrada de resposta à perda 

Foi incluída a sugestão, de forma a ficar mais clara a 

As Mudanças enunciadas no PNPOT são 

respondidas de forma cruzada nos Desafios 

Territoriais, no Modelo Territorial e no PA. 

Foi concebida uma reestruturação global desta 

Mudança Crítica porque os fatores mencionados 

eram sobretudo impactos. Os contributos foram 

implícitos nesta reestruturação. 

integrada no Desafio 2 e foi criada uma 

nova Medida dirigida à cooperação e qualificação 

do já especificado em vários capítulos do 

foi integrada nas tendências 

territoriais deste subcapítulo. 
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TEMA: Princípios e Desafios Territoriais

SUBTEMA: PRINCÍPIOS 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 2 PARTICULARES; 1 ENSINO SUPERIOR; 1 ADMINISTR

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Porque os recursos naturais são finitos, não se consegue uma 

sustentabilidade eficaz se os modelos de gestão do território continuarem a 

penalizar e a tornar o país insustentável. 

2. A extração de recursos do território terá que garantir a sustentabilidade 

dos mesmos, ou seja a título de exemplo: mais importante que atuar 

fomentando a formação do solo será conservar, potenciando o existente.

3. Reforçar a Solidariedade e a Equidade Territoriais como forma de 

promover a discriminação positiva dos territórios mais desfavorecidos 

reduzir as disparidades geográficas e sociais através de mecanismos de 

política e compensações que garantam direitos iguais a todos os cidadãos, 

independentemente de residirem em áreas centrais ou periféricas ou com 

diferentes graus de desenvolvimento ou expostas a diferentes riscos;

4. Enfatiza-se a importância da Governança territorial, como forma de 

promover a eficiência e a eficácia, e ao longo do capítulo valoriza

“legitimidade dos níveis de governo”. M

apresentados, fica claro que o nível de intervenção deve passar por modelos 

de governança multinível mais complexa, com níveis de intervenção na ótica 

da definição de problemas, que correspondem a territórios não formais. Esta 

aparente contradição, merece uma análise mais aprofundada.

 

 

 

 

 

 

TEMA: Princípios e Desafios Territoriais

SUBTEMA: DESAFIOS - GERAL 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 OUTROS; 1 MUNICÍPIOS

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Os Desafios que, embora pretendam constituir um quadro de referência 

para intervenções futuras, carecem de apresentação (ou talvez mais de 

conceção) de cenários evolutivos e de objetivos setoriais futuros a atingir. 

Definem um conjunto interessante de intenções, mas acrescentam pouco à 

definição dos percursos metodológicos, executivos e institucionais que 

deveriam ser seguidos para concretizarem as alterações que, de acordo com 

o conteúdo dos Desafios, deveriam ser postas em prática.

2. Ausência de conteúdo relativamente a alguns dos grandes desafios 

territoriais: os processos de reconversão das AUGI; os grandes projetos 

estruturantes o país (nomeadamente plataformas logísticas, o novo 

aeroporto de Lisboa). 
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Princípios e Desafios Territoriais 

2 PARTICULARES; 1 ENSINO SUPERIOR; 1 ADMINISTR

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

Porque os recursos naturais são finitos, não se consegue uma 

sustentabilidade eficaz se os modelos de gestão do território continuarem a 

Observação que apresenta

proposta do PNPOT, não havendo 

concretas. 

A extração de recursos do território terá que garantir a sustentabilidade 

dos mesmos, ou seja a título de exemplo: mais importante que atuar 

formação do solo será conservar, potenciando o existente. 

As preocupações manifestadas estão presentes no 

documento. 

Reforçar a Solidariedade e a Equidade Territoriais como forma de 

promover a discriminação positiva dos territórios mais desfavorecidos e 

reduzir as disparidades geográficas e sociais através de mecanismos de 

política e compensações que garantam direitos iguais a todos os cidadãos, 

independentemente de residirem em áreas centrais ou periféricas ou com 

expostas a diferentes riscos; 

Foi acolhida a sugestão para o P

se a importância da Governança territorial, como forma de 

promover a eficiência e a eficácia, e ao longo do capítulo valoriza-se a 

“legitimidade dos níveis de governo”. Mas ao longo dos desafios 

apresentados, fica claro que o nível de intervenção deve passar por modelos 

de governança multinível mais complexa, com níveis de intervenção na ótica 

da definição de problemas, que correspondem a territórios não formais. Esta 

ente contradição, merece uma análise mais aprofundada. 

De facto, a contradição é apenas aparente e não 

efetiva já que os Desafio

“a legitimidade dos níveis de governo” não pretendem, 

nem tal seria consequência necessária, afast

de intervenção na ótica da definição dos problemas”, 

correspondendo, ou não, a territórios formais. O que a 

proposta de alteração do PNPOT preconiza e viabiliza 

é a coexistência, de acordo com a natureza dos 

problemas, de modelos de governança q

em territórios formais e informais de geometria e 

composição variável. 

Princípios e Desafios Territoriais 

1 OUTROS; 1 MUNICÍPIOS 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

Os Desafios que, embora pretendam constituir um quadro de referência 

para intervenções futuras, carecem de apresentação (ou talvez mais de 

conceção) de cenários evolutivos e de objetivos setoriais futuros a atingir. 

intenções, mas acrescentam pouco à 

definição dos percursos metodológicos, executivos e institucionais que 

deveriam ser seguidos para concretizarem as alterações que, de acordo com 

o conteúdo dos Desafios, deveriam ser postas em prática. 

Os Desafios são objetivos de base territorial, que são 

concretizados ao longo do programa (sobretudo n

Programa de Ação). 

Ausência de conteúdo relativamente a alguns dos grandes desafios 

territoriais: os processos de reconversão das AUGI; os grandes projetos 

estruturantes o país (nomeadamente plataformas logísticas, o novo 

Os Desafios são objetivos de base territorial, que são 

concretizados ao longo da descrição do programa e 

da sua futura implementação (coordenados com o 

Programa Nacional de Investimentos 

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018 

 

2 PARTICULARES; 1 ENSINO SUPERIOR; 1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Observação que apresenta concordância com a 

proposta do PNPOT, não havendo sugestões 

As preocupações manifestadas estão presentes no 

a sugestão para o Princípio. 

De facto, a contradição é apenas aparente e não 

Desafios apresentados ao valorizarem 

“a legitimidade dos níveis de governo” não pretendem, 

nem tal seria consequência necessária, afastar “níveis 

de intervenção na ótica da definição dos problemas”, 

correspondendo, ou não, a territórios formais. O que a 

proposta de alteração do PNPOT preconiza e viabiliza 

é a coexistência, de acordo com a natureza dos 

problemas, de modelos de governança que incidam 

em territórios formais e informais de geometria e 

etivos de base territorial, que são 

concretizados ao longo do programa (sobretudo no 

Os Desafios são objetivos de base territorial, que são 

concretizados ao longo da descrição do programa e 

mentação (coordenados com o 

l de Investimentos - PNI). 
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TEMA: Princípios e Desafios Territoriais

SUBTEMA: DESAFIO 1 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 3 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 COMISSÃO CONSULTIVA; 5 MUNICÍPIOS; 1 

PARTICULARES; 1 ENSINO SUPERIOR

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. No âmbito deste desafio seria interessante abordar e investir mais nas 

potencialidades da Zona Económica Exclusiva e nas vantagens que isso traz 

ao país. 

2. Para valorizar o nosso capital natural é indispensável afirmar o 

conhecimento do território como desafio fundamental, através de 

estratégias de conhecimento de base, como seja de cartografia, de criação 

de bases de dados e de referenciais nacionais, ou o estabelecimento de 

limiares críticos para Medidas adaptativas ou de mitigação, para ter em 

atenção a capacidade de carga dos ecossi

valorizar os mesmos. 

3. A gestão da escassez de água deve ser tida como uma das principais 

ameaças à gestão do território, pelo que devem ser introduzidas no 

planeamento do território, tipologias de s

consequências da escassez e maximizem a eficiência dos sistemas de 

armazenamento e distribuição, tornando os diferentes setores mais 

resilientes as flutuações de disponibilidade.

Uma das tipologias de solução são as chamadas 

natural de água (NWRM - natural water retention measures) para os setores 

urbano, florestal, agrícola e hidromorfológico. No geral constituem soluções 

de infraestrutura verde que promovem um melhor estado dos ecossistemas 

aquáticos, promovendo o cumprimento dos objetivos da Diretiva Quadro da 

Água, e aumentando a capacidade de captação de água/disponibilidade 

com menores custos. 

Fazem-se também sugestões quanto ao aumento da capacidade e à gestão 

do  armazenamento em albufeiras.  

É referida a dimensão do ordenamento do território, a dimensão da gestão 

da água por bacias hidrográficas mas falta uma componente fundamental 

que se prende com a capacidade de fiscalizar o planeado e o definido nos 

planos de gestão. Sugere-se a referência à necessidade 

públicos de recursos humanos e tecnológicos que permitam a fiscalização 

ambiental que vise a proteção do recurso água.

4. O PNPOT deveria assumir o mapeamento das regiões com caraterísticas 

para a produção de energias alternativas, como o sol o vento ou as marés, 

considerando o conjunto e a necessária preservação e enquadramento nos 

valores naturais e ambientais e patrimoniais, sem esquecer o 

aproveitamento da biomassa que será fundamental para as políticas de 

silvicultura preventiva e para as Medidas de prevenção dos f

Sendo necessário dotar todos os edifícios públicos e aqueles com receção 

ao público de características que permitam melhor o bem

Sendo que estamos numa zona com predominância de sol, devemos 

aproveitá-lo ao máximo. 
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Princípios e Desafios Territoriais 

3 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 COMISSÃO CONSULTIVA; 5 MUNICÍPIOS; 1 

ENSINO SUPERIOR 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

No âmbito deste desafio seria interessante abordar e investir mais nas 

potencialidades da Zona Económica Exclusiva e nas vantagens que isso traz 

As preocupações apresentadas têm enquadramento 

no PNPOT que sinaliza a relevância da 

do país e a importância da extensa plataforma 

continental mas a gestão da ZEE está fora do âmbito 

do PNPOT. 

Para valorizar o nosso capital natural é indispensável afirmar o 

conhecimento do território como desafio fundamental, através de 

stratégias de conhecimento de base, como seja de cartografia, de criação 

de bases de dados e de referenciais nacionais, ou o estabelecimento de 

s adaptativas ou de mitigação, para ter em 

atenção a capacidade de carga dos ecossistemas de forma a preservar e 

No período 2007-2017, Portugal deu um salto 

significativo no que se refere à produção de 

informação técnica e cientifica sobre os setores 

estratégicos para o Ordenamento do Território. 

Contudo, reconhece-se que ainda há muito trabalho a 

desenvolver. Concordando

apresentadas, considera

enquadramento no PNPOT ao nível do Programa de 

Ação no Domínio da Governança Territorial Medida 

5.1 Promover a informação geográfica

Medida 1.3 Afirmar a biodiversidade como um ativo 

territorial. 

A gestão da escassez de água deve ser tida como uma das principais 

ameaças à gestão do território, pelo que devem ser introduzidas no 

planeamento do território, tipologias de soluções que atenuem as 

consequências da escassez e maximizem a eficiência dos sistemas de 

armazenamento e distribuição, tornando os diferentes setores mais 

resilientes as flutuações de disponibilidade. 

Uma das tipologias de solução são as chamadas Medidas de retenção 

natural water retention measures) para os setores 

urbano, florestal, agrícola e hidromorfológico. No geral constituem soluções 

de infraestrutura verde que promovem um melhor estado dos ecossistemas 

o cumprimento dos objetivos da Diretiva Quadro da 

Água, e aumentando a capacidade de captação de água/disponibilidade 

se também sugestões quanto ao aumento da capacidade e à gestão 

mensão do ordenamento do território, a dimensão da gestão 

da água por bacias hidrográficas mas falta uma componente fundamental 

que se prende com a capacidade de fiscalizar o planeado e o definido nos 

se a referência à necessidade de dotar os serviços 

públicos de recursos humanos e tecnológicos que permitam a fiscalização 

ambiental que vise a proteção do recurso água. 

A descrição das Mudança

considera cenários com base em informação 

disponível no Portal do Clima e sinaliza as tendências 

territoriais num contexto de inação. Na estratégia 

para o território no contexto do Desafio 1, releva

importância da promoção e 

infraestruturas verdes e azuis que contribuam para a 

adoção de soluções de base natural. As principais 

barragens estão sinalizadas nos cartogramas do 

Sistema Natural. O PNPOT constitui o referencial 

territorial orientador na definição da E

Portugal 2030, bem como para a elaboração do 

Programa Nacional de Investimentos 2030, no âmbito 

do qual serão concretizados os projetos estruturantes 

que servem de base às opções estratégicas e modelo 

territorial do PNPOT e detalhada a programaçã

operacional dos investimentos a realizar. A 

apresentada tem enquadramento no PNPOT e a sua 

concretização está prevista no Programa de Ação, 

nomeadamente nas 

Biodiversidade como um ativo territorial e 4.1 

Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia.

O PNPOT não aborda a gestão de recursos humanos 

nos serviços públicos. 

O PNPOT deveria assumir o mapeamento das regiões com caraterísticas 

para a produção de energias alternativas, como o sol o vento ou as marés, 

derando o conjunto e a necessária preservação e enquadramento nos 

valores naturais e ambientais e patrimoniais, sem esquecer o 

aproveitamento da biomassa que será fundamental para as políticas de 

s de prevenção dos fogos rurais. 

Sendo necessário dotar todos os edifícios públicos e aqueles com receção 

ao público de características que permitam melhor o bem-estar das regiões. 

Sendo que estamos numa zona com predominância de sol, devemos 

A produção e fontes alternativas de energia são 

consideradas no Diagnóstico, designadamente na 

página 51 e seguintes. N

Medidas 3.12 Promover a competitividade da 

silvicultura e 4.1 Otimizar as infraestruturas 

ambientais e de energia 

o aproveitamento da biomassa associada à 

competitividade da Silvicultura e o incentivar da 

produção de energia solar de forma descentralizada 

nas empresas e em territórios de elevado potencial 

solar. 
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3 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 COMISSÃO CONSULTIVA; 5 MUNICÍPIOS; 1 

As preocupações apresentadas têm enquadramento 

no PNPOT que sinaliza a relevância da atlanticidade 

do país e a importância da extensa plataforma 

continental mas a gestão da ZEE está fora do âmbito 

2017, Portugal deu um salto 

significativo no que se refere à produção de 

informação técnica e cientifica sobre os setores 

estratégicos para o Ordenamento do Território. 

e que ainda há muito trabalho a 

desenvolver. Concordando-se com as observações 

apresentadas, considera-se que as mesmas têm 

enquadramento no PNPOT ao nível do Programa de 

mínio da Governança Territorial Medida 

5.1 Promover a informação geográfica e também na 

Medida 1.3 Afirmar a biodiversidade como um ativo 

Mudanças Ambientais e Climáticas 

considera cenários com base em informação 

disponível no Portal do Clima e sinaliza as tendências 

territoriais num contexto de inação. Na estratégia 

para o território no contexto do Desafio 1, releva-se a 

importância da promoção e implementação de 

infraestruturas verdes e azuis que contribuam para a 

adoção de soluções de base natural. As principais 

barragens estão sinalizadas nos cartogramas do 

Sistema Natural. O PNPOT constitui o referencial 

territorial orientador na definição da Estratégia 

Portugal 2030, bem como para a elaboração do 

Programa Nacional de Investimentos 2030, no âmbito 

do qual serão concretizados os projetos estruturantes 

que servem de base às opções estratégicas e modelo 

territorial do PNPOT e detalhada a programação 

operacional dos investimentos a realizar. A sugestão 

apresentada tem enquadramento no PNPOT e a sua 

concretização está prevista no Programa de Ação, 

nomeadamente nas Medidas 1.3 Afirmar a 

Biodiversidade como um ativo territorial e 4.1 

ruturas ambientais e de energia. 

O PNPOT não aborda a gestão de recursos humanos 

o e fontes alternativas de energia são 

iagnóstico, designadamente na 

gina 51 e seguintes. No Programa de Ação, as 

Promover a competitividade da 

Otimizar as infraestruturas 

ambientais e de energia enquadram respetivamente, 

o aproveitamento da biomassa associada à 

competitividade da Silvicultura e o incentivar da 

produção de energia solar de forma descentralizada 

nas empresas e em territórios de elevado potencial 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

5. Sugere-se referência aos recursos minerais na identificação do Capital 

Natural. 

6. Manter o enfoque nos princípios da prevenção, precaução e adaptação e 

assegurar uma maior racionalidade dos processos de urbanização e 

edificação, no sentido da contenção da urbanização fragmentada e da 

edificação dispersa, bem como dos processos de ordena

pecuário e agrícola, no sentido de encontrar modelos de ocupação mistos e 

resilientes, que promovam a exploração florestal, pecuária e agrícola mais 

sustentável.  

Releva-se a importância da promoção e implementação de infraestruturas 

verdes e azuis que contribuam para a adoção de soluções de base natural.  

O papel multifuncional das infraestruturas verdes carece ser reforçado nas 

diferentes escalas, nomeadamente quanto à redução da fragmentação dos 

habitats terrestres e aquáticos, à facilitação da conetividade territorial, fluvial 

e paisagística e à promoção da integração das políticas setoriais.

7. Importa salientar que o grande desafio em termos de resiliência é o 

interface urbano/ rural. Considerando o tipo de povoamento disperso que 

caracteriza o nosso país, importa perceber claramente que nos territórios em 

perda, a saída de população levou ao abandono da atividade agrícola qu

envolvia as aldeias e a sua ocupação com floresta ou pior por matos. A falta 

de limpeza de linhas de água/ vales, ou a sua arborização, resultará em 

condições favoráveis à propagação do fogo.

8. Pág. 49 Reformular  

O capital natural deve ser assumido e prosseguido como um fator 

diferenciador e valorizador dos territórios e, consequentemente, como um 

fator equilibrador da critério a ter em consideração na distribuição da 

riqueza em Portugal, tornando-se um valor apropriado pel

Pág. 49 Acrescentar  

Promover a utilização sustentável do solo, nas suas diversas formas, de uso e 

ocupação e a transição energética para a descarbonização, bem como 

reduzir os riscos relacionados com a rutura do fornecimento de matérias e 

serviços e o desperdício de recursos implicam considerar o metabolismo 

urbano e regional, como forma de assegurar uma maior aderência da 

organização territorial e do uso e ocupação do solo às necessidades de 

promoção da equidade e da eficiência da utilização 

descarbonização e desmaterialização da economia. 

Pág. 49 Reformular  

Tendo presente a situação de partida em matéria de perigos, 

vulnerabilidades e riscos, e considerando o atual quadro de incerteza e de 

mudanças climáticas, é premente antecipar que os alguns territórios, pela 

sua natureza, estão sujeitos a maiores pressões

mais vulneráveis e que experimentarão mudanças mais ou menos 

pronunciadas.  

Pág. 49 Acrescentar  

Assim, assume-se que valorizar o capital natural, promover a equidade na 

utilização dos recursos, melhorar a eficiência do metabo

regional e aumentar a resiliência socio-ecológica dos territórios são os três 

quatro grandes desafios no quadro da gestão sustentável dos recursos 

naturais.  

Pág 51 Acrescentar  

Este reconhecimento passa por considerar a importância de quatr

fundamentais e estratégicos para a promoção da qualidade de vida e a 

geração de riqueza: a água, o ar, o solo e a biodiversidade, os quais 
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inerais na identificação do Capital Acrescentou-se referência aos recursos geológicos no 

Desafio 1.1. 

Manter o enfoque nos princípios da prevenção, precaução e adaptação e 

assegurar uma maior racionalidade dos processos de urbanização e 

edificação, no sentido da contenção da urbanização fragmentada e da 

edificação dispersa, bem como dos processos de ordenamento silvícola, 

pecuário e agrícola, no sentido de encontrar modelos de ocupação mistos e 

resilientes, que promovam a exploração florestal, pecuária e agrícola mais 

se a importância da promoção e implementação de infraestruturas 

s e azuis que contribuam para a adoção de soluções de base natural.  

O papel multifuncional das infraestruturas verdes carece ser reforçado nas 

diferentes escalas, nomeadamente quanto à redução da fragmentação dos 

ação da conetividade territorial, fluvial 

e paisagística e à promoção da integração das políticas setoriais. 

Na estratégia para o território no contexto do Desafio 

1, releva-se a importância da promoção e 

implementação de infraestruturas verdes e azuis que

contribuam para a adoção de soluções de base 

natural. O PNPOT constitui o referencial territorial 

orientador na definição da Estratégia Portugal 2030, 

bem como para a elaboração do Programa Nacional 

de Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes que servem 

de base às opções estratégicas e modelo territorial do 

PNPOT e detalhada a programação operacional dos 

investimentos a realizar. A 

enquadramento no PNPOT e a sua concretização está 

prevista no Programa de Ação, nomeadamente nas 

Medidas 1.2 Valorizar o recurso solo e combater o seu 

desperdício, 1.3 afirmar a Biodiversida

ativo territorial e 4.1 Otimizar as infraestruturas 

ambientais e de energia.

desafio em termos de resiliência é o 

interface urbano/ rural. Considerando o tipo de povoamento disperso que 

caracteriza o nosso país, importa perceber claramente que nos territórios em 

perda, a saída de população levou ao abandono da atividade agrícola que 

envolvia as aldeias e a sua ocupação com floresta ou pior por matos. A falta 

de limpeza de linhas de água/ vales, ou a sua arborização, resultará em 

condições favoráveis à propagação do fogo. 

Os problemas associados ao despovoamento do 

território estiveram presentes na base da definição da 

Estratégia do PNPOT. Concorda

preocupações apresentadas que tem enquadramento 

no Programa de Ação, nomeadamente na Medida 1.6 

Ordenar e revitalizar os territórios da floresta

natural deve ser assumido e prosseguido como um fator 

diferenciador e valorizador dos territórios e, consequentemente, como um 

fator equilibrador da critério a ter em consideração na distribuição da 

se um valor apropriado pela sociedade. 

Promover a utilização sustentável do solo, nas suas diversas formas, de uso e 

ocupação e a transição energética para a descarbonização, bem como 

reduzir os riscos relacionados com a rutura do fornecimento de matérias e 

viços e o desperdício de recursos implicam considerar o metabolismo 

urbano e regional, como forma de assegurar uma maior aderência da 

organização territorial e do uso e ocupação do solo às necessidades de 

promoção da equidade e da eficiência da utilização dos recursos e 

descarbonização e desmaterialização da economia.  

Tendo presente a situação de partida em matéria de perigos, 

vulnerabilidades e riscos, e considerando o atual quadro de incerteza e de 

mudanças climáticas, é premente antecipar que os alguns territórios, pela 

sua natureza, estão sujeitos a maiores pressões e impactos, ou seja, que são 

mais vulneráveis e que experimentarão mudanças mais ou menos 

se que valorizar o capital natural, promover a equidade na 

utilização dos recursos, melhorar a eficiência do metabolismo urbano e 

ecológica dos territórios são os três 

quatro grandes desafios no quadro da gestão sustentável dos recursos 

Este reconhecimento passa por considerar a importância de quatro recursos 

fundamentais e estratégicos para a promoção da qualidade de vida e a 

geração de riqueza: a água, o ar, o solo e a biodiversidade, os quais 

 

 

Considera-se que o PNPOT enquadra a preocupação 

apresentada. 

 

 

 

 

 

 

Foi acolhida a sugestão.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi acolhida a sugestão.

 

 

 

 

 

 

Foi acolhida a sugestão.
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se referência aos recursos geológicos no 

Na estratégia para o território no contexto do Desafio 

se a importância da promoção e 

implementação de infraestruturas verdes e azuis que 

contribuam para a adoção de soluções de base 

natural. O PNPOT constitui o referencial territorial 

orientador na definição da Estratégia Portugal 2030, 

bem como para a elaboração do Programa Nacional 

de Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

ados os projetos estruturantes que servem 

de base às opções estratégicas e modelo territorial do 

PNPOT e detalhada a programação operacional dos 

investimentos a realizar. A sugestão apresentada tem 

enquadramento no PNPOT e a sua concretização está 

no Programa de Ação, nomeadamente nas 

1.2 Valorizar o recurso solo e combater o seu 

1.3 afirmar a Biodiversidade como um 

4.1 Otimizar as infraestruturas 

ambientais e de energia. 

Os problemas associados ao despovoamento do 

am presentes na base da definição da 

Estratégia do PNPOT. Concorda-se com as 

preocupações apresentadas que tem enquadramento 

, nomeadamente na Medida 1.6 

Ordenar e revitalizar os territórios da floresta. 

se que o PNPOT enquadra a preocupação 

Foi acolhida a sugestão. 

Foi acolhida a sugestão. 

Foi acolhida a sugestão. 
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determinam a aptidão do território para produzir bens e serviços e 

condicionam os modelos de uso e ocupaçã

Pág 51 Acrescentar 

O ordenamento do território deverá considerar as situações de escassez e as 

capacidades de armazenamento, incluindo as 

da água, salvaguardar tanto as áreas mais importantes para a recarga de 

aquíferos, assegurando a sua permeabilidade e capacidade de infiltração, 

como as áreas importantes para os ecossistemas fluviais, assegurando um 

estado de conservação favorável dos habitats e das espécies e um bom 

estado ecológico das águas e promover soluções s

retenção e utilização da água que não ponham em causa a 

ecológica nem os serviços de suporte e regulação. 

O ordenamento do território terá que travar a perda e degradação dos solos 

com maior valor e propiciar utilizações sustentáveis e economicamente 

valorizadoras para os mais frágeis e menos produtivos, no âmbito de 

atividades ligadas à como a agricultura, floresta, silvicultura, fungicultura, 

apicultura, conservação da natureza, pecuária, pesca, turismo e lazer, 

revertendo a tendência de abandono de áreas rurais e de perda da 

biodiversidade, fomentando o conhecimento da propriedade, o 

emparcelamento e gestão conjunta, travando a sua fragmentação, 

renaturalizando ecossistemas degradados, as ocupações edificadas disper

e as urbanizações fragmentadas, impulsionando um efetivo ordenamento e 

gestão do uso e ocupação do solo rural. 

Pág. 53 Acrescentar  

Majorar as possibilidades de crescimento económico e de progresso social 

dentro dos limites do planeta é uma questão cru

limitações objetivas à manutenção dos atuais ritmos de consumo de 

recursos naturais, de alimentos e de solo destinado a utilizações 

artificializadas. Torna-se, pois, fundamental encetar políticas de conservação 

e condicionamento da extração de recursos e de maximização dos 

investimentos infraestruturais já realizados e dos ciclos de utilização de 

recursos já mobilizados para os processos produtivos, reduzindo a extração 

de recursos, o consumo descartável e o desperdício final, melhorando

eficiência do metabolismo dos territórios urbanos e rurais e fomentando a 

economia circular e de partilha. Nesta perspetiva, o incremento de sinergias 

e simbioses de produção territorializadas, de denominações de origem e a 

criação de mercados locais são um aspeto chave.

Pág. 55 Acrescentar 

Releva-se a importância da promoção e implementação de infraestruturas 

verdes e azuis caracterizadas pela  conetividade

para a adoção de soluções de base natural, potenciadoras de sinergias 

objetivos de restauração e incremento da resiliência dos ecossistemas, de 

adaptação do território aos impactos das alterações climáticas e de 

minimização dos efeitos das vulnerabilidades e dos riscos e de manutenção 

das funcionalidades produtivas essenciais para a utilização sustentável do 

solo. O papel multifuncional das infraestruturas verdes carece ser reforçado 

nas diferentes escalas, nomeadamente quanto à redução da fragmentação 

dos habitats terrestres e aquáticos, à facilitação da conetividade t

fluvial e paisagística e à promoção da integração das políticas setoriais.  O 

conhecimento dos territórios, identificando os seus limiares de suporte e 

capacidade produtiva, desenvolvido com um forte envolvimento e 

consciencialização da sociedade para os riscos e para uma maior capacidade 

de agir, quer preventivamente quer em situações de emergência, exige a 

mobilização das TICE e um grande esforço público e de todos os atores 

sociais. 
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determinam a aptidão do território para produzir bens e serviços e 

condicionam os modelos de uso e ocupação do solo.  

O ordenamento do território deverá considerar as situações de escassez e as 

capacidades de armazenamento, incluindo as Medidas de retenção natural 

da água, salvaguardar tanto as áreas mais importantes para a recarga de 

ros, assegurando a sua permeabilidade e capacidade de infiltração, 

como as áreas importantes para os ecossistemas fluviais, assegurando um 

estado de conservação favorável dos habitats e das espécies e um bom 

estado ecológico das águas e promover soluções sustentáveis de captação, 

retenção e utilização da água que não ponham em causa a  conetividade 

ecológica nem os serviços de suporte e regulação.  

O ordenamento do território terá que travar a perda e degradação dos solos 

ções sustentáveis e economicamente 

valorizadoras para os mais frágeis e menos produtivos, no âmbito de 

atividades ligadas à como a agricultura, floresta, silvicultura, fungicultura, 

apicultura, conservação da natureza, pecuária, pesca, turismo e lazer, 

ertendo a tendência de abandono de áreas rurais e de perda da 

biodiversidade, fomentando o conhecimento da propriedade, o 

emparcelamento e gestão conjunta, travando a sua fragmentação, 

renaturalizando ecossistemas degradados, as ocupações edificadas dispersas 

e as urbanizações fragmentadas, impulsionando um efetivo ordenamento e 

Majorar as possibilidades de crescimento económico e de progresso social 

dentro dos limites do planeta é uma questão crucial, num quadro de 

limitações objetivas à manutenção dos atuais ritmos de consumo de 

recursos naturais, de alimentos e de solo destinado a utilizações 

se, pois, fundamental encetar políticas de conservação 

ação de recursos e de maximização dos 

investimentos infraestruturais já realizados e dos ciclos de utilização de 

recursos já mobilizados para os processos produtivos, reduzindo a extração 

de recursos, o consumo descartável e o desperdício final, melhorando a 

eficiência do metabolismo dos territórios urbanos e rurais e fomentando a 

economia circular e de partilha. Nesta perspetiva, o incremento de sinergias 

e simbioses de produção territorializadas, de denominações de origem e a 

o um aspeto chave. 

se a importância da promoção e implementação de infraestruturas 

conetividade ecológica e que contribuam 

para a adoção de soluções de base natural, potenciadoras de sinergias entre 

objetivos de restauração e incremento da resiliência dos ecossistemas, de 

adaptação do território aos impactos das alterações climáticas e de 

minimização dos efeitos das vulnerabilidades e dos riscos e de manutenção 

enciais para a utilização sustentável do 

solo. O papel multifuncional das infraestruturas verdes carece ser reforçado 

nas diferentes escalas, nomeadamente quanto à redução da fragmentação 

dos habitats terrestres e aquáticos, à facilitação da conetividade territorial, 

fluvial e paisagística e à promoção da integração das políticas setoriais.  O 

conhecimento dos territórios, identificando os seus limiares de suporte e 

capacidade produtiva, desenvolvido com um forte envolvimento e 

de para os riscos e para uma maior capacidade 

de agir, quer preventivamente quer em situações de emergência, exige a 

mobilização das TICE e um grande esforço público e de todos os atores 

Considerou-se que deveriam manter

recursos fundamentais iniciais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerou-se que as preocupações manifestadas no 

contributo já estavam incluídas na proposta

 

 

 

Considerou-se que as preocupações manifestadas no 

contributo já constavam da proposta, não só no 

Desafio 1 mas também nas medidas 1.2 Valorizar o 

recurso solo e combater o seu desperdício.

 

 

 

 

 

 

Considerou-se que as preocupações manifestadas já 

constavam da proposta, não só no Desafio 1 como 

nas medidas 1.4 Valorizar o território através da 

paisagem, 1.6 Ordenar e revitalizar os territórios da 

floresta, 3.1 Reforçar a competitividade da agricultura, 

3.11 Organizar o território para a economia circular e 

3.12 Promover a competitividade da silvicultura.
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se que deveriam manter-se os três 

recursos fundamentais iniciais. 

se que as preocupações manifestadas no 

contributo já estavam incluídas na proposta. 

se que as preocupações manifestadas no 

contributo já constavam da proposta, não só no 

Desafio 1 mas também nas medidas 1.2 Valorizar o 

recurso solo e combater o seu desperdício. 

que as preocupações manifestadas já 

constavam da proposta, não só no Desafio 1 como 

nas medidas 1.4 Valorizar o território através da 

paisagem, 1.6 Ordenar e revitalizar os territórios da 

floresta, 3.1 Reforçar a competitividade da agricultura, 

izar o território para a economia circular e 

3.12 Promover a competitividade da silvicultura. 
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TEMA: Princípios e Desafios Territoriais

SUBTEMA: DESAFIO 2 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 2 PONTOS FOCAIS; 3 MUNICÍPIOS; 2 PARTICULARES

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. O desenvolvimento de Planos Intermunicipais de Ordenamento do 

Território pode contribuir para promover sistemas urbanos policêntricos.

2. No Desafio 2.1. Afirmar as Metrópoles

motores de internacionalização, acrescentar: criar um modelo de ensino 

misto, nas cidades transfronteiriças, que permita a partilha de culturas e 

métodos de ensino entre alunos e professores, portugueses e espanhóis.

3. Sugere-se no Desafio 2.2. a verificação no Mapa da página 60 dos fluxos 

casa-trabalho/ escola e os movimentos de estudantes entre os Açores, 

Madeira e Continente, tendo por base a Figura 54 da página 107 do 

relatório “Diagnóstico”. 

4. Monitorizar e qualificar o processo de urbanização em Portugal revela

fundamental para a melhoria da qualidade urbana. Neste âmbito, é também 

necessário garantir uma maior articulação 

gestão e de planeamento (local, regional e nacional). O ordenamento do 

território, o planeamento urbano e o urbanismo, concertadamente, deverão 

contribuir para a valorização dos espaços urbanos tendo em vista: resolver 

as deficiências estruturais dos territórios urbanos descontínuos, 

fragmentados e dispersos; estruturar e reforçar a conetividade dos tecidos 

urbanos; desenvolver e reforçar centralidades urbanas, estruturando 

sistemas policêntricos; integrar funcional e ambienta

urbanos e os espaços abertos rústicos; promover a qualidade urbana em 

matéria de segurança, riscos, eficiência energética e hídrica e mobilidade 

para todos; promover e incentivar a elaboração de projetos integrados de 

urbanismos e de planos de urbanização. 

5. Reforçar a componente de comércio e serviços no Desafio 2.3 Promover a 

qualidade urbana: "Os espaços económicos também são importantes, pelo 

que importa planear a oferta de áreas de 

indústria, dotadas de boa localização, infraestruturas adequadas e 

amenidades atrativas. Neste contexto e no que refere, em especial ao 

comércio e alguns serviços, a sua localização deve visar não originar novas 

centralidades, favorecendo a densificação das áreas comerciais já existentes, 

otimizando a estrutura comercial e de serviços instalada, contrariando as 

deslocações pendulares, promovendo a economia das aglomerações."

6. De igual modo, para haver investimento empresarial é necessário que 

existam reais possibilidade de circulação entre o Alto Alentejo e os grandes 

centros urbanos, por um lado, e os corredores internacionais, por outro. 

Assim, deverá competir ao Estado o incentivo à instalação empresarial nos 

territórios menos competitivos, como o Alto Alentejo, assegurando, que 

determinados fatores críticos não obstaculizem os investimentos (como a 

ausência ou desqualificação das vias de circulação).

 

TEMA: Princípios e Desafios Territoriais

SUBTEMA: DESAFIO 3 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 PONTOS FOCAIS; 1 COMISSÃO CONSULTIVA; 2 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 

MUNICÍPIO 

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. No Desafio 3.1. acrescentar as seguintes ideias: (...) uma rede de 

distribuição de produtos essenciais no contexto de uma vivência atual, são 

fatores de crescimento inclusivo e integrado. (...) a importância de um 

desenvolvimento estruturado das artes e ofícios tradi
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2 PONTOS FOCAIS; 3 MUNICÍPIOS; 2 PARTICULARES 
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O desenvolvimento de Planos Intermunicipais de Ordenamento do 

Território pode contribuir para promover sistemas urbanos policêntricos. 

Sugestão incluída no Enquadramento do Desafio 2.

No Desafio 2.1. Afirmar as Metrópoles e as principais cidades como 

motores de internacionalização, acrescentar: criar um modelo de ensino 

misto, nas cidades transfronteiriças, que permita a partilha de culturas e 

métodos de ensino entre alunos e professores, portugueses e espanhóis. 

Sugestão incluída no Desafio 2.1.

se no Desafio 2.2. a verificação no Mapa da página 60 dos fluxos 

trabalho/ escola e os movimentos de estudantes entre os Açores, 

Madeira e Continente, tendo por base a Figura 54 da página 107 do 

Sugestão acolhida e inserida no texto do respetivo 

texto. 

Monitorizar e qualificar o processo de urbanização em Portugal revela-se 

fundamental para a melhoria da qualidade urbana. Neste âmbito, é também 

necessário garantir uma maior articulação entre as diferentes escalas de 

gestão e de planeamento (local, regional e nacional). O ordenamento do 

território, o planeamento urbano e o urbanismo, concertadamente, deverão 

contribuir para a valorização dos espaços urbanos tendo em vista: resolver 

iciências estruturais dos territórios urbanos descontínuos, 

fragmentados e dispersos; estruturar e reforçar a conetividade dos tecidos 

urbanos; desenvolver e reforçar centralidades urbanas, estruturando 

sistemas policêntricos; integrar funcional e ambientalmente os tecidos 

urbanos e os espaços abertos rústicos; promover a qualidade urbana em 

matéria de segurança, riscos, eficiência energética e hídrica e mobilidade 

para todos; promover e incentivar a elaboração de projetos integrados de 

Sugestão acolhida e inserida no respetivo texto

Reforçar a componente de comércio e serviços no Desafio 2.3 Promover a 

qualidade urbana: "Os espaços económicos também são importantes, pelo 

que importa planear a oferta de áreas de serviços, de comércio e de 

indústria, dotadas de boa localização, infraestruturas adequadas e 

amenidades atrativas. Neste contexto e no que refere, em especial ao 

comércio e alguns serviços, a sua localização deve visar não originar novas 

vorecendo a densificação das áreas comerciais já existentes, 

otimizando a estrutura comercial e de serviços instalada, contrariando as 

deslocações pendulares, promovendo a economia das aglomerações." 

Sugestão acolhida e inserida no respetivo texto do 

Desafio. 

6. De igual modo, para haver investimento empresarial é necessário que 

existam reais possibilidade de circulação entre o Alto Alentejo e os grandes 

centros urbanos, por um lado, e os corredores internacionais, por outro. 

do o incentivo à instalação empresarial nos 

territórios menos competitivos, como o Alto Alentejo, assegurando, que 

determinados fatores críticos não obstaculizem os investimentos (como a 

ausência ou desqualificação das vias de circulação). 

Esta proposta está implícita no Desafio 2.2.

Princípios e Desafios Territoriais 

1 PONTOS FOCAIS; 1 COMISSÃO CONSULTIVA; 2 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

3.1. acrescentar as seguintes ideias: (...) uma rede de 

distribuição de produtos essenciais no contexto de uma vivência atual, são 

fatores de crescimento inclusivo e integrado. (...) a importância de um 

desenvolvimento estruturado das artes e ofícios tradicionais. 

A sugestão foi acolhida 
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incluída no Enquadramento do Desafio 2. 

incluída no Desafio 2.1. 

e inserida no texto do respetivo 

acolhida e inserida no respetivo texto. 

e inserida no respetivo texto do 

tá implícita no Desafio 2.2. 

1 PONTOS FOCAIS; 1 COMISSÃO CONSULTIVA; 2 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 

 e inserida no respetivo texto. 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

2. No Desafio 3.2. mencionar as artes e ofícios locais (que integram 

processos produtivos e de organização de trabalho peculiares, singulares de 

cada território). 

3. No Desafio 3.3. referir que: o comércio e, mais recentemente, os serviços 

são entendidos como uma componente estratégico na dinamização da 

atividade económica dos núcleos urbanos, nas suas variadas dimensões, 

sendo, simultaneamente, um ativo muito relevante na contribuição para a 

qualidade de vida dos residentes, como elemento de atração para os turistas 

e não residentes, e incentivador de outras atividades. Neste contexto, a 

complementaridade entre os eixos interurbanos 

escala suficiente para desencadearem dinâmicas empresariais de 

desenvolvimento económico sustentável e conferirem imagem distintiva ao 

território abrangido. 

4. Não se consideram os recursos minerais em paridade com os restantes 

recursos naturais, não lhes sendo atribuída igual, ou mesmo alguma 

importância na estratégia de desenvolvimento nacional. É importante incluir 

aqui a referência “potenciar do desenvolvimento pelo

recursos minerais”. 

5. É o êxodo do mundo rural e a ausência de 

como seria expectável, investimento do Estado em serviços e 

que sirvam o País e as populações. O documento esquece que a maioria do 

êxodo não se relaciona com preferências pessoais mas com a procura de 

melhores condições de vida, especialmente no trabalho.

 

 

TEMA: Princípios e Desafios Territoriais

SUBTEMA: DESAFIO 4 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 2 PONTOS 

MUNICÍPIOS; 2 MUNICÍPIOS 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Pag. 79 4.3. Dinamizar as redes digitais  

(…) 

O setor empresarial reconhece cada vez mais a importância do digital.(...) A 

revolução das redes digitais e da conetividade (big data , internet das coisas, 

serviços de cloud ) tornará os principais agentes económicos mais eficazes e 

eficientes, contribuindo para o aparecimento de novos modelos de negócio, 

de consumo e de inovação. Neste âmbito são, especialmente, relevantes os 

impactos nos setores cujos modelos de negócio assentem, 

fundamentalmente, na sua dimensão espacial, tais como os setores do 

comércio e de alguns serviços, devendo ser devidamente acompanhada esta 

alteração de paradigma 

2. 4.2. Reforçar e Integrar Redes de Acessibilidades e de Mobilidade

Propostas: reforçar as acessibilidades existentes à Plataforma Logística do

Sudoeste Europeu, que se encontra atualmente em construção e prevê 

começar a receber empresas em maio do próximo ano. Este será certamente 

um pilar de desenvolvimento para toda a região e, por continuidade, as 

questões das acessibilidades influenciarão to

sociedade 

3. Propostas: destacar o projeto de Criação de um Centro de Inteligência 

Competitiva em Campo Maior (projeto segue em anexo), projeto que se 

encontra já em andamento. Este será um centro de gestão de informação e 

ciência dos dados que dotará quem usufruir dos seus serviços, de uma 

melhor capacidade de decisão, apoiada no estudo e análise dos dados
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

No Desafio 3.2. mencionar as artes e ofícios locais (que integram 

processos produtivos e de organização de trabalho peculiares, singulares de 

A sugestão foi acolhida 

No Desafio 3.3. referir que: o comércio e, mais recentemente, os serviços 

são entendidos como uma componente estratégico na dinamização da 

atividade económica dos núcleos urbanos, nas suas variadas dimensões, 

ltaneamente, um ativo muito relevante na contribuição para a 

qualidade de vida dos residentes, como elemento de atração para os turistas 

e não residentes, e incentivador de outras atividades. Neste contexto, a 

complementaridade entre os eixos interurbanos é determinante para criar 

escala suficiente para desencadearem dinâmicas empresariais de 

desenvolvimento económico sustentável e conferirem imagem distintiva ao 

A sugestão foi acolhida 

consideram os recursos minerais em paridade com os restantes 

recursos naturais, não lhes sendo atribuída igual, ou mesmo alguma 

importância na estratégia de desenvolvimento nacional. É importante incluir 

aqui a referência “potenciar do desenvolvimento pelo aproveitamento dos 

A menção aos recursos minerais fo

Desafio 3 (mais concretamente 3.2).

É o êxodo do mundo rural e a ausência de Medidas para a sua reversão 

como seria expectável, investimento do Estado em serviços e infraestruturas 

que sirvam o País e as populações. O documento esquece que a maioria do 

êxodo não se relaciona com preferências pessoais mas com a procura de 

melhores condições de vida, especialmente no trabalho. 

A alteração do PNPOT preconiza e procura re

às diferentes natureza

territoriais. As preocupações manifestadas foram 

consideradas desde o início na proposta do PNPOT.

Princípios e Desafios Territoriais 

2 PONTOS FOCAIS; 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 ASSOCIAÇÕES DE 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

O setor empresarial reconhece cada vez mais a importância do digital.(...) A 

das redes digitais e da conetividade (big data , internet das coisas, 

serviços de cloud ) tornará os principais agentes económicos mais eficazes e 

eficientes, contribuindo para o aparecimento de novos modelos de negócio, 

bito são, especialmente, relevantes os 

impactos nos setores cujos modelos de negócio assentem, 

fundamentalmente, na sua dimensão espacial, tais como os setores do 

comércio e de alguns serviços, devendo ser devidamente acompanhada esta 

Na generalidade, as sugestõe

inseridas no texto respetivo, com as necessárias 

adaptações. 

2. 4.2. Reforçar e Integrar Redes de Acessibilidades e de Mobilidade 

Propostas: reforçar as acessibilidades existentes à Plataforma Logística do 

Sudoeste Europeu, que se encontra atualmente em construção e prevê 

começar a receber empresas em maio do próximo ano. Este será certamente 

um pilar de desenvolvimento para toda a região e, por continuidade, as 

questões das acessibilidades influenciarão todos os sectores da nossa 

Princípio presente na proposta

decisão sobre projetos concretos será efetuada no 

âmbito do PNI. 

3. Propostas: destacar o projeto de Criação de um Centro de Inteligência 

projeto segue em anexo), projeto que se 

encontra já em andamento. Este será um centro de gestão de informação e 

ciência dos dados que dotará quem usufruir dos seus serviços, de uma 

melhor capacidade de decisão, apoiada no estudo e análise dos dados 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes que servem 

de base às opções estratégicas e modelo territorial do 

PNPOT e detalhada a programação operacional dos 

investimentos a realizar. Será nestes setores que serão 

ponderados projetos concretos

51 

 e inserida no respetivo texto. 

 e inserida no respetivo texto. 

s recursos minerais foi inserida no 

Desafio 3 (mais concretamente 3.2). 

A alteração do PNPOT preconiza e procura responder 

naturezas dos vários problemas 

As preocupações manifestadas foram 

consideradas desde o início na proposta do PNPOT. 

FOCAIS; 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 ASSOCIAÇÕES DE 

sugestões foram acolhidas e 

inseridas no texto respetivo, com as necessárias 

Princípio presente na proposta, contudo a discussão e 

decisão sobre projetos concretos será efetuada no 

constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes que servem 

tratégicas e modelo territorial do 

PNPOT e detalhada a programação operacional dos 

. Será nestes setores que serão 

ponderados projetos concretos. 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

4. Pagina 75. Retirar da frase : “... e espaço marítimo nacional ... terrestres e 

marítimas …". 

5. Embora seja dado grande enfase à questão da 

tratado de uma maneira generalista, deixando a operacionalização para os 

diversos planos e programas de ordenamento do território, onde o tem

também não é tratado de forma mais assertiva. (D4 pág. 75)

A este respeito, a CELPA considera que as disposições a estabelecer para a 

gestão das redes de  conetividade deverão ser objeto de contratação ou 

compensação aos proprietários florestais, procura

equidade na gestão do território e equilíbrio entre produção de bens 

privados e de natureza publica não remunerados.

6. No Desafios D 4.2 a relevância e escala transfronteiriça não é 

suficientemente considerada ou abordada, tendo em conta a sua 

importância na estruturação, consolidação e atratividade do território

tendo esta abordagem, mais uma vez, correspondência com a prioridade 

política nacional para a cooperação transfronteiriça plasmada no Plano 

Nacional de Coesão Territorial e, ainda, no compromisso político assumido 

pelos Governos de Portugal e Espanha 

decorreu em Vila Real em maio de 2017. 

7. Inserir no Desafio 4.3. - Neste âmbito são, especialmente, relevantes os 

impactos nos setores cujos modelos de negócio assentem, 

fundamentalmente, na sua dimensão espacial, tais como os setores do 

comércio e de alguns serviços, devendo ser devidamente acompanhada esta 

alteração de paradigma. 

8. É necessária uma melhor eficiência e eficácia

energia e do ambiente, tal como um maior realce do desenvolvimento e 

melhoramento dos transportes e das vias de comunicação, principalmente 

do transporte aeroportuário, pelo aumento da pressão turística como 

mencionado anteriormente e pelo facto de Portugal   incorporar   duas   

regiões   autónomas   que   necessitam   de   uma boa 

articulação de transportes aéreos e marítimos. Sendo Portugal conhecido 

como a “porta da Europa” e tendo forte ligação ao Oceano Atlântico seria 

importante e relevante a análise dos fluxos marítimos.

 

 

 

 

TEMA: Princípios e Desafios Territoriais

SUBTEMA: DESAFIO 5 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; 1 PONTOS FOCAIS; 1 ENSINO SUPERIOR; 3 

MUNICÍPIOS; 1 PARTICULAR; 1 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. A Estratégia apela muitas vezes à flexibilidade de escalas, redes, 

atores, parcerias formais e informais, e à inovação territorial, mas ao 

mesmo tempo procura uma reorganização administrativa que 

pressupõe alguma formalização. Reforçando esta ideia, faz

às cidades, às comunidades e às regiões para conceberem estratégias 

com base no seu território… o ato de coordenar uma estratégia com 

funções operativas, impõe processos formais e entidades 

competentes para as liderar. É uma abordagem que deve ser 

aprofundada. Uma abordagem multi-escala, de territórios funcionais 

ou de iniciativas bottom-up implicarão sempre processos de 

articulação que exigem uma coordenação reconhecida e com 

legitimidade para tal. 
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

4. Pagina 75. Retirar da frase : “... e espaço marítimo nacional ... terrestres e Sugestão parcialmente inserida.

5. Embora seja dado grande enfase à questão da  conetividade, o tema é 

tratado de uma maneira generalista, deixando a operacionalização para os 

diversos planos e programas de ordenamento do território, onde o tema 

também não é tratado de forma mais assertiva. (D4 pág. 75) 

A este respeito, a CELPA considera que as disposições a estabelecer para a 

deverão ser objeto de contratação ou 

compensação aos proprietários florestais, procurado, desta forma, introduzir 

equidade na gestão do território e equilíbrio entre produção de bens 

privados e de natureza publica não remunerados. 

O PNPOT não aborda a contratação ou compensação 

de proprietários, todavia assume nas medidas e 

compromissos o objetivo de remuneração dos 

serviços do capital natural.

6. No Desafios D 4.2 a relevância e escala transfronteiriça não é 

suficientemente considerada ou abordada, tendo em conta a sua 

importância na estruturação, consolidação e atratividade do território, não 

tendo esta abordagem, mais uma vez, correspondência com a prioridade 

política nacional para a cooperação transfronteiriça plasmada no Plano 

Nacional de Coesão Territorial e, ainda, no compromisso político assumido 

 na Cimeira Lusa Espanhola que 

No Desafio 4, mais concretamente no 4.2. Reforçar e 

integrar redes de acessibilidades e de mobilidade o 

relacionamento transfronteiriço passou a ser 

identificado como uma prioridade para

de transporte. No Desafio 2.2. Reforçar a cooperação 

interurbana e rural-urbana como fator de coesão, os 

territórios transfronteiriços foram evidenciados. 

Foram introduzidas alterações na redação da ficha da 

Medida 5.7 Fomentar a cooperação in

uma cidade sustentável e inteligente, 

pelo menos parcialmente, a observação feita.

Neste âmbito são, especialmente, relevantes os 

impactos nos setores cujos modelos de negócio assentem, 

ente, na sua dimensão espacial, tais como os setores do 

comércio e de alguns serviços, devendo ser devidamente acompanhada esta 

A sugestão foi acolhida e inserida no respetivo texto.

8. É necessária uma melhor eficiência e eficácia das infraestruturas de 

energia e do ambiente, tal como um maior realce do desenvolvimento e 

melhoramento dos transportes e das vias de comunicação, principalmente 

do transporte aeroportuário, pelo aumento da pressão turística como 

e pelo facto de Portugal   incorporar   duas   

regiões   autónomas   que   necessitam   de   uma boa  conetividade e 

articulação de transportes aéreos e marítimos. Sendo Portugal conhecido 

como a “porta da Europa” e tendo forte ligação ao Oceano Atlântico seria 

importante e relevante a análise dos fluxos marítimos. 

O PNPOT subscreve as observações

sublinhou alguns dos aspetos mencionados.

Princípios e Desafios Territoriais 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; 1 PONTOS FOCAIS; 1 ENSINO SUPERIOR; 3 

MUNICÍPIOS; 1 PARTICULAR; 1 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 
IPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. A Estratégia apela muitas vezes à flexibilidade de escalas, redes, 

atores, parcerias formais e informais, e à inovação territorial, mas ao 

mesmo tempo procura uma reorganização administrativa que 

ormalização. Reforçando esta ideia, faz-se apelo 

às cidades, às comunidades e às regiões para conceberem estratégias 

com base no seu território… o ato de coordenar uma estratégia com 

funções operativas, impõe processos formais e entidades 

as liderar. É uma abordagem que deve ser 

escala, de territórios funcionais 

up implicarão sempre processos de 

articulação que exigem uma coordenação reconhecida e com 

Os Desafios apresentados ao valorizarem “a legitimidade 

dos níveis de governo” não pretendem afastar “níveis de 

intervenção na ótica da definição dos problemas”, 

correspondendo, ou não, a territórios formais. O que a 

proposta de alteração do PNPOT preconiza e

coexistência, de acordo com a natureza dos problemas, de 

modelos de governança que incidam em territórios, formais 

e informais, de geometria e composição variável.
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parcialmente inserida. 

O PNPOT não aborda a contratação ou compensação 

, todavia assume nas medidas e 

objetivo de remuneração dos 

serviços do capital natural. 

No Desafio 4, mais concretamente no 4.2. Reforçar e 

integrar redes de acessibilidades e de mobilidade o 

relacionamento transfronteiriço passou a ser 

identificado como uma prioridade para os sistemas 

de transporte. No Desafio 2.2. Reforçar a cooperação 

urbana como fator de coesão, os 

territórios transfronteiriços foram evidenciados. 

Foram introduzidas alterações na redação da ficha da 

Fomentar a cooperação intraurbana para 

uma cidade sustentável e inteligente, que acolhem, 

pelo menos parcialmente, a observação feita. 

A sugestão foi acolhida e inserida no respetivo texto. 

as observações e no documento 

nhou alguns dos aspetos mencionados. 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; 1 PONTOS FOCAIS; 1 ENSINO SUPERIOR; 3 

s apresentados ao valorizarem “a legitimidade 

dos níveis de governo” não pretendem afastar “níveis de 

intervenção na ótica da definição dos problemas”, 

correspondendo, ou não, a territórios formais. O que a 

proposta de alteração do PNPOT preconiza e viabiliza é a 

coexistência, de acordo com a natureza dos problemas, de 

modelos de governança que incidam em territórios, formais 

e informais, de geometria e composição variável. 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

2. Acrescentar: É fundamental fomentar a cooperação nacional e 

internacional (nomeadamente os relacionamentos transfronteiriços).

(…)As novas tecnologias podem contribuir também para aumentar a  

transparência das políticas e a participação dos interessados (...)

(...) das designadas infraestruturas verdes e azuis, das estratégias 

eficiência coletiva ou das regiões urbanas funcionais.

3. Ao nível das escalas territoriais interagem, de forma complexa e 

transversal, três níveis de abordagem, que variam con

abrangência das temáticas, dos públicos e dos territórios alvo e que, 

deverão englobar, consoante os objetivos, o contexto 

europeu/ibérico, o contexto nacional e, uma escala de leitura 

metropolitana explorando, simultaneamente, a diversidade e 

complementaridade entre municípios. Nesse sentido, a orientação 

para as estratégias regionais parece assentar, justamente, na 

importância crítica da constituição de parcerias que impliquem a 

mobilização e o envolvimento dos vários atores presentes no 

território, em torno de uma visão de futuro para a região/Pais, onde a 

identidade cultural se assume como fator

desenvolvimento sustentável dos lugares. 

4.  A Descentralização das funções do estado para um nível de 

decisão mais próximo das populações bem como o melhoramento 

das tecnologias possibilitam um aumento da  participação  pública  e  

um  aumento  da transparência dos órgãos de decisão.   É   

importante   no   âmbito   do   PNPOT   dar   um   grande   destaque à 

necessidade  de  cooperação,  articulação  e  coordenação  entre  

municípios  e um destaque  à  necessidade  de  existir  pró

e  transparência  em  todos  os processos. 

5.  Proposta para o Desafio 5.2.: A contribuição das empresas para a 

vida das comunidades é irrefutável. Independentemente da dimensão 

ou da natureza das empresas, as estratégias de gestão que fomentem 

o envolvimento e a participação dos trabalhadores, promovam a não 

discriminação, o respeito pela igualdade e diversidade e incorporem 

valores e bens da sociedade, conseguem maximizar o impacto 

positivo que as empresas têm nas comunidades onde se inserem e 

onde operam. Assim, a incorporação de objetivos sociais, ambientais 

e culturais nos objetivos económicos das empresas torna

parte indispensável do modelo de desenvolvimento de uma 

sociedade sustentável. Uma abordagem que relacione o elemento 

territorial constitui, pela proximidade espacial entre recursos naturais, 

materiais, culturais, patrimoniais e turísticos e comerciais, um forte 

incentivo à criação de sinergias, traduzidas em ganhos de 

sustentabilidade. 

 

 

TEMA: Sistemas e Modelo Territorial

SUBTEMA: Sistema Natural 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES e ONG; 5 MUNICÍPIOS; 2 

PARTICULARES; 1 EMPRESA; 1 PONTO FOCAL; 1 

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Diversas participações reconhecem que a água é simultaneamente um 

património, um habitat e um dos recursos mais estratégicos para a presença 

das atividades humanas no território cujas funções ecológicas, sociais e 

económicas importa conciliar, dando algumas participações destaque ao 

papel dos sistemas de regadio para o desenvolvimento económico e social 

das regiões mais desfavorecidas. 

São colocadas várias propostas no sentido da maior disponibilidade e 
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IPAÇÃO PONDERAÇÃO 

2. Acrescentar: É fundamental fomentar a cooperação nacional e 

(nomeadamente os relacionamentos transfronteiriços). 

(…)As novas tecnologias podem contribuir também para aumentar a  

transparência das políticas e a participação dos interessados (...) 

(...) das designadas infraestruturas verdes e azuis, das estratégias de 

eficiência coletiva ou das regiões urbanas funcionais. 

Enquadrado no Enquadramento do Desafio 5., no Desafio 

5.1 e  no Desafio 5.2 

3. Ao nível das escalas territoriais interagem, de forma complexa e 

transversal, três níveis de abordagem, que variam consoante a 

abrangência das temáticas, dos públicos e dos territórios alvo e que, 

deverão englobar, consoante os objetivos, o contexto 

europeu/ibérico, o contexto nacional e, uma escala de leitura 

metropolitana explorando, simultaneamente, a diversidade e 

plementaridade entre municípios. Nesse sentido, a orientação 

para as estratégias regionais parece assentar, justamente, na 

importância crítica da constituição de parcerias que impliquem a 

mobilização e o envolvimento dos vários atores presentes no 

io, em torno de uma visão de futuro para a região/Pais, onde a 

identidade cultural se assume como fator-chave de sucesso, no 

O documento de Estratégia e Modelo Territorial no Desafio 

D5. “Promover a governança terri

importância das escalas territoriais das parcerias estratégicas 

quando propõe o reforço da cooperação intersectorial e 

multinível e a promoção de redes colaborativas de base 

territorial nacional, regional, intermunicipal / metro

e de conformações territoriais variáveis quando tal se 

justifique. Por esta razão, parece desnecessário destacar 

ainda mais algo que está expressamente previsto no 

documento. 

4.  A Descentralização das funções do estado para um nível de 

ais próximo das populações bem como o melhoramento 

das tecnologias possibilitam um aumento da  participação  pública  e  

um  aumento  da transparência dos órgãos de decisão.   É   

importante   no   âmbito   do   PNPOT   dar   um   grande   destaque à 

sidade  de  cooperação,  articulação  e  coordenação  entre  

municípios  e um destaque  à  necessidade  de  existir  pró-atividade  

 

O PNPOT subscreve as observações

sublinhou-se alguns dos aspetos m

 

.  Proposta para o Desafio 5.2.: A contribuição das empresas para a 

vida das comunidades é irrefutável. Independentemente da dimensão 

ou da natureza das empresas, as estratégias de gestão que fomentem 

trabalhadores, promovam a não 

discriminação, o respeito pela igualdade e diversidade e incorporem 

valores e bens da sociedade, conseguem maximizar o impacto 

positivo que as empresas têm nas comunidades onde se inserem e 

e objetivos sociais, ambientais 

e culturais nos objetivos económicos das empresas torna-se uma 

parte indispensável do modelo de desenvolvimento de uma 

sociedade sustentável. Uma abordagem que relacione o elemento 

acial entre recursos naturais, 

materiais, culturais, patrimoniais e turísticos e comerciais, um forte 

incentivo à criação de sinergias, traduzidas em ganhos de 

O PNPOT subscreve as observações

sublinhou-se alguns dos aspeto

Sistemas e Modelo Territorial 

2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES e ONG; 5 MUNICÍPIOS; 2 

PARTICULARES; 1 EMPRESA; 1 PONTO FOCAL; 1 ENSINO SUPERIOR 

PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Diversas participações reconhecem que a água é simultaneamente um 

património, um habitat e um dos recursos mais estratégicos para a presença 

das atividades humanas no território cujas funções ecológicas, sociais e 

importa conciliar, dando algumas participações destaque ao 

papel dos sistemas de regadio para o desenvolvimento económico e social 

São colocadas várias propostas no sentido da maior disponibilidade e 

O PNPOT ao apresentar um cartograma

sistema natural assume que “um país que conhece e 

compreende os seus recursos naturais valoriza os 

serviços prestados pelos ecossistemas em prol do 

bem-estar social e procura afirmar a sua diversidade 

territorial e construir estratégias de atrativi

competitividade diferenciadoras, retirando partido da 
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Enquadrado no Enquadramento do Desafio 5., no Desafio 

O documento de Estratégia e Modelo Territorial no Desafio 

D5. “Promover a governança territorial” reconhece e vinca a 

importância das escalas territoriais das parcerias estratégicas 

quando propõe o reforço da cooperação intersectorial e 

multinível e a promoção de redes colaborativas de base 

territorial nacional, regional, intermunicipal / metropolitana 

e de conformações territoriais variáveis quando tal se 

justifique. Por esta razão, parece desnecessário destacar 

ainda mais algo que está expressamente previsto no 

as observações e no documento 

se alguns dos aspetos mencionados. 

as observações e no documento 

se alguns dos aspetos mencionados. 

2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES e ONG; 5 MUNICÍPIOS; 2 

O PNPOT ao apresentar um cartograma para o 

sistema natural assume que “um país que conhece e 

compreende os seus recursos naturais valoriza os 

serviços prestados pelos ecossistemas em prol do 

estar social e procura afirmar a sua diversidade 

territorial e construir estratégias de atratividade e de 

competitividade diferenciadoras, retirando partido da 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

melhor gestão do recurso, nomeadamente:

 Melhorar os critérios de licenciamento de furos, de forma articulada com a 

gestão do armazenamento superficial e os diversos usos.

 Avaliar a possibilidade de promover a interligação de grandes barragens de 

maior capacidade hídrica e albufeiras de maior capacidade de regularização

 Avaliar a possibilidade de promover o aumento do armazenamento das 

barragens 

 Avaliar as necessidades e possibilidade de construção de novas barragens

 Avaliar as necessidades de efetuar dragagens das alb

para repor a respetiva capacidade de armazenamento de água

 Promover a reutilização da água residual de origem urbana tratada

 Definir um Plano de Contingência, avaliando por Região Hidrográfica

2. O PNPOT deveria assumir o mapeamento das regiões com caraterísticas 

para a produção de energias alternativas, como o sol, o vento ou as marés.

3. Critica-se o facto de não serem representadas algumas áreas (como a Ria 

de Aveiro e o Açude da Agolada e do Monte da Barca) sendo áreas 

protegidas ou territórios singulares, carecido de conservação e reabilitação 

urgentes, bem como orientações claras para as oportunidades de 

desenvolvimento de que dispõem. 

4. Foi feita a proposta de se fazer referência à necessidade de mais 

investimento na potenciação das vias fluviais, nomeadamente para o 

aproveitamento turístico. 

5. Proposta de alteração de condições impostas pelos POAAP.
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PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

o, nomeadamente: 

Melhorar os critérios de licenciamento de furos, de forma articulada com a 

gestão do armazenamento superficial e os diversos usos. 

Avaliar a possibilidade de promover a interligação de grandes barragens de 

albufeiras de maior capacidade de regularização 

Avaliar a possibilidade de promover o aumento do armazenamento das 

Avaliar as necessidades e possibilidade de construção de novas barragens 

Avaliar as necessidades de efetuar dragagens das albufeiras e das barragens 

para repor a respetiva capacidade de armazenamento de água 

Promover a reutilização da água residual de origem urbana tratada 

Definir um Plano de Contingência, avaliando por Região Hidrográfica 

especificidade dos seus recursos, da sua cultura e das 

identidades socio-territoriais.” A água (recurso) nas 

suas diferentes expressões no território (rede 

hidrográfica, albufeiras de águas pu

aquíferos), está identificada no cartograma do sistema 

natural. O PNPOT assume que o planeamento da 

ocupação e usos do solo deve considerar as 

disponibilidades hídricas presentes cabendo aos 

sectores assegurar a sua otimização. Entende

que as sugestões apresentadas têm enquadramento 

no PNPOT.  

O Programa de Ação, Na 

água num clima em mudança” é sinalizado que 

concretização desta Medida

… a aplicação do Regime Jurídico das Ut

Recursos Hídricos (RJURH)”.

A Medida 1.1 sinaliza que nas condições climáticas 

mediterrânicas, a água é um dos principais fatores 

limitantes ao uso do solo, pelo que a sua 

disponibilidade e regularização assumem uma 

importância estratégica. A

estabelecido no âmbito dos PGRH terá o devido 

enquadramento no PNPOT.  

As matérias associadas à reutilização de águas 

residuais encontram-se a ser avaliadas e planeadas 

pelas entidades competentes. O PNPOT sinaliza na 

Medida 1.1 Gerir o recurso água num clima em 

mudança, a relevância de “Generalizar o uso eficiente 

do recurso água em todo o território e setores 

económicos e criar condições para recurso à 

reutilização de água residuais tratadas sempre que 

adequado” 

assumir o mapeamento das regiões com caraterísticas 

para a produção de energias alternativas, como o sol, o vento ou as marés. 

No diagnóstico do PNPOT, capitulo 2.2, faz

mapeamento da produção de energias alternativas, 

demonstrando as diferentes perf

se o facto de não serem representadas algumas áreas (como a Ria 

de Aveiro e o Açude da Agolada e do Monte da Barca) sendo áreas 

protegidas ou territórios singulares, carecido de conservação e reabilitação 

orientações claras para as oportunidades de 

O PNPOT assume que o 

económico dos espaços em causa é inquestionável. 

Contudo, este programa define um quadro estratégico 

para o ordenamento do espaço ter

No Desafio 1.1-valorizar o capital natural é feita 

referência ao apoio para a manutenção e a 

recuperação dos processos dinâmicos essenciais à 

integridade estrutural e funcional das interfaces 

ribeirinhos e de transição (sistemas lagunar

estuarinos). 

No Modelo Territorial, a Ria de Aveiro encontra

incluída em dois Sistemas: Sistema Natural e Sistema 

de  conetividades, no sentido de relevar a sua 

importância a nível nacional e a referência aos 

sistemas lagunares. 

proposta de se fazer referência à necessidade de mais 

investimento na potenciação das vias fluviais, nomeadamente para o 

Foram incluídas no Modelo

as vias navegáveis (existentes ou planeadas) 

nomeadamente nos rios Douro, Tejo e Guadiana.

5. Proposta de alteração de condições impostas pelos POAAP. Não acolhido: O PNPOT é o instrumento de topo do 

sistema de gestão territorial e constitui

documento orientador das estratégias territoriais. Na 

Medida 1.1 Gerir o recurso água num clima em 

mudança, o PNPOT identifica como um dos o

operacionais da mesma 

com presença de lagos, lagoas, rios, ribeiras, albufeiras 
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especificidade dos seus recursos, da sua cultura e das 

territoriais.” A água (recurso) nas 

suas diferentes expressões no território (rede 

hidrográfica, albufeiras de águas publicas e sistemas 

aquíferos), está identificada no cartograma do sistema 

natural. O PNPOT assume que o planeamento da 

ocupação e usos do solo deve considerar as 

disponibilidades hídricas presentes cabendo aos 

sectores assegurar a sua otimização. Entende-se assim 

apresentadas têm enquadramento 

, Na Medida 1.1 “Gerir o recurso 

água num clima em mudança” é sinalizado que “a 

Medida passa ainda por assegurar 

… a aplicação do Regime Jurídico das Utilizações dos 

Recursos Hídricos (RJURH)”. 

1.1 sinaliza que nas condições climáticas 

mediterrânicas, a água é um dos principais fatores 

limitantes ao uso do solo, pelo que a sua 

disponibilidade e regularização assumem uma 

importância estratégica. Assim, o que vier a ser 

estabelecido no âmbito dos PGRH terá o devido 

enquadramento no PNPOT.   

As matérias associadas à reutilização de águas 

se a ser avaliadas e planeadas 

pelas entidades competentes. O PNPOT sinaliza na 

ir o recurso água num clima em 

a relevância de “Generalizar o uso eficiente 

do recurso água em todo o território e setores 

económicos e criar condições para recurso à 

reutilização de água residuais tratadas sempre que 

No diagnóstico do PNPOT, capitulo 2.2, faz-se o 

mapeamento da produção de energias alternativas, 

demonstrando as diferentes perfis regionais. 

O PNPOT assume que o Valor ambiental, social e 

económico dos espaços em causa é inquestionável. 

Contudo, este programa define um quadro estratégico 

para o ordenamento do espaço territorial nacional.  

valorizar o capital natural é feita 

referência ao apoio para a manutenção e a 

recuperação dos processos dinâmicos essenciais à 

integridade estrutural e funcional das interfaces 

ribeirinhos e de transição (sistemas lagunares e 

No Modelo Territorial, a Ria de Aveiro encontra-se 

incluída em dois Sistemas: Sistema Natural e Sistema 

s, no sentido de relevar a sua 

importância a nível nacional e a referência aos 

Foram incluídas no Modelo-Sistema de  conetividades 

as vias navegáveis (existentes ou planeadas) 

nos rios Douro, Tejo e Guadiana. 

Não acolhido: O PNPOT é o instrumento de topo do 

sistema de gestão territorial e constitui-se como um 

documento orientador das estratégias territoriais. Na 

1.1 Gerir o recurso água num clima em 

mudança, o PNPOT identifica como um dos objetivos 

 Medida: valorizar os territórios 

com presença de lagos, lagoas, rios, ribeiras, albufeiras 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

6. Proposta criação Domínio Público Florestal (DPF)

7. Faz-se uma proposta de alteração do conceito de capital natural 

enquanto fator diferenciador e valorizador dos territórios e valor apropriado 

pela sociedade. 

Reforça-se a importância da gestão pública da água, da responsabilização 

dos titulares de direitos de uso da água e da promoção de 

promoção da eficiência hídrica e a construção, 

melhoria e adaptação das infraestruturas hidráulicas existentes.

A convenção de Albufeira deve ser alvo de revisão, para melhor utilização 

dos rios internacionais e para potenciar a economia transfronteiriça com 

Espanha. 

8. Foram colocadas reservas à representação do recurso solo sob a 

designação de solo de elevado valor ecológico e pedológico

9. Foi proposto o reconhecimento do papel do desporto na valoração da 

utilização do sistema natural. 

 

TEMA: Sistemas e Modelo Territorial

SUBTEMA: Sistema Social 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 2 MUNICÍPIO

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Deve ser incluído um mapeamento dos serviços públicos fundamentais de 

interesse geral, designadamente de Saúde, Justiça, Educação, e Estruturas de 

Atendimento ao Cidadão, descriminando níveis de serviço e áreas de 

concentração. A abordagem da acessibili

interesse geral deve ser destacada das 

digitalização e interoperabilidade, e objeto de tratamento autónomo.

2.  Importância e oportunidades associadas às redes digitais e tecnologia no 

interior, no entanto, a acessibilidade digital não é ainda um fator de 

equidade territorial em Portugal e carecem ser implementadas 

concretas a nível nacional para assegurar igualdade de oportunidades.
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PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

e águas/estâncias termais, num quadro de 

reconhecimento de prestação de serviços ambientais e 

de relevância para as atividades económica. O PNPOT 

aponta as Diretrizes para os programas especiais de 

OT, como é o caso do POAAP.

6. Proposta criação Domínio Público Florestal (DPF)  Não foi considerada a criação

Florestal por não ser matéria do âmbito do PNPOT.

se uma proposta de alteração do conceito de capital natural 

enquanto fator diferenciador e valorizador dos territórios e valor apropriado 

da gestão pública da água, da responsabilização 

dos titulares de direitos de uso da água e da promoção de Medidas de 

promoção da eficiência hídrica e a construção,  

melhoria e adaptação das infraestruturas hidráulicas existentes. 

deve ser alvo de revisão, para melhor utilização 

dos rios internacionais e para potenciar a economia transfronteiriça com 

O PNPOT é no sistema de gestão territorial, o 

instrumento de topo e constitui

documento orientador das estratégias

A Convenção de Albufeira é acompanhada pelas 

entidades competentes nacionais sob a presidência do 

representante do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. 

8. Foram colocadas reservas à representação do recurso solo sob a 

e elevado valor ecológico e pedológico 

Foi revista a redação do texto para ir ao encontro das 

preocupações sinalizadas, mas o cartograma não foi 

alterado.  

Foi acrescentado texto associado ao Sistema natural: 

O mapeamento da ocorrência dos solos de elevado

muito elevado valor pedológico e ecológico inclui as 

principais áreas salvaguardadas como Reserva 

Agrícola Nacional “e poderá ser revisto quando da 

consolidação de nova informação suportada numa 

cartografia uniformizada em escala e metodologia de 

classificação para todo o território nacional.”

9. Foi proposto o reconhecimento do papel do desporto na valoração da A sugestão é relevante e já tem enquadramento no 

PNPOT sem necessidade de referência específica no 

contexto do sistema natural.

Sistemas e Modelo Territorial 

1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 2 MUNICÍPIO; 1 OUTRO 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Deve ser incluído um mapeamento dos serviços públicos fundamentais de 

interesse geral, designadamente de Saúde, Justiça, Educação, e Estruturas de 

Atendimento ao Cidadão, descriminando níveis de serviço e áreas de 

concentração. A abordagem da acessibilidade aos serviços públicos de 

interesse geral deve ser destacada das Medidas relacionadas com a 

digitalização e interoperabilidade, e objeto de tratamento autónomo. 

O Sistema Social inclui no cartograma uma síntese 

dos níveis de acessibilidade aos serviços

geral. Uma análise mais desagregada por tipo de 

serviço foi mais desenvolvida no Diagnóstico. 

O acesso aos serviços de saúde, educação, justiça e 

apoio social estão retratados nas 

Melhorar os cuidados de saúde e reduzir as 

desigualdades de acesso

recursos humanos e ajustar às transformações 

socioeconómicas, 2.5 Melhorar a qualidade de vida da 

população idosa e reforçar as relações 

intergeracionais, 2.6 Reforçar o acesso à justiça e a 

proximidade aos respetivos serviços

inclusão social, estimular a igualdade de 

oportunidades e reforçar as redes de apoio

proximidade. 

2.  Importância e oportunidades associadas às redes digitais e tecnologia no 

gital não é ainda um fator de 

equidade territorial em Portugal e carecem ser implementadas Medidas 

concretas a nível nacional para assegurar igualdade de oportunidades. 

A Medida de Política 2.10 Promover a digitalização, a 

interoperabilidade e a acessibili

públicos e de interesse geral responde a este 

contributo. 
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e águas/estâncias termais, num quadro de 

to de prestação de serviços ambientais e 

de relevância para as atividades económica. O PNPOT 

para os programas especiais de 

OT, como é o caso do POAAP. 

Não foi considerada a criação do Domínio Público 

por não ser matéria do âmbito do PNPOT. 

O PNPOT é no sistema de gestão territorial, o 

instrumento de topo e constitui-se como um 

documento orientador das estratégias territoriais.  

A Convenção de Albufeira é acompanhada pelas 

entidades competentes nacionais sob a presidência do 

representante do Ministério dos Negócios 

Foi revista a redação do texto para ir ao encontro das 

preocupações sinalizadas, mas o cartograma não foi 

Foi acrescentado texto associado ao Sistema natural: 

O mapeamento da ocorrência dos solos de elevado e 

muito elevado valor pedológico e ecológico inclui as 

principais áreas salvaguardadas como Reserva 

“e poderá ser revisto quando da 

consolidação de nova informação suportada numa 

cartografia uniformizada em escala e metodologia de 

ficação para todo o território nacional.” 

é relevante e já tem enquadramento no 

PNPOT sem necessidade de referência específica no 

contexto do sistema natural. 

O Sistema Social inclui no cartograma uma síntese 

dos níveis de acessibilidade aos serviços de interesse 

geral. Uma análise mais desagregada por tipo de 

serviço foi mais desenvolvida no Diagnóstico.  

O acesso aos serviços de saúde, educação, justiça e 

apoio social estão retratados nas Medidas 2.3 

Melhorar os cuidados de saúde e reduzir as 

aldades de acesso, 2.4 Qualificar e capacitar os 

recursos humanos e ajustar às transformações 

Melhorar a qualidade de vida da 

população idosa e reforçar as relações 

Reforçar o acesso à justiça e a 

respetivos serviços, 2.7 Promover a 

inclusão social, estimular a igualdade de 

oportunidades e reforçar as redes de apoio de 

A Medida de Política 2.10 Promover a digitalização, a 

interoperabilidade e a acessibilidade aos serviços 

públicos e de interesse geral responde a este 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

3. Os problemas relativos à coesão social colocam

metropolitanas, sendo por isso fundamental uma política que promova o 

seu desenvolvimento sustentável. 

A estratégia e as respostas do PNPOT são muito orientadas para os espaços 

de baixa densidade, e estão quase ausentes os problemas que ocorrem nas 

cidades, como a acentuação da concentração da pobreza e da exclusão 

social. 

4. A promoção da coesão territorial e social seria mais rapidamente 

conseguida com a regionalização do país. As Regiões Administrativas seriam 

um importante instrumento de descentralização, de coordenação de 

políticas, de afirmação das potencialidades locais e regionais e de promoção 

de um desenvolvimento integrado e promotor da coesão, e esta alteração 

do PNPOT seria um excelente momento para retomar, também, esta urgente 

reflexão. 

5. Enquadrar o domínio do desporto no Sistemas Social.

6. Olhar o ambiente urbano como um sistema criativo é, pois, uma forma de 

transformar problemas em oportunidades. O patrim

deverá, nesse sentido, passar a ser um elemento central e integrador de 

estratégias para o território nas próximas décadas.

7. Acrescentar - Um país que valoriza as pessoas, a equidade na exposição 

aos riscos, a igualdade de oportunidades e a igualdade de direitos aos 

cidadãos, em matéria de habitação, saúde, educação, apoio social, justiça, 

cultura, desporto e lazer, independentemente da sua situação 

socioeconómica e geográfica, da nacionalidade, idade, género, etnia ou 

situação de deficiência, eleva a qualidade de vida e o bem

 

 

TEMA: Sistemas e Modelo Territorial

SUBTEMA: Sistema Económico 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 7 MUNICÍPIOS; 1 EMPRESA; 1 ENSINO SUPERIOR; 1 ASSOCIAÇÕES DE 

MUNICÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES E ONG;

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. O Sistema Económico do Modelo Territorial não reflete o perfil 

económico de algumas regiões de fronteira, nem os corredores de fluxos 

comerciais (quer ao nível físico quer ao nível da sua intensidade). 

2.  O contributo económico das florestas é ignorado no Sistema Económico.

3. Não está contemplada de forma expres

tecido empresarial — industrial, tendo em vista que são atores que devem 

ser envolvidos no desenvolvimento dos territórios e no seu ordenamento.

4. Capacitação de investimentos na área da agricultura, investimentos que 

permitam a redução do impacto ambiental resultante da a

O aumento do conhecimento científico nas práticas agrícolas e a dinâmica 

produtiva criada deverá ser valorizada, nomeadamente a indústria ligada à 

transformação de produtos agrícolas e da economia circular associada à 

atividade agrícola. 
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

3. Os problemas relativos à coesão social colocam-se também nas áreas 

metropolitanas, sendo por isso fundamental uma política que promova o 

atégia e as respostas do PNPOT são muito orientadas para os espaços 

de baixa densidade, e estão quase ausentes os problemas que ocorrem nas 

cidades, como a acentuação da concentração da pobreza e da exclusão 

Esta problemática está desenvolvida na d

Sistema Social e nas Medidas 2.2

política de habitação integrada

qualidade de vida da população idosa e reforçar as 

relações intergeracionais e 2.7 Promover a inclusão 

social, estimular a igualdade de oportunidades 

reforçar as redes de apoio de proximidade.

4. A promoção da coesão territorial e social seria mais rapidamente 

conseguida com a regionalização do país. As Regiões Administrativas seriam 

um importante instrumento de descentralização, de coordenação de 

líticas, de afirmação das potencialidades locais e regionais e de promoção 

de um desenvolvimento integrado e promotor da coesão, e esta alteração 

do PNPOT seria um excelente momento para retomar, também, esta urgente 

Cabe ao PNPOT dar orientações para a 

territorialização das politicas públicas. No Desafio 5, o 

PNPOT problematiza a necessidade de reforçar a 

cooperação intersectorial e multinível e promover 

redes colaborativas de base territorial. 

de Ação, o PNPOT identifica as principais 

política em matéria de governança territorial, 

elegendo a prioridade de algumas políticas de base 

territorial. Concluindo, o PNPOT dá várias pistas para 

a operacionalização da territorialização das políticas 

públicas. 

5. Enquadrar o domínio do desporto no Sistemas Social. O domínio do desporto foi incluído na descrição do 

Sistema Social. 

6. Olhar o ambiente urbano como um sistema criativo é, pois, uma forma de 

transformar problemas em oportunidades. O património cultural imaterial 

deverá, nesse sentido, passar a ser um elemento central e integrador de 

estratégias para o território nas próximas décadas. 

Na Medida 2.8 Valorizar o património e as práticas 

culturais, criativas e artísticas , 

esta questão adequadamente 

e as práticas culturais, criativas e artísticas.

Um país que valoriza as pessoas, a equidade na exposição 

aos riscos, a igualdade de oportunidades e a igualdade de direitos aos 

em matéria de habitação, saúde, educação, apoio social, justiça, 

cultura, desporto e lazer, independentemente da sua situação 

socioeconómica e geográfica, da nacionalidade, idade, género, etnia ou 

situação de deficiência, eleva a qualidade de vida e o bem-estar social. 

A sugestão foi acolhida e inserida no respetivo texto.

Sistemas e Modelo Territorial 

7 MUNICÍPIOS; 1 EMPRESA; 1 ENSINO SUPERIOR; 1 ASSOCIAÇÕES DE 

MUNICÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 2 PARTICULARES; 1 OUTROS 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. O Sistema Económico do Modelo Territorial não reflete o perfil 

económico de algumas regiões de fronteira, nem os corredores de fluxos 

comerciais (quer ao nível físico quer ao nível da sua intensidade).  

Reforçou-se a rede viária no Modelo Territorial. A

relações transfronteiriças estão sinalizadas no mapa do 

Sistema Económico. 

2.  O contributo económico das florestas é ignorado no Sistema Económico. 
As florestas foram incluídas na descrição do Sistema 

Económico. 

3. Não está contemplada de forma expressa a aposta na capacitação do 

industrial, tendo em vista que são atores que devem 

ser envolvidos no desenvolvimento dos territórios e no seu ordenamento. 

Esta sugestão está desenvolvida na Agenda Territorial, 

nas Medidas 3.7 Qualificar

precariedade no mercado de trabalho e 3.8 

Desenvolver ecossistemas de inovação de base 

territorial. 

4. Capacitação de investimentos na área da agricultura, investimentos que 

permitam a redução do impacto ambiental resultante da atividade agrícola. 

O aumento do conhecimento científico nas práticas agrícolas e a dinâmica 

produtiva criada deverá ser valorizada, nomeadamente a indústria ligada à 

transformação de produtos agrícolas e da economia circular associada à 

Na descrição do Sistema Económico foi realçada a 

importância estratégica de promover um novo 

paradigma dirigido à agricultura e floresta, enquanto 

setores geradores de bens transacionáveis e criadores 

de valor acrescentado. Por outro lado, o conteúdo 

deste contributo foi incluído nos objet

operacionais da Medida 3.1 Reforçar a competitividade 

da agricultura. 
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Esta problemática está desenvolvida na descrição do 

Sistema Social e nas Medidas 2.2 Promover uma 

política de habitação integrada, 2.5 Melhorar a 

qualidade de vida da população idosa e reforçar as 

relações intergeracionais e 2.7 Promover a inclusão 

social, estimular a igualdade de oportunidades e 

reforçar as redes de apoio de proximidade. 

Cabe ao PNPOT dar orientações para a 

territorialização das politicas públicas. No Desafio 5, o 

PNPOT problematiza a necessidade de reforçar a 

cooperação intersectorial e multinível e promover 

redes colaborativas de base territorial. No Programa 

PNPOT identifica as principais Medidas de 

política em matéria de governança territorial, 

elegendo a prioridade de algumas políticas de base 

territorial. Concluindo, o PNPOT dá várias pistas para 

a operacionalização da territorialização das políticas 

O domínio do desporto foi incluído na descrição do 

Valorizar o património e as práticas 

culturais, criativas e artísticas , já está desenvolvida 

esta questão adequadamente - Valorizar o património 

e as práticas culturais, criativas e artísticas. 

A sugestão foi acolhida e inserida no respetivo texto. 

7 MUNICÍPIOS; 1 EMPRESA; 1 ENSINO SUPERIOR; 1 ASSOCIAÇÕES DE 

se a rede viária no Modelo Territorial. As 

relações transfronteiriças estão sinalizadas no mapa do 

As florestas foram incluídas na descrição do Sistema 

está desenvolvida na Agenda Territorial, 

Qualificar o emprego e contrariar a 

precariedade no mercado de trabalho e 3.8 

Desenvolver ecossistemas de inovação de base 

Na descrição do Sistema Económico foi realçada a 

importância estratégica de promover um novo 

paradigma dirigido à agricultura e floresta, enquanto 

setores geradores de bens transacionáveis e criadores 

de valor acrescentado. Por outro lado, o conteúdo 

e contributo foi incluído nos objetivos 

operacionais da Medida 3.1 Reforçar a competitividade 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

5. Identificar o desporto enquanto domínio estratégico em termos 

económicos. 

6. A produção de eletricidade com recurso a fontes alternativas de energia. 

7. Questiona-se os níveis de estruturação dos polos de inovação 

apresentados na descrição do Sistema Económico. Há uma forte 

concentração da oferta de centros de criação de valor nas áreas mais 

desenvolvidas. Devia-se refletir a localização de novas universidades e 

reforçar os politécnicos. 

8. O documento não apresenta uma estratégia robusta nesta matéria. A 

Industria 4.0, já designada como a 4ª Revolução Industrial (

sintetiza a interação entre a física, o digital e a biologia. Veículos 

autónomos, impressões 3D, robótica avançada, “Internet das coisas” ou os 

desenvolvimentos na biologia genética irão alterar radicalmente a forma 

como os indivíduos e as instituições se envolvem e colaboram. Prevê

nesse sentido, que os empregos mais valorizados nas próximas décadas 

sejam aqueles que requerem competências sociais e criativas, em particular 

aqueles que assentam na tomada de decisão em situações de incerte

desenvolvimento de novas ideias. 

9. A economia circular requer uma abordagem transversal e estratégica aos 

níveis da redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e 

energia. Novos fluxos circulares de reutilização, restauração e renovação, 

num processo integrado substituem o anterior conceito de “fim de vida” 

que deverá ter uma estratégia clara de implementação no País.

 

 

TEMA: Sistemas e Modelo Territorial

SUBTEMA: Sistema de Conetividade

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 6 PARTICULARES, 1 PONTOS FOCAIS, 16 MUNICÍPIOS, 3

ONG, 2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS, 1 EMPRESAS, 1 UNIVERSIDADES

 

NOTA: Relativamente ao Sistema de Conetividade, regista

sugestões que merecem ponderação aprofundada.

Considerando a importância de ser efetuada uma programação efetiva de infraestruturas e equipamentos 

estruturantes, que respondam à estratégia e modelo territorial preconizados no PNPOT e que reúnam 

efetivas condições de realização no horizonte 2030, este programa assumiu que a sede própria para a 

definição de prioridades de investimento e programação das ações a realizar será o PNI 2030. Assim, as 

observações e sugestões recolhidas neste subtema estão sistematizadas 

ponderadas em tempo próprio no quadro do PNI.

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1 - O PNPOT deve assumir as necessárias alterações aos sistemas de conetividade 

que, tal como estão definidos, deixam zonas do interior sem condições de 

competitividade e atratividade, continuando vastas áreas do território sem as 
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

5. Identificar o desporto enquanto domínio estratégico em termos 

O Desporto está incluído no Programa de Ação do 

Domínio Económico (Medida 3.10), como componente 

importante de internacionalização e de atração de 

investimento externo. A sua importância também é 

manifestada nas Medida

estratégicos turísticos nacionais

territoriais patrimoniais e 3.6 Promover a economia do 

Mar. 

6. A produção de eletricidade com recurso a fontes alternativas de energia.  Sugestão inserida na descrição do Sistema Económico.

níveis de estruturação dos polos de inovação 

apresentados na descrição do Sistema Económico. Há uma forte 

concentração da oferta de centros de criação de valor nas áreas mais 

se refletir a localização de novas universidades e 

O desnível da base institucional (publica e privada) 

dirigida à produção de conhecimento e inovação entre 

o litoral e o interior é atualmente grande. Nesse 

sentido, o Sistema Económico considera que deve 

haver uma discriminação positiva no

e um forte incentivo às redes entre os polos mais 

fortes e os mais frágeis. É esta a intenção do 

cartograma. 

8. O documento não apresenta uma estratégia robusta nesta matéria. A 

Industria 4.0, já designada como a 4ª Revolução Industrial (Klaus Schwab), 

sintetiza a interação entre a física, o digital e a biologia. Veículos 

autónomos, impressões 3D, robótica avançada, “Internet das coisas” ou os 

desenvolvimentos na biologia genética irão alterar radicalmente a forma 

nstituições se envolvem e colaboram. Prevê-se, 

nesse sentido, que os empregos mais valorizados nas próximas décadas 

sejam aqueles que requerem competências sociais e criativas, em particular 

aqueles que assentam na tomada de decisão em situações de incerteza e no 

Esta preocupação está enquadrada em várias Medidas 

nos Domínios Social e Económico. Algumas sugestões 

foram enquadradas na descrição do Sistema 

Económico e no desenvolvimento da Medida 3.9 

Reindustrializar com base 

9. A economia circular requer uma abordagem transversal e estratégica aos 

níveis da redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e 

energia. Novos fluxos circulares de reutilização, restauração e renovação, 

tegrado substituem o anterior conceito de “fim de vida” 

que deverá ter uma estratégia clara de implementação no País. 

Esta sugestão enquadra

o território para a economia circular 

a cooperação intraurbana para u

e inteligente e 5.9 

interurbanas e os subsistemas territoriais

da 3.1 Reforçar a competitividade da agricultura.

Sistemas e Modelo Territorial 

Sistema de Conetividade 

6 PARTICULARES, 1 PONTOS FOCAIS, 16 MUNICÍPIOS, 3

ONG, 2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS, 1 EMPRESAS, 1 UNIVERSIDADES 

Relativamente ao Sistema de Conetividade, regista-se um conjunto alargado de observações e 

ões que merecem ponderação aprofundada. 

Considerando a importância de ser efetuada uma programação efetiva de infraestruturas e equipamentos 

estruturantes, que respondam à estratégia e modelo territorial preconizados no PNPOT e que reúnam 

s de realização no horizonte 2030, este programa assumiu que a sede própria para a 

definição de prioridades de investimento e programação das ações a realizar será o PNI 2030. Assim, as 

observações e sugestões recolhidas neste subtema estão sistematizadas na tabela infra, e serão discutidas e 

ponderadas em tempo próprio no quadro do PNI. 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

O PNPOT deve assumir as necessárias alterações aos sistemas de conetividade 

que, tal como estão definidos, deixam zonas do interior sem condições de 

competitividade e atratividade, continuando vastas áreas do território sem as 

O PNPOT constitui o referencial territorial 

orientador na definição da Estratégia Portugal 

2030, bem como par

57 

O Desporto está incluído no Programa de Ação do 

Domínio Económico (Medida 3.10), como componente 

importante de internacionalização e de atração de 

investimento externo. A sua importância também é 

Medidas 3.3 Afirmar os ativos 

urísticos nacionais, 3.4 Valorizar os ativos 

territoriais patrimoniais e 3.6 Promover a economia do 

inserida na descrição do Sistema Económico. 

O desnível da base institucional (publica e privada) 

dirigida à produção de conhecimento e inovação entre 

o litoral e o interior é atualmente grande. Nesse 

sentido, o Sistema Económico considera que deve 

haver uma discriminação positiva nos pequenos polos 

e um forte incentivo às redes entre os polos mais 

fortes e os mais frágeis. É esta a intenção do 

Esta preocupação está enquadrada em várias Medidas 

nos Domínios Social e Económico. Algumas sugestões 

foram enquadradas na descrição do Sistema 

o desenvolvimento da Medida 3.9 

Reindustrializar com base na Revolução 4.0. 

enquadra-se na Medida 3.11 Organizar 

o território para a economia circular e na 5.7 Fomentar 

a cooperação intraurbana para uma cidade sustentável 

 Dinamizar as articulações 

interurbanas e os subsistemas territoriais, mas também 

Reforçar a competitividade da agricultura. 

6 PARTICULARES, 1 PONTOS FOCAIS, 16 MUNICÍPIOS, 3 ASSOCIAÇÕES E 

se um conjunto alargado de observações e 

Considerando a importância de ser efetuada uma programação efetiva de infraestruturas e equipamentos 

estruturantes, que respondam à estratégia e modelo territorial preconizados no PNPOT e que reúnam 

s de realização no horizonte 2030, este programa assumiu que a sede própria para a 

definição de prioridades de investimento e programação das ações a realizar será o PNI 2030. Assim, as 

na tabela infra, e serão discutidas e 

O PNPOT constitui o referencial territorial 

orientador na definição da Estratégia Portugal 

2030, bem como para a elaboração do Programa 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

ligações rodo e ferroviárias capazes de promover a atratividade das regiões, 

como é o caso do Alto Alentejo, que parece regredir nas ligações previstas, 

continuando “enclausurado” entre um corredor a Norte, criado para servir a Beira 

Baixa, e um corredor a Sul criado para a ligação Li

interior deste território sem um corredor longitudinal entre as principais cidades 

(…) e dando continuidade à remodelação da 

- O PNPOT deveria considerar, de forma inequívoca e expressa, a necessidade de 

um corredor longitudinal ao longo de todo o interior do país, de Trás os Montes 

ao Algarve, que surge nos mapas das páginas 148, 156 e 162, mas na realidade 

não existe em toda a extensão que se assinala. 

- No que respeita às ligações ferroviárias o PNPOT deveria refere

de Programa Nacional, a renovação da Linha de Leste, indispensável para as 

ligações do Ribatejo e interior do Alto Alentejo (Ponte de Sor, Crato, Portalegre) à 

Linha de Sines, para além da reativação do ramal de Cáceres que durante 

dezenas de anos assegurou as ligações de Lisboa a Madrid e que faz todo o 

sentido recuperar e reativar.  

Ainda no que respeita à conetividade territorial e às medidas de desenvolvimento 

que especificamente são necessárias para o interior, em que o PNPOT é omisso, 

não há qualquer localização nos mapas, ou referência, ao 

de Sor que assume importância crescente para a região e para o país, enquanto 

escola de pilotos e polo da industria aeronáutica, entre outras valências, e que 

necessita de uma ligação rodoviária ao novo aeroporto do Montijo e a Lisboa, 

através da execução do IC 13, corredor qu

considerado fundamental para o desenvolvimento daquela infraestrutura, e para 

todo o território do Alto Alentejo. 

2. (...) entende a CIM das Terras de Trás

inequívoca a melhoria das seguintes ligações rodoviárias: Ligação entre Vinhais e 

Bragança e Ligação entre Vimioso e Bragança. Pelo que solicita que sejam 

incluídas no mapa do sistema de  conetividade

de investimentos que daqui resultarem. Ainda no campo da 

espaço ibérico, europeu e global, bem como na conetividade digital (...) solicitam 

a inclusão de ligações e vias de comunicação consideradas estruturantes para as 

Terras de Trás-os-Montes. A CIM pretende ver inscrita no Programa: as ligações 

internacionais do IC5 a Espanha e a ligação de Bragança à Puebla de Sanábria 

(Espanha). Considera também fulcral a criação de um ae

os-Montes, em Bragança, sem serviço internacional regular. 

Ainda no campo das comunicações é também importante a construção de um 

corredor ferroviário entre o porto de Leixões e Zamora e a criação de um centro 

de logística regional, atendendo que esta região se encontra numa localização 

estratégica face à europa.  

 

 

3. Ao nível das comunicações digitais, solicitam que seja considerado o reforço e 

melhoria da cobertura de rede de banda larga, comunicações móveis e televisão 

digital terrestre.  

Estes investimentos são considerados fundamentais

local e inverter a tendência decrescente da curva demográfica registada no 

território. 

4. Regista-se uma ausência deliberada de definição/priorização dos 

investimentos estruturantes perspetivados para o país/regiões, circunscrevendo

se apenas o Modelo Territorial às redes existentes. O Programa Nacional de 

Investimentos (PNI) não é decisivo par

ordenamento territorial do país? Não deveria o PNPOT incorporar a visão/opções 

de investimento com maior impacte territorial? 

É fundamental reforçar o potencial estruturante dos grandes eixos de transporte 

nacionais que atravessam o Alentejo e o Alto Alentejo, em particular, 

contribuindo para a consolidação de um sistema urbano regional e sub

policêntrico e para reforçar e qualificar as relações com os territórios confinantes 

(incluindo transfronteiriços). Assim, de modo a: i) consolidar o Corredor Lisboa
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

capazes de promover a atratividade das regiões, 

como é o caso do Alto Alentejo, que parece regredir nas ligações previstas, 

continuando “enclausurado” entre um corredor a Norte, criado para servir a Beira 

Baixa, e um corredor a Sul criado para a ligação Lisboa/Madrid, deixando todo o 

interior deste território sem um corredor longitudinal entre as principais cidades 

(…) e dando continuidade à remodelação da EN 371 (…).  

O PNPOT deveria considerar, de forma inequívoca e expressa, a necessidade de 

longitudinal ao longo de todo o interior do país, de Trás os Montes 

ao Algarve, que surge nos mapas das páginas 148, 156 e 162, mas na realidade 

não existe em toda a extensão que se assinala.  

No que respeita às ligações ferroviárias o PNPOT deveria referenciar, com a força 

de Programa Nacional, a renovação da Linha de Leste, indispensável para as 

ligações do Ribatejo e interior do Alto Alentejo (Ponte de Sor, Crato, Portalegre) à 

Linha de Sines, para além da reativação do ramal de Cáceres que durante 

as de anos assegurou as ligações de Lisboa a Madrid e que faz todo o 

Ainda no que respeita à conetividade territorial e às medidas de desenvolvimento 

que especificamente são necessárias para o interior, em que o PNPOT é omisso, 

não há qualquer localização nos mapas, ou referência, ao Aeródromo de Ponte 

ortância crescente para a região e para o país, enquanto 

escola de pilotos e polo da industria aeronáutica, entre outras valências, e que 

necessita de uma ligação rodoviária ao novo aeroporto do Montijo e a Lisboa, 

, corredor que não é referenciado no PROT e é 

considerado fundamental para o desenvolvimento daquela infraestrutura, e para 

Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do 

qual serão concretizados os projetos 

estruturantes definidos pelos setores.

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes 

conetividades nacionais, sem prejuízo de matérias 

de âmbito regional e local serem tratadas em 

sede própria. 

 

O Sistema de Conetividades não apresenta só o 

que existe, mas o modelo que se pretende 

construir. Representa assim, as principais redes de 

ligação nacional e internacional. As redes de 

escala regional devem ser

 

O Sistema de Conetividades só apresenta os 

aeroportos internacionais com serviço regular e 

os aeroportos internacionais sem serviço regular. 

Deste modo, os aeródromos, embora 

importantes na conetividade regional, não foram 

representados no cartograma.

 

(...) entende a CIM das Terras de Trás-os-Montes que é de importância 

inequívoca a melhoria das seguintes ligações rodoviárias: Ligação entre Vinhais e 

Bragança e Ligação entre Vimioso e Bragança. Pelo que solicita que sejam 

conetividade e consequentemente nos planos 

de investimentos que daqui resultarem. Ainda no campo da  conetividade no 

espaço ibérico, europeu e global, bem como na conetividade digital (...) solicitam 

omunicação consideradas estruturantes para as 

Montes. A CIM pretende ver inscrita no Programa: as ligações 

internacionais do IC5 a Espanha e a ligação de Bragança à Puebla de Sanábria 

(Espanha). Considera também fulcral a criação de um aeroporto regional de Trás-

Montes, em Bragança, sem serviço internacional regular.  

Ainda no campo das comunicações é também importante a construção de um 

corredor ferroviário entre o porto de Leixões e Zamora e a criação de um centro 

l, atendendo que esta região se encontra numa localização 

O PNPOT trata das ligações de escala nacional. 

Cabe aos PROT identificar outras ligações 

importantes à escala regional. 

A rede de conetividade internacional está 

expressa no mapa através de uma sinalética 

específica (“Ligações internacionais”). 

 

 

O PNPOT constitui o referencial territorial 

orientador na definição da Estratégia Portugal 

2030, bem como para a elaboração do P

Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do 

qual serão concretizados os projetos 

estruturantes definidos pelos setores.

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes 

conetividades nacionais, sem prejuízo de matérias 

de âmbito regional e local serem 

sede própria. 

Ao nível das comunicações digitais, solicitam que seja considerado o reforço e 

melhoria da cobertura de rede de banda larga, comunicações móveis e televisão 

Estes investimentos são considerados fundamentais para dinamizar a economia 

local e inverter a tendência decrescente da curva demográfica registada no 

No Sistema de Conetividades já está 

contemplada esta proposta. Além disso, a Medida 

4.9 vai de encontro a esta preocupação.

se uma ausência deliberada de definição/priorização dos 

investimentos estruturantes perspetivados para o país/regiões, circunscrevendo-

se apenas o Modelo Territorial às redes existentes. O Programa Nacional de 

Investimentos (PNI) não é decisivo para a organização, planeamento e 

ordenamento territorial do país? Não deveria o PNPOT incorporar a visão/opções 

de investimento com maior impacte territorial?  

É fundamental reforçar o potencial estruturante dos grandes eixos de transporte 

vessam o Alentejo e o Alto Alentejo, em particular, 

contribuindo para a consolidação de um sistema urbano regional e sub-regional 

policêntrico e para reforçar e qualificar as relações com os territórios confinantes 

modo a: i) consolidar o Corredor Lisboa-

O PNI está em discussão. Como é referido no 

Programa de Ação, o PNI será articulado com o 

PNPOT. 

O PNPOT constitui o referencial territorial 

orientador na definição da Estratégia Portugal 

2030, bem como para a elaboração do Programa 

Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do 

qual serão concretizados os projetos 

estruturantes definidos pelos setores.

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes 

conetividades nacionais, sem prejuízo de matér

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018 

 

Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do 

qual serão concretizados os projetos 

estruturantes definidos pelos setores. 

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes  

s nacionais, sem prejuízo de matérias 

onal e local serem tratadas em 

O Sistema de Conetividades não apresenta só o 

que existe, mas o modelo que se pretende 

construir. Representa assim, as principais redes de 

ligação nacional e internacional. As redes de 

escala regional devem ser objeto dos PROT. 

O Sistema de Conetividades só apresenta os 

aeroportos internacionais com serviço regular e 

os aeroportos internacionais sem serviço regular. 

Deste modo, os aeródromos, embora 

importantes na conetividade regional, não foram 

no cartograma. 

O PNPOT trata das ligações de escala nacional. 

Cabe aos PROT identificar outras ligações 

importantes à escala regional.  

A rede de conetividade internacional está 

expressa no mapa através de uma sinalética 

específica (“Ligações internacionais”).  

O PNPOT constitui o referencial territorial 

orientador na definição da Estratégia Portugal 

2030, bem como para a elaboração do Programa 

Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do 

qual serão concretizados os projetos 

estruturantes definidos pelos setores. 

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes  

s nacionais, sem prejuízo de matérias 

de âmbito regional e local serem tratadas em 

No Sistema de Conetividades já está 

contemplada esta proposta. Além disso, a Medida 

4.9 vai de encontro a esta preocupação. 

O PNI está em discussão. Como é referido no 

Programa de Ação, o PNI será articulado com o 

O PNPOT constitui o referencial territorial 

orientador na definição da Estratégia Portugal 

2030, bem como para a elaboração do Programa 

Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do 

qual serão concretizados os projetos 

estruturantes definidos pelos setores. 

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes  

s nacionais, sem prejuízo de matérias 
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Ponte de Sor-Alter do Chão-Portalegre no seu relacionamento com o triângulo 

Badajoz-Cáceres e Mérida, o PNPOT deverá priorizar a ligação Lisboa/Ponte de 

Sor/Portalegre/Cáceres, estruturada pelo IC13 (prevendo a sua c

paralela ao corredor Lisboa-Évora-Elvas (A6); ii) Intensificar o relacionamento do 

Corredor Beja-Évora-Portalegre, para sul, com o sistema urbano regional do 

Algarve e, para norte, com o subsistema urbano da Beira Interior/Castelo Branco, 

o PNPOT deverá manter/priorizar esta dorsal/eixo interior de ligação 

Algarve/Beja/Évora/Portalegre/Castelo Branco, estruturada pelo IP2 (prevendo a 

sua requalificação/conclusão).  

Ao nível regional, deve ainda ser garantida a fácil circulação rodoviária entre 

Portalegre-Elvas (que assegure também uma boa a ligação a Badajoz). 

5. Recusa-se o "traçado inscrito nos mapas para a ferrovia Aveiro 

(Modelo Territorial) - A Ferrovia Aveiro – Salamanca, é essencial e urgente para o 

tráfego de mercadorias, em bitola europeia, nas relações nacionais e 

internacionais. Reclama-se a concretização de "promessas públicas" recentes 

deste Governo e de anteriores que, incompreensivelmente, tão cedo as fazem 

como, sem justificação conhecida, as esquecem. Esta é uma iniciat

obra) de nível prioritário. Não se considera razoável e recusa

em planta do PNPOT que, ao que parece, arranca com essa ligação a partir da 

Pampilhosa. 

6. A Rede Viária deve estar indicada a um nível mais baixo, mais adequado à 

realidade regional e nesta dimensão, incluindo até alguns acessos mun

estruturantes nas ligações regionais; 

As ligações a Espanha devem ser consideradas, pois é absolutamente estratégico 

para as zonas de fronteira a relação fluída e permanente com o país vizinho.

7. O modelo territorial proposto para o PNPOT, confirmando a centralidade da 

AML no todo nacional, não enuncia direções concretas de intervenção em 

setores estruturantes do ordenamento territorial, onde persistem insuficiências 

manifestas face ao papel preponderante da região. Na versão em apreciação, são 

omissas quaisquer propostas concretas em termos 

aeroportuárias ou ferroviárias. 

Sem prejuízo de remissão de melhores desenvolvimentos nos programas 

sectoriais (PS) e nos programas regionais de ordenamento do território (PROT), 

ambos da responsabilidade do Governo, na ausência da regio

PNPOT estabelecer a relevância hierárquica de ações que, independentemente 

de incidirem diretamente em regiões específicas, têm decisiva influência nacional. 

Estão neste caso opções sempre adiadas no domínio da logística portuária, 

aeroportuária e dos transportes, particularmente na região de Lisboa e Vale do 

Tejo, onde se identificam suscetibilidades assinaláveis do ponto de vista 

ambiental a par de concentração de população e atividades económicas mais 

assinalável. 
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Portalegre no seu relacionamento com o triângulo 

Cáceres e Mérida, o PNPOT deverá priorizar a ligação Lisboa/Ponte de 

Sor/Portalegre/Cáceres, estruturada pelo IC13 (prevendo a sua conclusão), 

Elvas (A6); ii) Intensificar o relacionamento do 

Portalegre, para sul, com o sistema urbano regional do 

Algarve e, para norte, com o subsistema urbano da Beira Interior/Castelo Branco, 

T deverá manter/priorizar esta dorsal/eixo interior de ligação 

Algarve/Beja/Évora/Portalegre/Castelo Branco, estruturada pelo IP2 (prevendo a 

Ao nível regional, deve ainda ser garantida a fácil circulação rodoviária entre 

Elvas (que assegure também uma boa a ligação a Badajoz).  

de âmbito regional e local serem tratadas em 

sede própria. 

 

se o "traçado inscrito nos mapas para a ferrovia Aveiro – Salamanca" 

Salamanca, é essencial e urgente para o 

tola europeia, nas relações nacionais e 

se a concretização de "promessas públicas" recentes 

deste Governo e de anteriores que, incompreensivelmente, tão cedo as fazem 

como, sem justificação conhecida, as esquecem. Esta é uma iniciativa (projeto e 

obra) de nível prioritário. Não se considera razoável e recusa-se o traçado inscrito 

em planta do PNPOT que, ao que parece, arranca com essa ligação a partir da 

O PNI está em discussão. Como é referido no 

Programa de Ação, o PNI 

PNPOT. 

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030.

A Rede Viária deve estar indicada a um nível mais baixo, mais adequado à 

realidade regional e nesta dimensão, incluindo até alguns acessos municipais 

As ligações a Espanha devem ser consideradas, pois é absolutamente estratégico 

para as zonas de fronteira a relação fluída e permanente com o país vizinho. 

O PNPOT assinala as grandes 

nacionais, sem prejuízo de matérias de âmbito 

regional e local serem tratadas em sede própria.

Esta proposta já está contemplada no Sistema de 

Conetividades do PNPOT.

O modelo territorial proposto para o PNPOT, confirmando a centralidade da 

não enuncia direções concretas de intervenção em 

setores estruturantes do ordenamento territorial, onde persistem insuficiências 

manifestas face ao papel preponderante da região. Na versão em apreciação, são 

omissas quaisquer propostas concretas em termos de infraestruturas 

Sem prejuízo de remissão de melhores desenvolvimentos nos programas 

sectoriais (PS) e nos programas regionais de ordenamento do território (PROT), 

ambos da responsabilidade do Governo, na ausência da regionalização, deveria o 

PNPOT estabelecer a relevância hierárquica de ações que, independentemente 

de incidirem diretamente em regiões específicas, têm decisiva influência nacional. 

Estão neste caso opções sempre adiadas no domínio da logística portuária, 

oportuária e dos transportes, particularmente na região de Lisboa e Vale do 

Tejo, onde se identificam suscetibilidades assinaláveis do ponto de vista 

ambiental a par de concentração de população e atividades económicas mais 

A observação tem en

da Estratégia e Modelo Territorial (pg. 77):

“O sistema aeroportuário é objeto de uma 

pressão de tráfego com origem no aumento da 

procura turística, pelo que é premente reforçar as 

infraestruturas existentes no âmbito de uma 

estratégia a médio/longo prazo, considerando 

sobretudo o cordão litoral Porto

Sobressai neste domínio a situação do aeroporto 

de Lisboa, cujo nível de saturação torna premente 

a construção de uma nova infraestrutura 

aeroportuária na região que permi

pressão sobre o atual Aeroporto Humberto 

Delgado. A banalização do transporte aéreo 

trouxe novas e facilitadas opções de deslocação 

internacional, mas acentua desigualdades 

territoriais em face das assimetrias de 

acessibilidade aos principais 

 

No Programa de Ação Medida 4.7 “Alargar as 

Infraestruturas de conexão Internacional, na 

descrição sumária da Medida passa a estar 

referido: 

“Alargar a conetividade externa, potenciando e 

distribuindo territorialmente as oportunidades 

criadas pelo posicionamento geográfico do país, 

através do reforço das infraestruturas de conexão 

internacional e das suas ligações intra

intermodais ao resto do território nacional, 

nomeadamente através de:

- Reforço da capacidade das redes de 

infraestruturas, adaptando

tráfego no sistema portuário e aeroportuário, 

nomeadamente através da construção de uma 

nova infraestrutura aeroportuária na região de 
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de âmbito regional e local serem tratadas em 

O PNI está em discussão. Como é referido no 

Programa de Ação, o PNI será articulado com o 

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030. 

O PNPOT assinala as grandes  conetividades 

sem prejuízo de matérias de âmbito 

regional e local serem tratadas em sede própria. 

Esta proposta já está contemplada no Sistema de 

Conetividades do PNPOT. 

A observação tem enquadramento na alteração 

da Estratégia e Modelo Territorial (pg. 77): 

“O sistema aeroportuário é objeto de uma 

pressão de tráfego com origem no aumento da 

procura turística, pelo que é premente reforçar as 

infraestruturas existentes no âmbito de uma 

égia a médio/longo prazo, considerando 

sobretudo o cordão litoral Porto-Lisboa-Faro. 

Sobressai neste domínio a situação do aeroporto 

de Lisboa, cujo nível de saturação torna premente 

a construção de uma nova infraestrutura 

aeroportuária na região que permita aliviar a 

pressão sobre o atual Aeroporto Humberto 

Delgado. A banalização do transporte aéreo 

trouxe novas e facilitadas opções de deslocação 

internacional, mas acentua desigualdades 

territoriais em face das assimetrias de 

acessibilidade aos principais aeroportos.” 

No Programa de Ação Medida 4.7 “Alargar as 

Infraestruturas de conexão Internacional, na 

descrição sumária da Medida passa a estar 

“Alargar a conetividade externa, potenciando e 

distribuindo territorialmente as oportunidades 

pelo posicionamento geográfico do país, 

através do reforço das infraestruturas de conexão 

internacional e das suas ligações intra- e 

intermodais ao resto do território nacional, 

nomeadamente através de: 

Reforço da capacidade das redes de 

adaptando-as à pressão de 

tráfego no sistema portuário e aeroportuário, 

nomeadamente através da construção de uma 

nova infraestrutura aeroportuária na região de 
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8. Em termos estratégicos, o documento deverá fomentar de uma forma clara os 

grandes equipamentos e infraestruturas e as prioridades aos grandes 

investimentos nacionais e regionais previstos para os próximos anos (curto, 

médio prazo), assegurando ligações adequadas aos territórios mai

desfavorecidos, e implementar políticas de incentivo ao seu desenvolvimento.

O documento deverá refletir uma posição clara e concertada em relação à 

ferrovia, e no caso especifico de Santa Maria da Feira, e de toda a região sul da 

área metropolitana do Porto até Aveiro, ao futuro da linha do Vouga. Neste 

aspeto importa referir a sua necessária articulação com a linha do norte, com a 

AMP e onde, indubitavelmente, deverá ser equacionado todo o sistema da rede 

do Metro. 

9. Coimbra é hoje uma cidade que ultrapassa o mero conceito de cidade média 

nacional e se assume como cidade média europeia, apresentando, como já 

referido evidentes fenómenos de metropolização (nomeadamente na área das 

acessibilidade e bacia de emprego), mas tal nã

politicais setoriais. Tal deve ser reconhecido e corrigido. Esta realidade, que gera 

diariamente grandes fluxos de deslocação de e para Coimbra exige para Coimbra 

a necessidade de se garantir boas condições de mobilidade e aces

metropolitanas, nacionais e regionais, deveria determinar uma particular atenção 

por parte do PNPOT aos sistemas das infraestruturas de transportes. Não é 

aceitável, por exemplo, que a alteração do PNPOT não reconheça o corredor 

rodoviário constituído pela A14-IP3, como um Sistema de conetividade 

cartogramas e texto grande corredor rodoviário estruturante do modelo de 

organização do território nacional. (…) O PNPOT deverá reconhecer o corredor 

rodoviário constituído pela A14-1P3, como um grand

estruturante do modelo de organização do território nacional.

Já no campo das infraestruturas de transporte aéreo de passageiros, considera

que a alteração do PNPOT deveria, ao refletir sobre o transporte aéreo de 

passageiros, assumir o papel que a este nível poderá ser desempenhado por uma 

Infraestrutura aeroportuária que servisse a Região Centro, a única Região do País 

sem este tipo de infraestrutura. Ainda no campo das infraestruturas de 

transportes o PNPOT deve assumir o Sistema

projeto de desenvolvimento territorial estratégico para a Região de Coimbra.

O PNPOT deverá refletir sobre o papel que a área da logística, na interligação do 

Porto da Figueira da Foz com a Linha da Beira Alta, poderá ter par

desenvolvimento territorial da Região Centro, e, em particular, para a Região 

Centro Litoral, assumindo aqui a Plataforma Logística de Coimbra / Mealhada um 

papel de interface entre aquelas duas infraestruturas, bem como com a Linha do 

Norte, a A14/IP3 e a A1. 

10 Encontra-se representado um corredor rodoferroviário na direção d

que dado o desfasamento face ao existente se presume ser um corredor, 

proposto designadamente no que respeita à componente ferroviária do mesmo. 

Não parece esta proposta coerente com um modelo policêntrico de organização 

territorial dado contribuir, pelo acréscimo de acessibilidade que representa para 

os centros urbanos de nível superior servidos, contribuir para acentuar o 

desequilíbrio territorial entre estes, no caso em concreto Porto e Braga em 

detrimento de centros de menor dimensão com Viana

Parece-nos que este modelo territorial seria melhor servido por proposta de 

reforço de acessibilidades aos níveis do sistema urbano inferiores a aqueles, 

potenciado um sistema mais equilibrado, ao invés do preconizado no modelo 

territorial que nos parece contribuir para potenciar os desequilíbrios existentes. 
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Lisboa que dê resposta rápida à necessidade de 

alívio do atual Aeroporto Humberto Delgado;

…/… 

- Aumento da interoperabilidade do sistema 

ferroviário e, consequentemente, da sua 

integração na Rede Transeuropeia de Transportes 

(RTE-T).” 

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030.

documento deverá fomentar de uma forma clara os 

grandes equipamentos e infraestruturas e as prioridades aos grandes 

investimentos nacionais e regionais previstos para os próximos anos (curto, 

médio prazo), assegurando ligações adequadas aos territórios mais 

desfavorecidos, e implementar políticas de incentivo ao seu desenvolvimento. 

O documento deverá refletir uma posição clara e concertada em relação à 

ferrovia, e no caso especifico de Santa Maria da Feira, e de toda a região sul da 

orto até Aveiro, ao futuro da linha do Vouga. Neste 

aspeto importa referir a sua necessária articulação com a linha do norte, com a 

AMP e onde, indubitavelmente, deverá ser equacionado todo o sistema da rede 

No Programa de Ação Medida 4.7 “Alarga

Infraestruturas de conexão Internacional, na 

descrição sumária da Medida passa a estar 

referido: 

“- Aumento da interoperabilidade do sistema 

ferroviário e, consequentemente, da sua 

integração na Rede Transeuropeia de Transportes 

(RTE-T).” 

 

é hoje uma cidade que ultrapassa o mero conceito de cidade média 

nacional e se assume como cidade média europeia, apresentando, como já 

referido evidentes fenómenos de metropolização (nomeadamente na área das 

acessibilidade e bacia de emprego), mas tal não é reconhecido nas diversas 

politicais setoriais. Tal deve ser reconhecido e corrigido. Esta realidade, que gera 

diariamente grandes fluxos de deslocação de e para Coimbra exige para Coimbra 

a necessidade de se garantir boas condições de mobilidade e acessibilidades 

metropolitanas, nacionais e regionais, deveria determinar uma particular atenção 

por parte do PNPOT aos sistemas das infraestruturas de transportes. Não é 

aceitável, por exemplo, que a alteração do PNPOT não reconheça o corredor 

IP3, como um Sistema de conetividade – 

cartogramas e texto grande corredor rodoviário estruturante do modelo de 

organização do território nacional. (…) O PNPOT deverá reconhecer o corredor 

1P3, como um grande corredor rodoviário 

estruturante do modelo de organização do território nacional. 

Já no campo das infraestruturas de transporte aéreo de passageiros, considera-se 

que a alteração do PNPOT deveria, ao refletir sobre o transporte aéreo de 

mir o papel que a este nível poderá ser desempenhado por uma 

Infraestrutura aeroportuária que servisse a Região Centro, a única Região do País 

sem este tipo de infraestrutura. Ainda no campo das infraestruturas de 

transportes o PNPOT deve assumir o Sistema de Mobilidade do Mondego como 

projeto de desenvolvimento territorial estratégico para a Região de Coimbra. 

O PNPOT deverá refletir sobre o papel que a área da logística, na interligação do 

Porto da Figueira da Foz com a Linha da Beira Alta, poderá ter para o 

desenvolvimento territorial da Região Centro, e, em particular, para a Região 

Centro Litoral, assumindo aqui a Plataforma Logística de Coimbra / Mealhada um 

papel de interface entre aquelas duas infraestruturas, bem como com a Linha do 

O PNI está em discussão. Como é referido no 

Programa de Ação, o PNI será articulado com o 

PNPOT. 

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030.

se representado um corredor rodoferroviário na direção de Valença 

que dado o desfasamento face ao existente se presume ser um corredor, 

proposto designadamente no que respeita à componente ferroviária do mesmo. 

Não parece esta proposta coerente com um modelo policêntrico de organização 

ir, pelo acréscimo de acessibilidade que representa para 

os centros urbanos de nível superior servidos, contribuir para acentuar o 

desequilíbrio territorial entre estes, no caso em concreto Porto e Braga em 

detrimento de centros de menor dimensão com Viana do Castelo e Barcelos. 

nos que este modelo territorial seria melhor servido por proposta de 

reforço de acessibilidades aos níveis do sistema urbano inferiores a aqueles, 

potenciado um sistema mais equilibrado, ao invés do preconizado no modelo 

itorial que nos parece contribuir para potenciar os desequilíbrios existentes.  

O PNI está em discussão. Como é referido no 

Programa de Ação, o PNI será articulado com o 

PNPOT. 

Os projetos concretos 

discutidos no âmbito do PNI 2030.
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Lisboa que dê resposta rápida à necessidade de 

alívio do atual Aeroporto Humberto Delgado; 

Aumento da interoperabilidade do sistema 

ferroviário e, consequentemente, da sua 

integração na Rede Transeuropeia de Transportes 

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030. 
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integração na Rede Transeuropeia de Transportes 
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discutidos no âmbito do PNI 2030. 
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Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030. 
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Dado o Porto de Viana do Castelo ser um dos dois portos de mar com trafego de 

mercadorias da Região Norte não parece igualmente coerente não estar prevista 

a sua ligação ao mesmo corredor ferroviário pelo contributo que esta poderia dar 

para a robustez do sistema de acessibilidades e atratividade desta Região.

11. O Sistema de Conetividade do Modelo territorial e o próprio Modelo 

territorial, plasmados no PNPOT, nas páginas 99 e 107 respetivamente, não 

consideram a melhoria da ligação rodoviária interna

Sanábria, assim como a evolução do Aeródromo Municipal de Bragança para 

Aeroporto Regional. 

12. Criação de uma Estação de Mercadorias, na zona da atual Estação Técnica n

2 da Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia de acordo com os 

fundamentos apresentados. 

Assegurar uma solução de travessia fluvial entre Portugal e Espanha, para 

pessoas e veículos, nas margens da Barragem de Alqueva e entre: Juromenha 

(Alandroal) e Villreal (Olivença); Montejuntos (Alandroal) e Cheles (Cheles)

13. O PNPOT deve assumir as necessárias alterações aos sistemas de 

conetividade que, tal como estão definidos, deixam zonas do interior sem 

condições de competitividade e atratividade, ao deixar vastas áreas do território 

sem as ligações rodo e ferroviárias capazes de promover a atratividade dos 

territórios, como é o caso do Alto Alentejo, que se mantém ou regride nas 

ligações previstas, enclausurado entre um corredor a Norte, criado para servir a 

Beira Baixa, e um corredor a Sul criado para uma ligação Lisboa/

deixando todo o interior deste território sem um corredor longitudinal entre as 

principais cidades (Portalegre e a Eurocidade Campo Maior/Elvas) e a Plataforma 

Logística do Caia localizada junto à linha férrea de mercadorias Sines/Europa. 

Esta ligação entre a A23 e a A6, para além do Alto Alentejo é fundamental para a 

ligação da Beira Baixa, através de Portalegre, à Linha de Sines e à Plataforma 

Logística do Caia. É uma via fundamental para a competitividade e atratividade 

destes territórios, indispensável para a instalação de empresas, a criação de 

emprego e o consequente repovoamento da faixa fronteiriça entre a Beira Baixa 

e o Alentejo.  

O Ramal de Cáceres, também conhecido como Linha de Cáceres, que ligava a 

estação de Torre das Vargens, na Linha do Leste, à fronteira com Espanha, junto a 

Marvão-Beirã. Sendo fundamental para a competitividade e atratividade destes 

territórios, indispensável para a instalação de empresas, a criação de emprego e 

o consequente repovoamento da faixa fronteiriça entre 

Ainda no que respeita à conetividade e às medidas de desenvolvimento que 

especificamente são necessárias para o interior, em que o PNPOT é omisso, não 

há qualquer referência ao Aeródromo de Ponte de Sor que assume importância 

crescente para a região e para o país, enquanto escola de pilotos e polo da 

industria aeronáutica, entre outras valências, e que necessita de uma ligação 

rodoviária ao novo aeroporto do Montijo e a Lisboa, através da execução do IC 

13 e IP 2, corredor que não é referenciado no PROT e é fundamental para o 

desenvolvimento desta infraestrutura e para todo o território do Alto Alentejo.

14. Contestam a assumida desistência do Eixo de desenvolvimento do interior 

(correspondente ao traçado do IP2 Beja-Guarda

(...) O documento não dá resposta às grandes infraestruturas económicas 

localizadas na região - Porto de Sines, Alqueva, infrae

Beja, Évora e Ponte de Sor, a rede regional de parques empresariais e de outras 

infraestruturas estruturantes de acolhimento empresarial não estão 

representadas/reconhecidas. 

Falta o desenvolvimento das redes de infraestruturas 

transferência de tecnologia, a necessidade de recuperar o SRTT 

Regional de Transferência de Tecnologia e o PACT 

Ciência e Tecnologia, a atualização da sua estratégia, integrada com a EREI 
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Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030.
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2 da Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia de acordo com os 
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condições de competitividade e atratividade, ao deixar vastas áreas do território 

pazes de promover a atratividade dos 

territórios, como é o caso do Alto Alentejo, que se mantém ou regride nas 

ligações previstas, enclausurado entre um corredor a Norte, criado para servir a 

Beira Baixa, e um corredor a Sul criado para uma ligação Lisboa/Madrid, 

deixando todo o interior deste território sem um corredor longitudinal entre as 

principais cidades (Portalegre e a Eurocidade Campo Maior/Elvas) e a Plataforma 

Logística do Caia localizada junto à linha férrea de mercadorias Sines/Europa. 

ção entre a A23 e a A6, para além do Alto Alentejo é fundamental para a 

ligação da Beira Baixa, através de Portalegre, à Linha de Sines e à Plataforma 
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Ainda no que respeita à conetividade e às medidas de desenvolvimento que 

especificamente são necessárias para o interior, em que o PNPOT é omisso, não 

há qualquer referência ao Aeródromo de Ponte de Sor que assume importância 

escente para a região e para o país, enquanto escola de pilotos e polo da 

industria aeronáutica, entre outras valências, e que necessita de uma ligação 

rodoviária ao novo aeroporto do Montijo e a Lisboa, através da execução do IC 

o é referenciado no PROT e é fundamental para o 

desenvolvimento desta infraestrutura e para todo o território do Alto Alentejo. 

O PNPOT assinala as grandes 

nacionais, sem prejuízo de matérias de âmbito 

regional e local serem tratadas em sede
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Contestam a assumida desistência do Eixo de desenvolvimento do interior 

Guarda-Bragança)  

(...) O documento não dá resposta às grandes infraestruturas económicas 

Porto de Sines, Alqueva, infraestruturas aeroportuárias de 

Beja, Évora e Ponte de Sor, a rede regional de parques empresariais e de outras 

infraestruturas estruturantes de acolhimento empresarial não estão 

Falta o desenvolvimento das redes de infraestruturas de desenvolvimento e 

transferência de tecnologia, a necessidade de recuperar o SRTT - Sistema 

Regional de Transferência de Tecnologia e o PACT - Parque do Alentejo de 

Ciência e Tecnologia, a atualização da sua estratégia, integrada com a EREI - 

O PNI está em discussão. Como é referido no 

Programa de Ação, o PNI será articulado com o 

PNPOT. 

Os projetos concretos de 

discutidos no âmbito do PNI 2030.
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Estratégia Regional de Especialização Inteligente e relançamento desse sistema 

em bases sólidas e, a expansão e qualificação das redes digitais.

15. O Norte Alentejano encontra-se 

estruturantes na ligação a Espanha, o IP6 e o IP7, mas revela uma fraca 

acessibilidade ao interior da região, que contrasta com as

externas. 

A execução de eixos rodoviários é absolutamente fulcral para o desenvolvimento 

da região, permitindo o reforço da mobilidade Norte

entre a A6 e A23, e Nascente-Poente, prolongando o IC 9 e o IC

sua inserção externa no eixo Lisboa-Madrid, e interna, entre os seus diferentes 

polos de maior e menor dimensão, de forma a garantir um mais fácil acesso de 

investidores à região e um maior acesso da região aos efeitos induzidos pelos 

investimentos nacionais e regionais estruturantes. Assim consideram

estruturantes os seguintes eixos: Criação de um novo troço de autoestrada para 

ligação interna entre a A6 e a A23. 

Conclusão do projeto do IC9 e prolongamento do mesmo entre as cida

Ponte de Sor e Elvas (Plataforma Multimodal) de uma forma mais direta e rápida 

com a correspondente ligação transfronteiriça (Badajoz). Este corredor rodoviário, 

a concretizar sob a forma de IC (prolongamento do IC9), ligará Ponte de Sor a 

Elvas, passando pelos concelhos de Avis, Sousel e Estremoz e criará um 

importante corredor de desenvolvimento a Sul, extremamente importante para 

um território equilibrado. 

16. (...) a Câmara Municipal de Avis entende que nesta região interior não existe 

um eixo viário estruturante que reforce a cooperação territorial e que permita um 

acesso fácil aos Portos Marítimos de Setúbal e Sines ou à fronteira Elvas/Badajoz, 

através da ligação a Estremoz. Assim, propõe

que ligue Estremoz, Sousel, Avis, Ponte de Sor e Abrantes, prolongando o 

Itinerário Complementar 9 (IC9) que ligará Ponte de Sor à Nazaré, que está 

inscrito no Plano Rodoviário Nacional desde o ano de 2000.

Este eixo viário constitui-se como um incremento fundamental para as indústrias 

extrativas e transformadoras que se localizam nesta região e que at

estão estranguladas com as dificuldades de escoamento de produtos em 

estradas de perfil não adequado (...)  Para além do já referido, o Modelo 

territorial, nos mapas das páginas 101 e 107, não identifica as principais estradas 

de ligação a Avis e que atravessam o concelho, nomeadamente, a EN370 que liga 

Avis a Pavia, a EN 243 que liga Avis a Fronteira, e a EN 244 que liga Avis a Ponte 

de Sor. Depois do foi referido, da necessidade de uma via estruturante com 

outras condições, torna-se no mínimo car

sejam alvo deste plano. 

17. Se por um lado percebemos o abandono do eixo de ligação de Viseu a Évora 

pelo centro de Portugal, não podemos aceitar que não seja assumido no PNPOT 

a ligação de Coruche a Santarém e a Lisboa, assumindo a execução do PRN ou 

seja do IC 10 E IC 13. Aliás na figura da página 79 do Diagnóstico estes eixos são 

dados como existentes o que não é verdade.

Propõe-se, assim, que seja considerada a ligação de Coruche a Santarém e a 

Lisboa quer no que se refere ao sistema urbano quer no que 

acessibilidades. É para nós inconcebível que estas ligações não sejam 

consideradas dado o investimento já em fase de execução no Parque Empresarial 

do Sorraia e a necessidade absoluta da ligação de Coruche aos centros urbanos 

distrital e nacional. 

18 O Município de Macedo de Cavaleiros entende como prioritário na opção 

estratégica do desenvolvimento territorial o prolongamento a norte do IP2, 

partindo da zona industrial da Amendoeira, servindo também o concelho de 

Vinhais, que se encontra sem qualquer via rápida internacional.

Sem prejuízo da sua ligação a Bragança entendemos que é crucial a progressão 

do IP2 através de Vinhais e ligando pela Mofreita a norte até ao Município de A 

Gudiña ligando à A52 (Autovia das Rias Baixas).

De realçar que, nesta cidade, existe uma estação d

o nosso entendimento. Atendendo a que estamos num território de baixa 

densidade e numa região economicamente frágil, não faz sentido que a fronteira 
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Regional de Especialização Inteligente e relançamento desse sistema 

em bases sólidas e, a expansão e qualificação das redes digitais. 

se “encravado” entre dois corredores 

o a Espanha, o IP6 e o IP7, mas revela uma fraca 

acessibilidade ao interior da região, que contrasta com as boas acessibilidades 

A execução de eixos rodoviários é absolutamente fulcral para o desenvolvimento 

da região, permitindo o reforço da mobilidade Norte-Sul, facilitando a articulação 

Poente, prolongando o IC 9 e o IC 13 e facilitando a 

Madrid, e interna, entre os seus diferentes 

o, de forma a garantir um mais fácil acesso de 

investidores à região e um maior acesso da região aos efeitos induzidos pelos 

nvestimentos nacionais e regionais estruturantes. Assim consideram-se como 

estruturantes os seguintes eixos: Criação de um novo troço de autoestrada para 

Conclusão do projeto do IC9 e prolongamento do mesmo entre as cidades de 

Ponte de Sor e Elvas (Plataforma Multimodal) de uma forma mais direta e rápida 

com a correspondente ligação transfronteiriça (Badajoz). Este corredor rodoviário, 

(prolongamento do IC9), ligará Ponte de Sor a 

ssando pelos concelhos de Avis, Sousel e Estremoz e criará um 

importante corredor de desenvolvimento a Sul, extremamente importante para 

O PNI está em discussão. Como é referido no 

Programa de Ação, o PNI será articulado com o 

PNPOT. 

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030.

(...) a Câmara Municipal de Avis entende que nesta região interior não existe 

um eixo viário estruturante que reforce a cooperação territorial e que permita um 

sso fácil aos Portos Marítimos de Setúbal e Sines ou à fronteira Elvas/Badajoz, 

através da ligação a Estremoz. Assim, propõe-se a definição de um eixo viário 

que ligue Estremoz, Sousel, Avis, Ponte de Sor e Abrantes, prolongando o 

(IC9) que ligará Ponte de Sor à Nazaré, que está 

inscrito no Plano Rodoviário Nacional desde o ano de 2000. 

se como um incremento fundamental para as indústrias 

extrativas e transformadoras que se localizam nesta região e que atualmente 

estão estranguladas com as dificuldades de escoamento de produtos em 

Para além do já referido, o Modelo 

territorial, nos mapas das páginas 101 e 107, não identifica as principais estradas 

que atravessam o concelho, nomeadamente, a EN370 que liga 

Avis a Pavia, a EN 243 que liga Avis a Fronteira, e a EN 244 que liga Avis a Ponte 

de Sor. Depois do foi referido, da necessidade de uma via estruturante com 

se no mínimo caricato que nem as estradas nacionais 

O PNPOT assinala as grandes 

nacionais, sem prejuízo de matérias de âmbito 

regional e local serem tratadas em sede própria.

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030.

Se por um lado percebemos o abandono do eixo de ligação de Viseu a Évora 

pelo centro de Portugal, não podemos aceitar que não seja assumido no PNPOT 

a ligação de Coruche a Santarém e a Lisboa, assumindo a execução do PRN ou 

do IC 10 E IC 13. Aliás na figura da página 79 do Diagnóstico estes eixos são 

dados como existentes o que não é verdade. 

se, assim, que seja considerada a ligação de Coruche a Santarém e a 

Lisboa quer no que se refere ao sistema urbano quer no que diz respeito às 

acessibilidades. É para nós inconcebível que estas ligações não sejam 

consideradas dado o investimento já em fase de execução no Parque Empresarial 

do Sorraia e a necessidade absoluta da ligação de Coruche aos centros urbanos 

O PNPOT assinala as grandes 

nacionais, sem prejuízo de matérias de âmbito 

regional e local serem tratadas em sede própria.

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030.

Cavaleiros entende como prioritário na opção 

estratégica do desenvolvimento territorial o prolongamento a norte do IP2, 

partindo da zona industrial da Amendoeira, servindo também o concelho de 

Vinhais, que se encontra sem qualquer via rápida internacional. 

Sem prejuízo da sua ligação a Bragança entendemos que é crucial a progressão 

do IP2 através de Vinhais e ligando pela Mofreita a norte até ao Município de A 

Gudiña ligando à A52 (Autovia das Rias Baixas). 

De realçar que, nesta cidade, existe uma estação do AVE, que ainda mais justifica 

Atendendo a que estamos num território de baixa 

densidade e numa região economicamente frágil, não faz sentido que a fronteira 

O PNI está em discussão. Como é referido no 

Programa de Ação, o PNI será articulado com o 

PNPOT. 

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do
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nordeste de Trás-os-Montes fique com 4 acessos a Espanha e Europa, e cerca 

¾ do território de fronteira da nossa província fique sem qualquer ligação a 

Espanha. 

19. Consideramos que o tema da “mobilidade suave” possui uma abordagem 

pouco aprofundada, quer ano nível do Diagnóstico, quer ao nível dos restantes 

elementos. Sugere-se o reforço da indicação de que 95% do Porto de Aveiro se 

localiza no Município de Ílhavo, com a integração da sua relevante Plataforma 

Logística (ZALI). 

20. Refere-se ainda que no que concerne à rede de transportes, que apesar da 

correta identificação das limitações existentes, no território nacional, ao nível da 

ferrovia e do transporte de mercadorias, sua ligação a centros logísticos e 

interfaces e interoperabilidade entre redes, no transporte internacional, não se 

encontra avaliada a relevância desta matér

desenvolvimento pleno das potencialidades do EFMA. O posicionamento 

estratégico do Alentejo no eixo Madrid 

termos de acessibilidades e logística, que privilegiam a frente atlântica no 

contacto com a América e África é referido, sem no entanto sinalizar a existência 

de uma rede de acessibilidades rodo/ferroviária adequada, e de centros 

logísticos, para o escoamento dos produtos agrícolas no presente, e também de 

produtos agrícolas transformados num futuro próximo.

21. Na articulação com os Sistemas do Modelo Territorial o Domínio Desporto 

integra-se no Sistema de conetividade (S4) pelas dimensões de Exercício Físico e 

Rendimento que promovem articulações e interligações espaciais de mobilidade.

22. Os portos do Algarve não estão corretos. Os portos de Portimão e Faro são 

portos secundários, sendo somente Porto de Portimão de Carga e Cruzeiros. 

Assim, nas páginas 76, 97, 99, 107, será de retirar da figura as âncoras no porto 

de Portimão e porto de Faro. 

23. Pagina 75. Retirar da frase o que está rasurado abaixo tendo em conta que 

ainda não estão identificados os corredores ecológicos no espaço marítimo 

nacional: “As redes de conetividade que se estabelecem através da rede 

hidrográfica, dos rios nacionais e internacionais, das principai

linhas de água, do sistema litoral e da rede fundamental de áreas protegidas, 

traçam no território e (espaço marítimo nacional) corredores ecológicos 

fundamentais para a manutenção, valorização e salvaguarda dos processos 

inerentes ao funcionamento saudável dos territórios e da conservação da 

biodiversidade, sendo indispensáveis para o bem estar da sociedade e da 

competitividade nacional. Conectando o país, a nível nacional, ibérico, europeu e, 

em alguns casos, mundial, a rede de conetivida

expressão no território nacional e sinaliza a relevância de compreender, valorizar 

e assumir a interdependência entre as fronteiras naturais, terrestres e marítimas 

do território nacional. 

24. … “estratégia e do programa de ação (…) não consideram duas infraestruturas 

fundamentais para privilegiar a  conetividade

transfronteiriço do Nordeste Transmontano. Referimo

Aeródromo de Bragança para Aeroporto Regional, assim como à continuação da 

ligação do IP2 até à fronteira (Puebla de Sanábria). Entendemos que estas duas 

infraestruturas contribuiriam de forma muito significativa para a competitividade 

de Portugal no contexto Ibérico, melhorando a continuidade e a permeabilidade 

entre o território português e espanhol e a articulação com outras infraestruturas 

importantes nacionais, nomeadamente o Porto de Leixões e o Aeroporto 

Francisco Sá Carneiro. O município de Bragança, no âmbito da sua contribuição 

para a discussão pública do PNPOT, que subscrevemos, demonstrou cabalmente 

este facto. 
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interurbanas e os subsistemas territoriais.

diagnóstico o tema foi reforçado no capítulo do 

Sistema Urbano. 

se ainda que no que concerne à rede de transportes, que apesar da 

mitações existentes, no território nacional, ao nível da 
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interfaces e interoperabilidade entre redes, no transporte internacional, não se 
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Assim, nas páginas 76, 97, 99, 107, será de retirar da figura as âncoras no porto 

Sugestão inserida no Sistema de Conetividade.

o que está rasurado abaixo tendo em conta que 

ainda não estão identificados os corredores ecológicos no espaço marítimo 

nacional: “As redes de conetividade que se estabelecem através da rede 

hidrográfica, dos rios nacionais e internacionais, das principais cabeceiras das 

linhas de água, do sistema litoral e da rede fundamental de áreas protegidas, 

traçam no território e (espaço marítimo nacional) corredores ecológicos 

fundamentais para a manutenção, valorização e salvaguarda dos processos 

ionamento saudável dos territórios e da conservação da 

biodiversidade, sendo indispensáveis para o bem estar da sociedade e da 

competitividade nacional. Conectando o país, a nível nacional, ibérico, europeu e, 

em alguns casos, mundial, a rede de conetividade ecológica nacional revela a sua 

expressão no território nacional e sinaliza a relevância de compreender, valorizar 

e assumir a interdependência entre as fronteiras naturais, terrestres e marítimas 

Sugestões inseridas no Desafio 4

… “estratégia e do programa de ação (…) não consideram duas infraestruturas 

conetividade peninsular e o desenvolvimento 

transfronteiriço do Nordeste Transmontano. Referimo-nos à evolução do 

Aeródromo de Bragança para Aeroporto Regional, assim como à continuação da 

ligação do IP2 até à fronteira (Puebla de Sanábria). Entendemos que estas duas 

infraestruturas contribuiriam de forma muito significativa para a competitividade 

de Portugal no contexto Ibérico, melhorando a continuidade e a permeabilidade 

entre o território português e espanhol e a articulação com outras infraestruturas 

acionais, nomeadamente o Porto de Leixões e o Aeroporto 

Francisco Sá Carneiro. O município de Bragança, no âmbito da sua contribuição 

para a discussão pública do PNPOT, que subscrevemos, demonstrou cabalmente 

O PNPOT trata das ligações de escal

Cabe aos PROT identificar outras ligações 

importantes à escala regional. 

A rede de conetividade internacional está 

expressa no mapa através de uma sinalética 

especifica (“Ligações internacionais”). 

O PNPOT constitui o referencial territorial 

orientador na definição da Estratégia Portugal 

2030, bem como para a elaboração do Programa 

Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do 

qual serão concretizados os projetos 

estruturantes definidos pelos setores.

contexto o PNPOT assinala as grandes 

conetividades nacionais, sem prejuízo de matérias 

de âmbito regional e local serem tratadas em 
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Esta preocupação está presente nas Medidas 4.5 

Promover a mobilidade metropolitana e 

interurbana, 5.7 Fomentar a cooperação 

intraurbana para uma cidade sustentável e 

(nova) e 5.9 Dinamizar as articulações 

interurbanas e os subsistemas territoriais. No 

diagnóstico o tema foi reforçado no capítulo do 

Sugestão inserida no Sistema de Conetividade. 

Sugestão inserida no Sistema de Conetividade. 

Sugestão inserida no Sistema de Conetividade. 

Sugestões inseridas no Desafio 4.1. 

O PNPOT trata das ligações de escala nacional. 

Cabe aos PROT identificar outras ligações 

importantes à escala regional.  

A rede de conetividade internacional está 

expressa no mapa através de uma sinalética 

especifica (“Ligações internacionais”).  

O PNPOT constitui o referencial territorial 

orientador na definição da Estratégia Portugal 

2030, bem como para a elaboração do Programa 

Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do 

qual serão concretizados os projetos 

estruturantes definidos pelos setores. Neste 

contexto o PNPOT assinala as grandes  

conetividades nacionais, sem prejuízo de matérias 

de âmbito regional e local serem tratadas em 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

25. No modelo territorial e na agenda há uma omissão de referência às vias 

navegáveis interiores, que são parte relevante da rede transeuropeia d

transportes (Regulamento (UE) n. 1315/2013). Mais especificamente, ignora

Via Navegável do Douro, que integra a Rede Principal (Core Network 

rede global estrategicamente mais importantes para atingir os objetivos de 

desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes, e cujo horizonte 

temporal de concretização é, precisamente, 2030). A modernização da VND tem, 

inclusivamente, financiamento comunitário, no âmbito do Mecanismo Financeiro 

Interligar a Europa.  

26. No modelo territorial e na agenda há uma omissão de referência à rede de 

aeródromos e ao transporte aéreo como infraestrutura de 

note-se que Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais e Portimão são servidos por 

ligações regulares. 

27. Se o Porto é o centro duma metrópole policêntrica tão importante para o 

tecido empresarial e económico do país, qual o sentido de este não ter (nem ter 

previsto ter) um eixo rodoferroviário de ligação ao centro da Europa? A ligação 

rodoviária já existe e tinha de ser alavancada

para a Linha do Douro, que devia ser eletrificada e cujo troço final devia ser 

reconstruído. Não tem sentido obrigar os exportadores a irem quase até Coimbra 

para transportarem os seus produtos por comboio. 

28. Implementar uma rede ciclável nacional e uma rede nacional de trilhos.

29. Há estratégias de interoperabilidade ferroviária (incluir sistemas de 

capacidade intermédia na ferrovia pesada) e de multimodalidade (promoção de 

ligações diretas) -, tanto para as regiões, como para o suburbano e urbano 

que exigem uma prioridade de investimento no sistema ferroviário nacional 

articulado com os centros urbanos e áreas metropolitanas, enquadrados em 

planos de deslocação urbana (pdu) e esquemas de coerênc

seu financiamento deve ser coberto num Contrato

O investimento público em infraestruturas de TP, em particular, no TC ferroviário 

de passageiros deve ter em consideração as mais recentes orientações de 

transição ecológica das cidades e regiões. Milhões de deslocações diárias de 

passageiros e de mercadorias necessitam de alternativas ao rodoviário e assim 

cumprir-se as recomendações e os compromissos da COP21 (2015) e QUITO 

(2016). (...) o H2020 ficou aquém do necessário em TP (só cerca de 750M

aplicados) e o H2030 não contempla essa prioridade, o que é um erro 

estratégico. As populações e a economia urbana ficam a perder.

30. A principal falha é a Insistência em limitar as ligações do Porto a este e a 

sudeste. A este mantém-se apenas um corredor rodoviário Porto/Vila 

Real/Bragança/fronteira. Onde está um corredor ferroviário que seja 

representado pela Linha do Douro e/ou que se

novo canal que ligue o Porto a Vila Real e Bragança? A sudeste não há qualquer 

corredor pelo menos rodoviário a ligar diretamente o Porto a Viseu e à Covilhã. 

Que passaria pelo aproveitamento da atual A32 prolongada a Viseu

incorporação do previsto IC37 entre esta cidade e preferencialmente a Covilhã 

através da construção duma travessia em túnel na Serra da Estrela como chegou 

a ser equacionado e que nunca deveria ter sido abandonada. Outra falha 

importante é não admitir um novo corredor ferroviário entre 

Aveiro/Viseu/Mangualde.  

Falhas secundárias mas que não devem ser esquecidas são a dum corredor 

rodoferroviário no litoral ligando Valença/Viana do Castelo/Porto/Aveiro/Figueira 

da Foz/Leiria/Caldas da Rainha/Torres Ved

está quase concluído) e alguns corredores primordialmente rodoviários como a) 

Viana do Castelo/Braga/Guimarães/Amarante/ Lamego/Trancoso/Guarda 

sensivelmente uma ligação sem perda de continuidade** baseada nos IP9 e 

IC26), b) Braga/Chaves/Bragança ao longo da N103, c) Porto/Lamego/Figueira 

Castelo Rodrigo ao longo da N222, d) Coimbra/Castelo Branco ao longo da N112 

e e)Viseu/Arganil/Sertã/Abrantes/Évora e Beja/Faro sensivelmente ao longo da 
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sede própria. 

No modelo territorial e na agenda há uma omissão de referência às vias 

navegáveis interiores, que são parte relevante da rede transeuropeia de 

transportes (Regulamento (UE) n. 1315/2013). Mais especificamente, ignora-se a 

Via Navegável do Douro, que integra a Rede Principal (Core Network - partes da 

rede global estrategicamente mais importantes para atingir os objetivos de 

de transeuropeia de transportes, e cujo horizonte 

temporal de concretização é, precisamente, 2030). A modernização da VND tem, 

inclusivamente, financiamento comunitário, no âmbito do Mecanismo Financeiro 

A Via Navegável do Douro foi i

Sistema de Conetividades. 

No modelo territorial e na agenda há uma omissão de referência à rede de 

aeródromos e ao transporte aéreo como infraestrutura de  conetividade interna - 

se que Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais e Portimão são servidos por 

O PNPOT trata das ligações de escala nacional. 

Cabe aos PROT identificar outras ligações 

importantes à escala regional.

duma metrópole policêntrica tão importante para o 

tecido empresarial e económico do país, qual o sentido de este não ter (nem ter 

previsto ter) um eixo rodoferroviário de ligação ao centro da Europa? A ligação 

rodoviária já existe e tinha de ser alavancada do lado espanhol (A4). O mesmo 

para a Linha do Douro, que devia ser eletrificada e cujo troço final devia ser 

reconstruído. Não tem sentido obrigar os exportadores a irem quase até Coimbra 

para transportarem os seus produtos por comboio.  

O PNI está em di

Programa de Ação, o PNI será articulado com o 

PNPOT. 

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030.

Implementar uma rede ciclável nacional e uma rede nacional de trilhos. Sugestões contempladas nas medidas referentes 

à conetividade, nomeadamente, a Medida 4.5.

Há estratégias de interoperabilidade ferroviária (incluir sistemas de 

capacidade intermédia na ferrovia pesada) e de multimodalidade (promoção de 

o para as regiões, como para o suburbano e urbano - e 

que exigem uma prioridade de investimento no sistema ferroviário nacional 

articulado com os centros urbanos e áreas metropolitanas, enquadrados em 

planos de deslocação urbana (pdu) e esquemas de coerência territorial (ecot). O 

seu financiamento deve ser coberto num Contrato-Plano Estado-Região (CPER). 

O investimento público em infraestruturas de TP, em particular, no TC ferroviário 

de passageiros deve ter em consideração as mais recentes orientações de 

ransição ecológica das cidades e regiões. Milhões de deslocações diárias de 

passageiros e de mercadorias necessitam de alternativas ao rodoviário e assim 

se as recomendações e os compromissos da COP21 (2015) e QUITO 

m do necessário em TP (só cerca de 750M€, não 

aplicados) e o H2030 não contempla essa prioridade, o que é um erro 

As populações e a economia urbana ficam a perder. 

O PNPOT assinala as grandes 

nacionais, sem prejuízo de matérias 

regional e local serem tratadas em sede própria.

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030.

A principal falha é a Insistência em limitar as ligações do Porto a este e a 

se apenas um corredor rodoviário Porto/Vila 

Real/Bragança/fronteira. Onde está um corredor ferroviário que seja 

representado pela Linha do Douro e/ou que seja representado pela criação dum 

novo canal que ligue o Porto a Vila Real e Bragança? A sudeste não há qualquer 

corredor pelo menos rodoviário a ligar diretamente o Porto a Viseu e à Covilhã. 

Que passaria pelo aproveitamento da atual A32 prolongada a Viseu* e à 

incorporação do previsto IC37 entre esta cidade e preferencialmente a Covilhã 

através da construção duma travessia em túnel na Serra da Estrela como chegou 

a ser equacionado e que nunca deveria ter sido abandonada. Outra falha 

r um novo corredor ferroviário entre 

Falhas secundárias mas que não devem ser esquecidas são a dum corredor 

rodoferroviário no litoral ligando Valença/Viana do Castelo/Porto/Aveiro/Figueira 

da Foz/Leiria/Caldas da Rainha/Torres Vedras/Lisboa (e que no modo rodoviário 

está quase concluído) e alguns corredores primordialmente rodoviários como a) 

Viana do Castelo/Braga/Guimarães/Amarante/ Lamego/Trancoso/Guarda 

sensivelmente uma ligação sem perda de continuidade** baseada nos IP9 e 

6), b) Braga/Chaves/Bragança ao longo da N103, c) Porto/Lamego/Figueira 

Castelo Rodrigo ao longo da N222, d) Coimbra/Castelo Branco ao longo da N112 

e e)Viseu/Arganil/Sertã/Abrantes/Évora e Beja/Faro sensivelmente ao longo da 

O PNPOT trata das ligações de escala nacional. 

Cabe aos PROT identificar outras ligações 

importantes à escala regional. Os projetos 

concretos de infraestruturas serão discutidos no 

âmbito do PNI 2030.
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A Via Navegável do Douro foi integrada no 

Sistema de Conetividades.  

O PNPOT trata das ligações de escala nacional. 

Cabe aos PROT identificar outras ligações 

importantes à escala regional. 

O PNI está em discussão. Como é referido no 

Programa de Ação, o PNI será articulado com o 

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030. 

contempladas nas medidas referentes 

à conetividade, nomeadamente, a Medida 4.5. 

O PNPOT assinala as grandes  conetividades 

nacionais, sem prejuízo de matérias de âmbito 

regional e local serem tratadas em sede própria. 

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030. 

O PNPOT trata das ligações de escala nacional. 

Cabe aos PROT identificar outras ligações 

importantes à escala regional. Os projetos 

concretos de infraestruturas serão discutidos no 

ito do PNI 2030. 
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N2***. Outras ligações deverão ser ainda equacionadas. Por exemplo a ferroviária 

Viana do Castelo/Braga/Guimarães/Penafiel, a rodoferroviária Coimbra/Tomar (já 

existindo aliás a rodoviária, mas não referida no mapa) e a rodoviária Santiago do 

Cacém/Lagos (IC4). 

* Em perfil AE ou via rápida conforme o volume de tráfego expectável.

**Ao contrário do plano atual que não prevê ligação direta entre Viana do 

Castelo e Braga e interrompe a ligação entre Mesão Frio e Lamego. 

***Apesar da N2 não passar em Évora e Beja faz sentido desviar um p

percurso da alternativa para ligar aqueles dois centros urbanos.

31. No que concerne ao Sistema de  conetividade

o mesmo fala de que um país bem conectado em infraestruturas verdes azuis e 

cinzentas, que tira proveito da sua posição geográfica e da facilidade de relação 

com outros povos, reconhece e valoriza as ligações e interconexões territoriais no 

espaço nacional e para além dele, assumindo a relevância da gestão dos 

ecossistemas e das redes naturais, viárias e digitais. 

Verificando este Sistema de  conetividade verific

sistema designado de Sistema Ecológico e Energético, que englobaria a gestão 

das redes de  conetividade ecológica e os respetivos esquemas de 

ecológica nacional e seu desenvolvimento “(…) nos instrumentos de pl

e de politica sectorial mais adequados, permitindo a articulação com as 

Estruturas Regionais e de Proteção e Valorização Ambiental, no âmbito regional, 

e com as Estruturas Ecológica Municipais, no âmbito municipal.” (pág. 98 da 

Estratégia e Modelo Territorial do PNPOT 2030), respeitando ainda os objetivos 

da Reserva Ecológica Nacional e da Rede Nacional de Áreas Classificadas. Nesta 

área, poder-se-ia, ainda, abordar a questão da necessidade energética nacional e 

as suas origens e impactos poluidores, sendo desenvolvidos estudos e mapas de 

quais as áreas do país mais predestinadas à produção de energias limpas e o seu 

impacto no território, indo ao encontro do Tratado de Paris e dos objetivos que 

Portugal se comprometeu a cumprir. A aposta nas energ

revolucionar a vida das cidades pois seriam mais competitivas a nível mundial 

pelo facto de possuírem melhor qualidade do ar e maior acesso a rede 

energética com valores mais reduzidos.  

No que diz respeito à rede de infraestruturas fundame

focado na área da consolidação e nós de 

e/ou ferroviárias, infraestruturas logísticas, aeroportos e portos acreditando que é 

somente o investimento deste que contribui para a diminuição das disp

regionais e para a coesão territorial, proporcionando uma maior equidade de 

oportunidades de acesso a equipamentos, serviços, locais de emprego, no 

combate ao isolamento de regiões, entre outras situações. Na realidade a 

necessidade existente é uma maior fiscalização dos serviços prestados pelos 

operadores de transportes antes de se verificar se é necessário, ou não, o 

investimento nas infraestruturas, pois existem exemplos de des

propositada em alguns meios de transporte como é o caso

comboios Fertagus e o Metro Transportes do Sul (MTS), em que a falta de 

organização faz com que viagens de 20 (vinte) minutos se transformem, 

consoante a hora, de tormentos de 45 (quarenta e cinco) minutos a 1 (uma) hora 

e 15 (quinze) minutos. (...) Pode-se concluir que o desregulamento dos 

transportes públicos é um duplo benefício para o Estado da República Federal da 

Alemanha que irá incidir no aumento do uso do automóvel privado (grande parte 

dele construído por empresas alemãs e suas su

investimento através de Fundos Comunitários Europeus que Portugal aloca com 

o fim de melhorar a  conetividade dentro das grandes metrópoles, entre estas e 

entre estas e outros locais. 
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ser ainda equacionadas. Por exemplo a ferroviária 

Viana do Castelo/Braga/Guimarães/Penafiel, a rodoferroviária Coimbra/Tomar (já 

existindo aliás a rodoviária, mas não referida no mapa) e a rodoviária Santiago do 

rápida conforme o volume de tráfego expectável. 

**Ao contrário do plano atual que não prevê ligação direta entre Viana do 

Castelo e Braga e interrompe a ligação entre Mesão Frio e Lamego.  

***Apesar da N2 não passar em Évora e Beja faz sentido desviar um pouco o 

percurso da alternativa para ligar aqueles dois centros urbanos. 

conetividade (S4 pág.90) deparamo-nos que 

o mesmo fala de que um país bem conectado em infraestruturas verdes azuis e 

cinzentas, que tira proveito da sua posição geográfica e da facilidade de relação 

outros povos, reconhece e valoriza as ligações e interconexões territoriais no 

espaço nacional e para além dele, assumindo a relevância da gestão dos 

ecossistemas e das redes naturais, viárias e digitais.  

verificamos que seria necessário um 6º 

sistema designado de Sistema Ecológico e Energético, que englobaria a gestão 

ecológica e os respetivos esquemas de  conetividade 

ecológica nacional e seu desenvolvimento “(…) nos instrumentos de planeamento 

e de politica sectorial mais adequados, permitindo a articulação com as 

Estruturas Regionais e de Proteção e Valorização Ambiental, no âmbito regional, 

e com as Estruturas Ecológica Municipais, no âmbito municipal.” (pág. 98 da 

o Territorial do PNPOT 2030), respeitando ainda os objetivos 

da Reserva Ecológica Nacional e da Rede Nacional de Áreas Classificadas. Nesta 

ia, ainda, abordar a questão da necessidade energética nacional e 

es, sendo desenvolvidos estudos e mapas de 

quais as áreas do país mais predestinadas à produção de energias limpas e o seu 

impacto no território, indo ao encontro do Tratado de Paris e dos objetivos que 

Portugal se comprometeu a cumprir. A aposta nas energias limpas iria 

revolucionar a vida das cidades pois seriam mais competitivas a nível mundial 

pelo facto de possuírem melhor qualidade do ar e maior acesso a rede 

No que diz respeito à rede de infraestruturas fundamental, o PNPOT está mais 

focado na área da consolidação e nós de  conetividade de ligações rodoviárias 

e/ou ferroviárias, infraestruturas logísticas, aeroportos e portos acreditando que é 

somente o investimento deste que contribui para a diminuição das disparidades 

regionais e para a coesão territorial, proporcionando uma maior equidade de 

oportunidades de acesso a equipamentos, serviços, locais de emprego, no 

combate ao isolamento de regiões, entre outras situações. Na realidade a 

a maior fiscalização dos serviços prestados pelos 

operadores de transportes antes de se verificar se é necessário, ou não, o 

investimento nas infraestruturas, pois existem exemplos de des conetividade 

propositada em alguns meios de transporte como é o caso da companhia de 

comboios Fertagus e o Metro Transportes do Sul (MTS), em que a falta de 

organização faz com que viagens de 20 (vinte) minutos se transformem, 

consoante a hora, de tormentos de 45 (quarenta e cinco) minutos a 1 (uma) hora 

se concluir que o desregulamento dos 

cio para o Estado da República Federal da 

Alemanha que irá incidir no aumento do uso do automóvel privado (grande parte 

dele construído por empresas alemãs e suas sucursais) e na recuperação de 

investimento através de Fundos Comunitários Europeus que Portugal aloca com 

dentro das grandes metrópoles, entre estas e 

A implementação de infraestruturas verdes e

azuis que contribuam para a adoção de soluções 

de base natural, está prevista no Programa de 

Ação- Programa de Ação  nomeadamente nas 

Medidas 1.3 afirmar a Biodiversidade como um 

ativo territorial e  4.1 Otimizar as infraestruturas 

ambientais e de energia

Relativamente às infraestruturas de transportes, o 

PNPOT assinala as grandes 

nacionais, sem prejuízo de matérias de âmbito 

regional e local serem tratadas em sede própria.

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito
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A implementação de infraestruturas verdes e 

azuis que contribuam para a adoção de soluções 

de base natural, está prevista no Programa de 

Programa de Ação  nomeadamente nas 

Medidas 1.3 afirmar a Biodiversidade como um 

ativo territorial e  4.1 Otimizar as infraestruturas 

ambientais e de energia. 

Relativamente às infraestruturas de transportes, o 

PNPOT assinala as grandes  conetividades 

nacionais, sem prejuízo de matérias de âmbito 

regional e local serem tratadas em sede própria. 

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030. 
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TEMA: Sistemas e Modelo Territorial

SUBTEMA: Sistema Urbano 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 17 MUNICÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNI

PARTICULARES; 1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Não se discute em que nível e a que escala se devem definir as políticas. 

Será importante no modelo territorial, entender a que nível se faz ou articula 

esta escolha e a coordenação da sua implementação, numa lógica de 

estruturação de uma hierarquia urbana, garantido equidade no acesso 

nomeadamente aos serviços públicos e de interesse geral. Ficando 

indefinida esta opção, e a identificação de níveis de responsabilidade, 

corremos o risco de não fazer acontecer, ou acontecer de forma 

disfuncional, contrariando as preocupações de eficiência e eficácia 

desejadas. 

2. Não está suficientemente clara a estratégia de política urbana. Tendo 

como referência a política urbana do PT2020, que utilizou os PROT e a sua 

articulação com o PNPOT para ancorar o racional de intervenção, e num 

momento único de coincidência de programação de uma estratégia 

territorial e uma estratégia de política e financiamento de médio prazo, 

julga-se ser importante reforçar a reflexão neste domínio.

3. Necessário reforçar os grandes eixos Norte

Sistema Urbano do Modelo Territorial. Há também uma insuficiente 

relevância à dimensão funcional e estruturante de alguns eixos e centros 

urbanos de fronteira. 

4. Em termos de estrutura hierárquica de centralidades, os contributos não 

são coincidentes: 

- Uns, defendem que é importante estabelecer u

centros regionais, que estruturem e permitam robustecer um verdadeiro 

Sistema Urbano Nacional, identificando assim os de 1º nível, depois os de 2º 

nível e finalmente os “outros centros”. 

- Outros, consideram que uma organização territ

urbanos como maior e menor importância, os estruturantes e 

complementares, cria territórios de 1ª e outros de 2ª. A injustiça é flagrante 

pois decidiu-se adaptar este modelo à aplicação dos fundos financeiros 

europeus, no âmbito da Regeneração Urbana. Isto contribuirá para que, os 

estruturantes ganhem ainda maior importância, e os complementares não 

consigam chegar ao nível dos anteriores.    

5. Considera-se que o estudo e as propostas que inferem e se fazem no 

âmbito do "Noroeste Global" são muito interessantes e motivadores, mau 

grado o alheamento a que parecem ter sido votadas pelos seus primeiros 

destinatários (Universidades e Autarcas). "O virtuoso modo de inter

Aveiro – Grande Porto", ou "a constituição (aparentemente) artificial de um 

triângulo relacional integrando Aveiro – Coimbra 

aqui refletidos. 

6. Julga-se que o modelo do sistema urbano deve olhar para as áreas 

metropolitanas, não como um todo homogéneo e indistinto, mas 

identificando centros urbanos que se articulam entre si, como o faz para o 

restante Sistema Urbano.  E neste âmbito, com o objetivo de afirmar 

internacionalmente as Áreas Metropolitanas, devia

funcional, uma área mais alargada que se estenda a ou

A Braga ou Aveiro, no caso da AMP, criando a região metropolitana?

7. Sobre o território, urge fixar o entendimento de que se considera por 
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Não se discute em que nível e a que escala se devem definir as políticas. 

Será importante no modelo territorial, entender a que nível se faz ou articula 

esta escolha e a coordenação da sua implementação, numa lógica de 

hierarquia urbana, garantido equidade no acesso 

nomeadamente aos serviços públicos e de interesse geral. Ficando 

indefinida esta opção, e a identificação de níveis de responsabilidade, 

corremos o risco de não fazer acontecer, ou acontecer de forma 

onal, contrariando as preocupações de eficiência e eficácia 

No Programa de Ação

operacionalização do Modelo Territorial, mais 

concretamente à operacionalização do Sistema 

Urbano está explícito nesta nova versão quem são 

Ministérios que tutelam cada Medida, quem são as 

entidades principais e as participantes. Em matéria de 

serviços públicos e de interesse geral o diagnóstico foi 

reforçado de forma a poder sustentar uma política 

pública mais informada, atendendo aos dife

níveis de oferta como também tendo em atenção a 

estrutura de povoamento (densidades diferenciadas 

no país) do país. Os diferentes Ministérios, através da 

organização da oferta dos serviços públicos e de 

interesse geral devem contribuir para a consol

do Sistema Urbano.   

2. Não está suficientemente clara a estratégia de política urbana. Tendo 

como referência a política urbana do PT2020, que utilizou os PROT e a sua 

articulação com o PNPOT para ancorar o racional de intervenção, e num 

ico de coincidência de programação de uma estratégia 

territorial e uma estratégia de política e financiamento de médio prazo, 

se ser importante reforçar a reflexão neste domínio. 

Na Agenda Territorial, identificam

dirigidas ao Sistema U

nova Medida dirigida à política urbana para reforçar 

estas matérias.  Concluindo, o PNPOT não define a 

Política Urbana mas dá as orientações para a sua 

futura definição. 

3. Necessário reforçar os grandes eixos Norte-Sul e Litoral-Interior no 

Sistema Urbano do Modelo Territorial. Há também uma insuficiente 

relevância à dimensão funcional e estruturante de alguns eixos e centros 

Os grandes eixos Norte

evidenciados no Sistema 

e principais centros urbanos de fronteira estão 

assinalados no mapa do Sistema Urbano.

4. Em termos de estrutura hierárquica de centralidades, os contributos não 

Uns, defendem que é importante estabelecer uma hierarquização dos 

centros regionais, que estruturem e permitam robustecer um verdadeiro 

Sistema Urbano Nacional, identificando assim os de 1º nível, depois os de 2º 

Outros, consideram que uma organização territorial que define os centros 

urbanos como maior e menor importância, os estruturantes e 

complementares, cria territórios de 1ª e outros de 2ª. A injustiça é flagrante 

se adaptar este modelo à aplicação dos fundos financeiros 

da Regeneração Urbana. Isto contribuirá para que, os 

estruturantes ganhem ainda maior importância, e os complementares não 

 

Reitera-se que o PNPOT define um quadro estratégico 

para o ordenamento do espaço territo

Nos termos do n.º 1 do artigo 41.º da Lei N.º 31/2014 

de 30 de maio, compete aos programas regionais 

estabelecer as opções estratégicas de organização do 

território regional. Assim, o PNPOT só estabelece as 

principais centralidades urbanas d

Nacional. 

se que o estudo e as propostas que inferem e se fazem no 

âmbito do "Noroeste Global" são muito interessantes e motivadores, mau 

grado o alheamento a que parecem ter sido votadas pelos seus primeiros 

niversidades e Autarcas). "O virtuoso modo de inter-relação 

Grande Porto", ou "a constituição (aparentemente) artificial de um 

Coimbra – Viseu –Aveiro não estão 

A Medida 5.9 Dinamizar as ar

os subsistemas territoriais

vista responder esta questão. 

se que o modelo do sistema urbano deve olhar para as áreas 

metropolitanas, não como um todo homogéneo e indistinto, mas 

entros urbanos que se articulam entre si, como o faz para o 

restante Sistema Urbano.  E neste âmbito, com o objetivo de afirmar 

internacionalmente as Áreas Metropolitanas, devia-se considerar uma região 

funcional, uma área mais alargada que se estenda a outros centros urbanos. 

A Braga ou Aveiro, no caso da AMP, criando a região metropolitana? 

O PNPOT no diagnóstico dá vários contributos para a 

identificação das regiões funcionais. Na atual versão 

foi reforçada a Medida dos Subsistemas Territoriais, 

indo de encontro a este contributo.

7. Sobre o território, urge fixar o entendimento de que se considera por A valorização das cidades médias no interior é clara 
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CÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 3 

No Programa de Ação, no capítulo referente à 

operacionalização do Modelo Territorial, mais 

concretamente à operacionalização do Sistema 

Urbano está explícito nesta nova versão quem são os 

Ministérios que tutelam cada Medida, quem são as 

entidades principais e as participantes. Em matéria de 

serviços públicos e de interesse geral o diagnóstico foi 

reforçado de forma a poder sustentar uma política 

pública mais informada, atendendo aos diferentes 

níveis de oferta como também tendo em atenção a 

estrutura de povoamento (densidades diferenciadas 

no país) do país. Os diferentes Ministérios, através da 

organização da oferta dos serviços públicos e de 

interesse geral devem contribuir para a consolidação 

Na Agenda Territorial, identificam-se as Medidas 

dirigidas ao Sistema Urbano. Foi introduzida uma 

nova Medida dirigida à política urbana para reforçar 

estas matérias.  Concluindo, o PNPOT não define a 

Política Urbana mas dá as orientações para a sua 

Os grandes eixos Norte-Sul e Litoral-Interior foram 

evidenciados no Sistema Urbano. Os principais Eixos  

e principais centros urbanos de fronteira estão 

assinalados no mapa do Sistema Urbano. 

se que o PNPOT define um quadro estratégico 

para o ordenamento do espaço territorial nacional. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 41.º da Lei N.º 31/2014 

de 30 de maio, compete aos programas regionais 

estabelecer as opções estratégicas de organização do 

território regional. Assim, o PNPOT só estabelece as 

principais centralidades urbanas do Sistema Urbano 

Dinamizar as articulações interurbanas e 

os subsistemas territoriais foi desenvolvida tendo em 

vista responder esta questão.  

O PNPOT no diagnóstico dá vários contributos para a 

identificação das regiões funcionais. Na atual versão 

foi reforçada a Medida dos Subsistemas Territoriais, 

encontro a este contributo. 

A valorização das cidades médias no interior é clara 
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“interior” (será que o país tem “interior”?) e valorizar as ditas cidades médias 

como elementos de intermediação e intermediários entre um litoral 

densificado e urbanizado e o restante território nacional.

8. Não se realizou qualquer exercício de avaliação do PNPOT anterior nem 

se levantou informação do PROTC, o que resulta numa formulação 

indefinida “a estruturar”, mas não dizendo como.

9. Definir e assumir objetivos de especialização para os diferentes centros 

urbanos, em particular para os centros regionais, numa ótica de potenciação 

dos seus ativos estratégicos, como é, por exemplo, para o de Coimbra, a 

posição geográfica, o capital humano e cultural, 

tecnologia, a capacidade de relacionamento internacional, o conjunto 

monumental e museológico. 

10. Na articulação com os Sistemas do Modelo Territorial o Domínio 

Desporto integra-se: no Sistema Urbano (S5) pelas dimensões da Atividade 

Física, Exercício Físico e Rendimento, pois estas atividades promovem e 

ampliam as suas características essenci

acessibilidade, multidisciplinaridade, atratividade externa, nomeadamente) 

promovendo assim o bem estar dos seus habitantes e ampliando o seu 

sentimento de pertença. 

11. É fundamental haver politicas de discriminação positiva para o interior 

nos centros urbanos complementares tem-se assistido a uma dinâmica mais 

acentuada de regressão populacional, económica e social, fruto da menor 

capacitação de investimento. Deste modo, consid

PNPOT reflita uma real estratégia de desenvolvimento para estes territórios, 

que se considera omissa no documento. 

12. Preconiza-se que o Sistema Urbano do Modelo Territorial do PNPOT 

deve assentar não numa hierarquia de centros urbanos individuais, mas 

numa hierarquização de territórios, em dois níveis: correspondendo o 

primeiro nível, como já consta da Proposta, aos que são polarizados pelas 

duas aglomerações metropolitanas, e o segundo nível aos que se estruturam 

em torno de uma ou duas polarizações urbanas evidentes (essencialmente 

nas áreas ditas do interior) ou de redes de centros urbanos com evidentes 

relações de articulação e/ou complementaridade.

13. (...)  vimos pelo presente que seja equacionada, propor a classificação no 

concelho de Mira de outros centros urbanos, para além da sede do 

município “Mira”, concretamente o centro urbano da Praia de Mira, 

dinamizador e ancora do desenvolvimento do concelho e da região

14. (…) vem propor a alteração da classificação do concelho da Lousã, de 

Centro Urbano Complementar para Centro Urbano Estruturante, na medida 

em que considera que a Lousã reúne as condições necessárias, quer ao nível 

das funções urbanas, quer ao nível de prop

concelho, para esta alteração. (…) No âmbito da organização territorial, 
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“interior” (será que o país tem “interior”?) e valorizar as ditas cidades médias 

como elementos de intermediação e intermediários entre um litoral 

cado e urbanizado e o restante território nacional. 

nesta proposta de PNPOT, enquanto nós de 

ancoragem mas também de estruturação dos 

territórios de baixa densidade.

exercício de avaliação do PNPOT anterior nem 

se levantou informação do PROTC, o que resulta numa formulação 

indefinida “a estruturar”, mas não dizendo como. 

O PNPOT de 2007 foi avaliado em 2014, e o respetivo 

documento está disponível no site da DGT. O Sis

Urbano que consta do atual PNPOT, tem em 

consideração o PROTC, relativamente às principais 

centralidades. Na operacionalização do Sistema 

Urbano são identificadas as Medidas de Política a 

integrar e quem são as entidades a envolver.

mir objetivos de especialização para os diferentes centros 

urbanos, em particular para os centros regionais, numa ótica de potenciação 

dos seus ativos estratégicos, como é, por exemplo, para o de Coimbra, a 

posição geográfica, o capital humano e cultural, a área do ensino, saúde e 

tecnologia, a capacidade de relacionamento internacional, o conjunto 

O PNPOT é um documento de estratégia nacional. 

Cabe a cada cidade identificar o seu próprio projeto 

estratégico de desenvolvimento urba

10. Na articulação com os Sistemas do Modelo Territorial o Domínio 

se: no Sistema Urbano (S5) pelas dimensões da Atividade 

Física, Exercício Físico e Rendimento, pois estas atividades promovem e 

ampliam as suas características essenciais (diversidade, mobilidade, 

acessibilidade, multidisciplinaridade, atratividade externa, nomeadamente) 

promovendo assim o bem estar dos seus habitantes e ampliando o seu 

O Contributo foi incluído no Sistema Social e no 

Programa de Ação, nas 

ambiente urbano e o espaço público

cuidados de saúde e reduzir as desigualdades de 

acesso, 2.5 Melhorar a qualidade de vida da 

população idosa e reforçar as relações 

intergeracionais, 2.7 Promover a inclusão social, 

estimular a igualdade de oportunidades e reforçar as 

redes de apoio de proximidade

património e as práticas culturais

3.3 Afirmar os ativos estratégicos turísticos nacionais

5.2 Ativar o conhecimento e uma nova cultura 

territorial, 5.3 Potenciar e qualificar a cooperação 

territorial e 5.10 

transfronteiriça. 

ntal haver politicas de discriminação positiva para o interior – 

se assistido a uma dinâmica mais 

acentuada de regressão populacional, económica e social, fruto da menor 

capacitação de investimento. Deste modo, considera-se importante que o 

PNPOT reflita uma real estratégia de desenvolvimento para estes territórios, 

O PNPOT afirma que: face ao contexto global, os 

novos modelos económicos e sociais terão de ser mais 

distributivos e mais inclusivos, e necessariamente mais 

sustentáveis. Além disso, propõe várias Medidas de 

Política tanto de natureza social como económica, 

tendo sempre presente as grandes desigualdades 

sociais e as injustiças espaciais. Concluindo, o PNPOT 

é um contributo para a reflexão estratégica das 

grandes questões estruturais que afetam e vão afetar 

o país, tendo em conta a diversidade dos contextos 

territoriais. 

se que o Sistema Urbano do Modelo Territorial do PNPOT 

de centros urbanos individuais, mas 

numa hierarquização de territórios, em dois níveis: correspondendo o 

primeiro nível, como já consta da Proposta, aos que são polarizados pelas 

duas aglomerações metropolitanas, e o segundo nível aos que se estruturam 

torno de uma ou duas polarizações urbanas evidentes (essencialmente 

nas áreas ditas do interior) ou de redes de centros urbanos com evidentes 

relações de articulação e/ou complementaridade. 

A sugestão é interessante conceptualmente, mas de 

difícil de concretizar em matéria de governança 

territorial. Há participações que consideram que o 

PNPOT devia fazer uma proposta mais hierarquizada 

de centralidades dentro dos sistemas metropolitanos, 

o que contraria a proposta apresentada.

presente que seja equacionada, propor a classificação no 

concelho de Mira de outros centros urbanos, para além da sede do 

município “Mira”, concretamente o centro urbano da Praia de Mira, 

dinamizador e ancora do desenvolvimento do concelho e da região 

Reitera-se que o PNPOT define um quadro estratégico 

para o ordenamento do espaço territorial nacional. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 41.º da Lei N.º 31/2014 

de 30 de maio, compete aos programas regionais 

estabelecer as opções estratégicas de organização do 

território regional. Assim, o PNPOT só estabelece as 

principais centralidades urbanas do Sistema Urbano 

Nacional. Cabe aos PROT a identificação da estrutura 

urbana regional.  

(…) vem propor a alteração da classificação do concelho da Lousã, de 

Centro Urbano Complementar para Centro Urbano Estruturante, na medida 

em que considera que a Lousã reúne as condições necessárias, quer ao nível 

das funções urbanas, quer ao nível de propostas para desenvolvimento do 

concelho, para esta alteração. (…) No âmbito da organização territorial, 
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nesta proposta de PNPOT, enquanto nós de 

ancoragem mas também de estruturação dos 

territórios de baixa densidade. 

O PNPOT de 2007 foi avaliado em 2014, e o respetivo 

documento está disponível no site da DGT. O Sistema 

Urbano que consta do atual PNPOT, tem em 

consideração o PROTC, relativamente às principais 

centralidades. Na operacionalização do Sistema 

Urbano são identificadas as Medidas de Política a 

integrar e quem são as entidades a envolver. 

O PNPOT é um documento de estratégia nacional. 

Cabe a cada cidade identificar o seu próprio projeto 

estratégico de desenvolvimento urbano. 

O Contributo foi incluído no Sistema Social e no 

Programa de Ação, nas Medidas 1.9 Qualificar o 

ambiente urbano e o espaço público, 2.3 Melhorar os 

cuidados de saúde e reduzir as desigualdades de 

Melhorar a qualidade de vida da 

população idosa e reforçar as relações 

Promover a inclusão social, 

estimular a igualdade de oportunidades e reforçar as 

redes de apoio de proximidade, 2.8 Valorizar o 

património e as práticas culturais, criativas e artísticas, 

Afirmar os ativos estratégicos turísticos nacionais, 

Ativar o conhecimento e uma nova cultura 

Potenciar e qualificar a cooperação 

 Aprofundar a cooperação 

O PNPOT afirma que: face ao contexto global, os 

novos modelos económicos e sociais terão de ser mais 

mais inclusivos, e necessariamente mais 

sustentáveis. Além disso, propõe várias Medidas de 

Política tanto de natureza social como económica, 

tendo sempre presente as grandes desigualdades 

sociais e as injustiças espaciais. Concluindo, o PNPOT 

to para a reflexão estratégica das 

grandes questões estruturais que afetam e vão afetar 

o país, tendo em conta a diversidade dos contextos 

é interessante conceptualmente, mas de 

retizar em matéria de governança 

territorial. Há participações que consideram que o 

PNPOT devia fazer uma proposta mais hierarquizada 

de centralidades dentro dos sistemas metropolitanos, 

o que contraria a proposta apresentada. 

se que o PNPOT define um quadro estratégico 

para o ordenamento do espaço territorial nacional. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 41.º da Lei N.º 31/2014 

de 30 de maio, compete aos programas regionais 

estabelecer as opções estratégicas de organização do 

ritório regional. Assim, o PNPOT só estabelece as 

principais centralidades urbanas do Sistema Urbano 

Nacional. Cabe aos PROT a identificação da estrutura 
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considera-se que a Lousã assume cada vez mais um papel de referência no 

desenvolvimento regional, dinamizando os subsistemas urbanos que a 

rodeiam e promovendo a acessibilidade a serviços de interesse geral.

15. (…) resulta como inconsistente a proposta de tipologia de centros 

urbanos para a área do Tâmega e Sousa constante do Sistema Urbano do 

Modelo Territorial, ao selecionar da rede de cidades que a 

como centro regional. Esta questão coloca

diferença hierárquica entre a cidade selecionada e as restantes não ser 

suficientemente relevante, mas sim pela forma como este território se 

organiza e funciona, em que a “força urbana" resulta da densidade do 

subsistema urbano e da organização e funcionamento em rede. O caso do 

Vale do Sousa, não sendo único, é paradigmático, pois desde há muito 

tempo que tem instituída uma dinâmica de funcionamento em rede, por 

iniciativa dos próprios municípios (.…) Na CIM do Tâmega e Sousa, Lousada 

é um centro urbano, a par de Penafiel, Paços de Ferreira, Felgueiras, 

Amarante, Marco de Canaveses e eventualmente outros, que contribui para 

a formatação do centro urbano regional deste territó

indissociável da rede de organização e funcionamento deste subsistema. (…)

16. No Modelo Territorial, em que se pretende sintetizar todos os sistemas 

territoriais identificados, são qualificadas três tipologias de centros urbanos: 

Áreas Metropolitanas, Centros Regionais e Outros Centros. O centro urbano 

de Felgueiras é integrado neste último lote. Reconhecendo que o PROTN 

será o instrumento com escala adequada para esquematizar devidamente 

uma hierarquização de centros urbanos à escala re

mesmo não se irá afastar desta lógica superior. Ora, será igualmente 

previsível que esta hierarquização venha a servir como critério de seleção 

para o acesso a certos fundos comunitários, o que, na prática, acaba por ser 

um fator potenciador da acentuação das desigualdades de desenvolvimento. 

Julga-se redutor que o Sistema Urbano seja a única abordagem levada em 

conta para esse efeito, quando outras, como o Sistema Económico no caso 

específico de Felgueiras, deverá relevar em pata

lado, o Sistema Urbano aparenta estar assente numa lógica da atualidade, 

quando o seu estabelecimento deveria ter em conta fatores dinâmicos, de 

futuro, em que o posicionamento de Felgueiras poderá adquirir um ainda 

maior protagonismo do que agora já observa. Ressalva

para a estruturação territorial da região Noroeste, o reforço do papel 

aglutinador que as cidades ou conjuntos de cidades (admitindo, p.ex., a 

conurbação Felgueiras/Amarante) visando a consolidação

urbano policêntrico, particularmente importante num cenário de 

urbanização e industrialização difusas. (…) Assim, propõe

Urbano (e, por consequência, o Modelo Territorial) preconizado no PNPOT 

possa admitir uma tipologia intermédia entre os Centros Regionais e os 

Outros Centros, que contemple aqueles centros que, isoladamente ou em 

conjunto, demonstrem potencial para desempenhar as funções acima 

descritas. 

17. Fortalecer as redes urbanas de relacionamento transfronteiriço c

sistema urbano de Badajoz/ Cáceres/ Mérida e, no segundo caso, reforçar a 

concertação urbana com os centros urbanos da Beira Interior Sul (Castelo 

Branco), do Médio Tejo (Abrantes) e do Alentejo Central (Estremoz/Évora).
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se que a Lousã assume cada vez mais um papel de referência no 

desenvolvimento regional, dinamizando os subsistemas urbanos que a 

ovendo a acessibilidade a serviços de interesse geral. 

O sistema urbano está organizado em subsistemas 

territoriais de geometria variável e

âmbito que se coloca a 

5.9). Independentemente desta organização a política 

nacional tem de dar orientações em matéria de 

organização do sistema de serviços de interesse geral, 

à escala regional e supra

O PNPOT diz: “O desenvolvimento urbano sustentável 

passa por estratégias integradas e flexíveis, que têm 

em consideração os desafios colocados pela 

globalização, as especificidades regionais e os 

potenciais de transformação atendendo aos diferen

contextos urbanos. Integram políticas para a coesão 

social, inovação e emprego, e formas de garantir a 

sustentabilidade ambiental.”. As redes de 

funcionamento intrarregionais referidas nas propostas 

da Participação são atendidas no atual PNPOT.  

15. (…) resulta como inconsistente a proposta de tipologia de centros 

urbanos para a área do Tâmega e Sousa constante do Sistema Urbano do 

Modelo Territorial, ao selecionar da rede de cidades que a integram uma 

como centro regional. Esta questão coloca-se não tanto pelo facto da 

diferença hierárquica entre a cidade selecionada e as restantes não ser 

suficientemente relevante, mas sim pela forma como este território se 

orça urbana" resulta da densidade do 

subsistema urbano e da organização e funcionamento em rede. O caso do 

Vale do Sousa, não sendo único, é paradigmático, pois desde há muito 

tempo que tem instituída uma dinâmica de funcionamento em rede, por 

os próprios municípios (.…) Na CIM do Tâmega e Sousa, Lousada 

é um centro urbano, a par de Penafiel, Paços de Ferreira, Felgueiras, 

Amarante, Marco de Canaveses e eventualmente outros, que contribui para 

a formatação do centro urbano regional deste território, sendo parte 

indissociável da rede de organização e funcionamento deste subsistema. (…) 

16. No Modelo Territorial, em que se pretende sintetizar todos os sistemas 

territoriais identificados, são qualificadas três tipologias de centros urbanos: 

Metropolitanas, Centros Regionais e Outros Centros. O centro urbano 

de Felgueiras é integrado neste último lote. Reconhecendo que o PROTN 

será o instrumento com escala adequada para esquematizar devidamente 

uma hierarquização de centros urbanos à escala regional, é previsível que o 

mesmo não se irá afastar desta lógica superior. Ora, será igualmente 

previsível que esta hierarquização venha a servir como critério de seleção 

para o acesso a certos fundos comunitários, o que, na prática, acaba por ser 

potenciador da acentuação das desigualdades de desenvolvimento. 

se redutor que o Sistema Urbano seja a única abordagem levada em 

conta para esse efeito, quando outras, como o Sistema Económico no caso 

específico de Felgueiras, deverá relevar em patamar de igualdade. Por outro 

lado, o Sistema Urbano aparenta estar assente numa lógica da atualidade, 

quando o seu estabelecimento deveria ter em conta fatores dinâmicos, de 

futuro, em que o posicionamento de Felgueiras poderá adquirir um ainda 

onismo do que agora já observa. Ressalva-se a importância, 

para a estruturação territorial da região Noroeste, o reforço do papel 

aglutinador que as cidades ou conjuntos de cidades (admitindo, p.ex., a 

conurbação Felgueiras/Amarante) visando a consolidação de um sistema 

urbano policêntrico, particularmente importante num cenário de 

urbanização e industrialização difusas. (…) Assim, propõe-se que o Sistema 

Urbano (e, por consequência, o Modelo Territorial) preconizado no PNPOT 

ermédia entre os Centros Regionais e os 

Outros Centros, que contemple aqueles centros que, isoladamente ou em 

conjunto, demonstrem potencial para desempenhar as funções acima 

17. Fortalecer as redes urbanas de relacionamento transfronteiriço com o 

sistema urbano de Badajoz/ Cáceres/ Mérida e, no segundo caso, reforçar a 

concertação urbana com os centros urbanos da Beira Interior Sul (Castelo 

Branco), do Médio Tejo (Abrantes) e do Alentejo Central (Estremoz/Évora). 

As propostas já estão contempl

Urbano.  
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O sistema urbano está organizado em subsistemas 

territoriais de geometria variável e é sobretudo neste 

âmbito que se coloca a política urbana (medida 5.8, 

5.9). Independentemente desta organização a política 

nacional tem de dar orientações em matéria de 

organização do sistema de serviços de interesse geral, 

à escala regional e supramunicipal. 

O PNPOT diz: “O desenvolvimento urbano sustentável 

passa por estratégias integradas e flexíveis, que têm 

em consideração os desafios colocados pela 

globalização, as especificidades regionais e os 

potenciais de transformação atendendo aos diferentes 

contextos urbanos. Integram políticas para a coesão 

social, inovação e emprego, e formas de garantir a 

sustentabilidade ambiental.”. As redes de 

funcionamento intrarregionais referidas nas propostas 

da Participação são atendidas no atual PNPOT.   

As propostas já estão contempladas no Sistema 
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TEMA: Sistemas e Modelo Territorial

SUBTEMA: Modelo Territorial 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 15 MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 6 PARTICULAR; 3 

ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; 1 PONTOS FOCAIS; 1 ENSINO 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. O PNPOT não define nem assume uma estratégia nem uma política 

nacional dirigida às necessidades do país e das regiões, particularmente do 

interior do território, cujas perspetivas demográficas e de desenvolvimento 

são extremamente negativas, pelo que es

orientações capazes de as atenuar e inverter. 

2. O Programa, na sua versão atual, apresenta

sem atingir o objetivo de definir uma política nacional territorial orientadora 

das estratégias de desenvolvimento necessárias para cada região. Deixa 

para os Planos Regionais de Ordenamento do Território, cada um por si, a 

identificação das opções prioritárias de nível regional a financiar pelos 

fundos estruturais, ou a definição do sistema urbano regional com a 

identificação das centralidades mais relevantes, exemplos de situações que 

vão gerar discórdia e dificuldades de concertação, em que a tendência será 

deixar tudo na mesma para que nada mude.

3. O PNPOT deveria assumir e direcionar a necessidade de uma 

discricionariedade positiva (ou negativa), de algumas regiões e sub

e centros regionais. Deveria ser o PNPOT a definir e priorizar os territórios 

críticos de intervenção, particularmente os que se referem às r

regiões onde o despovoamento e o subdesenvolvimento relativo, e a 

desigualdade de oportunidades são mais relevantes, como o Douro 

Internacional, o Pinhal Interior, o Alto Alentejo, considerando que estes 

territórios do interior lideram no despovoamento, envelhecimento e baixo 

poder de compra, situação em que o PNPOT deveria assumir

instrumento definidor da estratégia e das 

inverter esta realidade.  

4. O PNPOT, deve promover o reforço das abordagens integradas de base 

territorial, aumentando as sinergias e a capacidade de cooperação e 

colaboração entre Municípios, com a necessidade do aprofundamento da 

escala intermunicipal, através do reforço das com

Comunidades Intermunicipais nomeadamente o seu papel na articulação 

dos investimentos municipais de interesse intermunicipal ou na articulação 

das atuações entre os municípios e os serviços da administração central, 

numa nova dinâmica de organização territorial do Estado e expressar de 

forma clara o sucesso no desempenho de algumas das 

pública preconizadas. Assumir esta orientação implica um novo quadro de 

competências próprias para as CIM. 

5. O PNPOT necessita de redefinir e atualizar as orientações estratégicas 

relativas ao Alentejo, considerando-se ainda importante, decorridos 8 anos 

desde a sua aprovação, prolongar e aprofundar o processo de avaliação 

sobre os resultados do modelo de ordenamento territorial, das opções de 

desenvolvimento regional e do nível de execução do investimento público 

previsto no Plano Regional de Ordenamento do Território do Alente

(PROT Alentejo). (...), deve servir também de contributo para a definição de 
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Sistemas e Modelo Territorial 

15 MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 6 PARTICULAR; 3 

ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; 1 PONTOS FOCAIS; 1 ENSINO SUPERIOR; 1 OUTROS
O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. O PNPOT não define nem assume uma estratégia nem uma política 

nacional dirigida às necessidades do país e das regiões, particularmente do 

interior do território, cujas perspetivas demográficas e de desenvolvimento 

são extremamente negativas, pelo que este documento não define 

orientações capazes de as atenuar e inverter.  

Considera que o PNPOT não assume uma estratégia e 

política nacional dirigida às necessidades do país e 

das regiões. A observação

faz sugestões que possam ser ponderadas.

2. O Programa, na sua versão atual, apresenta-se sob conceitos genéricos, 

sem atingir o objetivo de definir uma política nacional territorial orientadora 

das estratégias de desenvolvimento necessárias para cada região. Deixa 

para os Planos Regionais de Ordenamento do Território, cada um por si, a 

identificação das opções prioritárias de nível regional a financiar pelos 

fundos estruturais, ou a definição do sistema urbano regional com a 

vantes, exemplos de situações que 

vão gerar discórdia e dificuldades de concertação, em que a tendência será 

deixar tudo na mesma para que nada mude. 

As opções específicas de base regional não são 

matéria do PNPOT, mas sim dos PROT.

umir e direcionar a necessidade de uma 

discricionariedade positiva (ou negativa), de algumas regiões e sub-regiões 

e centros regionais. Deveria ser o PNPOT a definir e priorizar os territórios 

críticos de intervenção, particularmente os que se referem às regiões e sub-

regiões onde o despovoamento e o subdesenvolvimento relativo, e a 

desigualdade de oportunidades são mais relevantes, como o Douro 

Internacional, o Pinhal Interior, o Alto Alentejo, considerando que estes 

ovoamento, envelhecimento e baixo 

poder de compra, situação em que o PNPOT deveria assumir-se como 

instrumento definidor da estratégia e das Medidas efetivas que permitam 

O PNPOT define um quadro estratégico para o 

ordenamento do espaço territorial nacional. Nessa 

Medida, identifica os desafios e as oportunidades que 

se colocam em diferentes contextos regionais tendo 

em vista o seu desenvolvimento sustentável. 

Consequentemente, são assinaladas e reconhecidas as 

intensidades diferenciadas com que se fazem 

repercutir, nos diferentes espaços regionais, os efeitos 

das Mudanças Críticas e dos 

que aqueles se defrontam. O Mapa dos territórios sob 

pressão, condicionante do Modelo territorial 

proposto, traduz sintet

vulnerabilidades que se fazem sentir assimetricamente 

no território nacional, para as quais exige respostas 

territorialmente diferenciadas.

4. O PNPOT, deve promover o reforço das abordagens integradas de base 

territorial, aumentando as sinergias e a capacidade de cooperação e 

colaboração entre Municípios, com a necessidade do aprofundamento da 

escala intermunicipal, através do reforço das competências das 

Comunidades Intermunicipais nomeadamente o seu papel na articulação 

dos investimentos municipais de interesse intermunicipal ou na articulação 

das atuações entre os municípios e os serviços da administração central, 

nização territorial do Estado e expressar de 

forma clara o sucesso no desempenho de algumas das Medidas de política 

pública preconizadas. Assumir esta orientação implica um novo quadro de 

A definição e a sugestão

político administrativa do Estado não constituem 

objeto nem integra o âmbito do PNPOT. Não 

obstante: no Desafio 5.2 “Promover redes 

colaborativas de base territorial” é reconhecido como 

“fundamental continuar a apoiar a afirmação das 

Comunidades Intermunicipais, correspondentes a 

NUTS III, enquanto espaços de racionalidade 

estratégica, de cooperação e de intervenção 

intermunicipal, com escala adequada para uma vasta 

gama de áreas de atuação de políticas públicas”; por 

seu turno, a Medida

descentralização e a desconcentração e promover a 

cooperação e a governança multinível” aponta 

claramente para o reforço dos níveis de decisão 

subnacionais, designadamente as comunidades 

intermunicipais e as áreas metropolitanas, propond

uma distribuição equilibrada dos recursos entre a 

administração central e local

5. O PNPOT necessita de redefinir e atualizar as orientações estratégicas 

se ainda importante, decorridos 8 anos 

prolongar e aprofundar o processo de avaliação 

sobre os resultados do modelo de ordenamento territorial, das opções de 

desenvolvimento regional e do nível de execução do investimento público 

previsto no Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 

(PROT Alentejo). (...), deve servir também de contributo para a definição de 

O PNPOT propõe as orientações estratégicas e as 

Medidas de política nacionais, os PROT organizam a 

sua operacionalização em termos regionais.
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15 MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 6 PARTICULAR; 3 

SUPERIOR; 1 OUTROS 

Considera que o PNPOT não assume uma estratégia e 

política nacional dirigida às necessidades do país e 

A observação é pertinente, contudo não 

que possam ser ponderadas. 

As opções específicas de base regional não são 

matéria do PNPOT, mas sim dos PROT. 

O PNPOT define um quadro estratégico para o 

espaço territorial nacional. Nessa 

, identifica os desafios e as oportunidades que 

se colocam em diferentes contextos regionais tendo 

em vista o seu desenvolvimento sustentável. 

Consequentemente, são assinaladas e reconhecidas as 

ciadas com que se fazem 

repercutir, nos diferentes espaços regionais, os efeitos 

s e dos Desafios territoriais com 

que aqueles se defrontam. O Mapa dos territórios sob 

pressão, condicionante do Modelo territorial 

proposto, traduz sintetizando um conjunto de 

vulnerabilidades que se fazem sentir assimetricamente 

no território nacional, para as quais exige respostas 

territorialmente diferenciadas. 

sugestão de alteração da organização 

político administrativa do Estado não constituem 

objeto nem integra o âmbito do PNPOT. Não 

obstante: no Desafio 5.2 “Promover redes 

colaborativas de base territorial” é reconhecido como 

“fundamental continuar a apoiar a afirmação das 

munidades Intermunicipais, correspondentes a 

NUTS III, enquanto espaços de racionalidade 

estratégica, de cooperação e de intervenção 

intermunicipal, com escala adequada para uma vasta 

gama de áreas de atuação de políticas públicas”; por 

seu turno, a Medida 5.4 “Aprofundar a 

descentralização e a desconcentração e promover a 

cooperação e a governança multinível” aponta 

claramente para o reforço dos níveis de decisão 

subnacionais, designadamente as comunidades 

intermunicipais e as áreas metropolitanas, propondo 

uma distribuição equilibrada dos recursos entre a 

administração central e local. 

PNPOT propõe as orientações estratégicas e as 

s de política nacionais, os PROT organizam a 

sua operacionalização em termos regionais. 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

uma nova estratégia para a região que oriente as áreas de intervenção com 

financiamento público nacional e comunitário, designadamente, no quadro 

do denominado Portugal 2030. 

6. O PNPOT deveria assumir e direcionar a necessidade de uma 

discricionariedade positiva (ou negativa), de algumas

regionais (ser o PNPOT a definir e priorizar/hierarquizar os territórios 

críticos de intervenção, particularmente os que se referem aos territórios 

onde o despovoamento e o subdesenvolvimento relativo e a desigualdade 

de oportunidades são mais relevantes, considerando que estas regiões do 

interior lideram no despovoamento, envelhecimento e baixo poder de 

compra e o PNPOT deveria assumir-se como instrumento definidor da 

estratégia e das Medidas efetivas para inverter esta realidade.  Da 

efetuada à Agenda Para o Território e à Estratégia e Modelo Territorial do 

PNPOT constata-se que não se identificaram as causas estruturais da 

manutenção de elevados níveis de disparidades regionais. As opções 

estratégicas na definição de eixos viários e ferroviários estruturantes 

determinam outros investimentos públicos e privados. Ao esquecer a região 

interior nestas questões, mantém-se no fundamental as políticas públicas 

que acentuam as desigualdades na repartição de investimento, agravando o 

despovoamento. Para se conseguir travar, ou mesmo inverter, esta 

tendência é necessário que ocorra discriminação positiva para com os 

territórios do interior, que deveria vir plasmado nos documentos em análise.

7. Como forma de diminuir as desigualdades sociais e as assimetrias 

territoriais, o PNPOT deve atender a um conjunto de pressupostos e 

objetivos associados ao papel da cidade de Beja e da sua área envolvente. 

Além disso, defende-se a valorização do Poder L

regionalização, o combate aos desequilíbrios do território, por via da 

atividade económica e do emprego; a valorização dos recursos naturais e 

ambientais reconhecendo-os como mais

promoção do desenvolvimento de infraestruturas geradoras de bens e 

serviços estratégicos, em todo o território, que contribuam para a criação de 

emprego nos territórios de baixa densidade. 

O PNPOT encerra um modelo de ordenamento que não contribui para o 

desenvolvimento equilibrado do país assente numa ocupação sustentável 

do território, na promoção das condições de vida, do investimento, da 

produção, do emprego, ad defesa e aproveitamento de recursos e serviços.

8. Na parte do Modelo Territorial destinada à promoção da Qualidade 

Urbana o documento salienta que “Qualificar as cidades passa por 

promover a qualidade ambiental e funcional, a qualidade de vida dos 

cidadãos, o direito à cidade, e os usos mistos dos territórios, contrariando 

tendências de segregação e exclusão espacial e v

naturais, socioculturais e económicos.”. Como é que esse objetivo tão 

importante, capaz de gerar um consenso nacional, se concretiza, é que não 

encontra resposta. 

9. A questão da coesão e da equidade territorial coloca

o litoral e o interior, mas também na relação entre os centros urbanos e as 

suas múltiplas periferias. 

10. Não se discute em que nível e a que escala se devem definir estas 

políticas. Será importante no modelo territorial, entender a que nível se faz 

ou articula esta escolha e a coordenação da sua implementa

lógica de estruturação de uma hierarquia urbana, garantido equidade no 

acesso. Ficando indefinida esta opção, e a identificação de níveis de 

responsabilidade, corremos o risco de não fazer acontecer, ou acontecer de 

forma disfuncional… contrariando as preocupações de eficiência e eficácia 

desejadas. Em termos de hierarquia de investimentos que visem corrigir 

assimetrias é fundamental definir a hierarquia urbana de modo a que se 

possa ter critérios de priorização de investimentos no próximo quadro 

comunitário de apoio.  

11. Na ausência da regionalização, deveria o PNPOT estabelecer a relevância 

hierárquica de ações (nomeadamente, equipamentos, infraestruturas viárias) 
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

uma nova estratégia para a região que oriente as áreas de intervenção com 

financiamento público nacional e comunitário, designadamente, no quadro 

6. O PNPOT deveria assumir e direcionar a necessidade de uma 

discricionariedade positiva (ou negativa), de algumas sub-regiões/centros 

regionais (ser o PNPOT a definir e priorizar/hierarquizar os territórios 

críticos de intervenção, particularmente os que se referem aos territórios 

onde o despovoamento e o subdesenvolvimento relativo e a desigualdade 

são mais relevantes, considerando que estas regiões do 

interior lideram no despovoamento, envelhecimento e baixo poder de 

se como instrumento definidor da 

s efetivas para inverter esta realidade.  Da análise 

efetuada à Agenda Para o Território e à Estratégia e Modelo Territorial do 

se que não se identificaram as causas estruturais da 

manutenção de elevados níveis de disparidades regionais. As opções 

rios e ferroviários estruturantes 

determinam outros investimentos públicos e privados. Ao esquecer a região 

se no fundamental as políticas públicas 

que acentuam as desigualdades na repartição de investimento, agravando o 

spovoamento. Para se conseguir travar, ou mesmo inverter, esta 

tendência é necessário que ocorra discriminação positiva para com os 

territórios do interior, que deveria vir plasmado nos documentos em análise. 

Não compete ao PNPOT definir as estratégias 

regionais, mas os PROT. O PNPOT identifica as áreas 

mais problemáticas em termos sociais, ambientais, 

económicos e urbanos. 

7. Como forma de diminuir as desigualdades sociais e as assimetrias 

territoriais, o PNPOT deve atender a um conjunto de pressupostos e 

objetivos associados ao papel da cidade de Beja e da sua área envolvente. 

se a valorização do Poder Local, a concretização da 

regionalização, o combate aos desequilíbrios do território, por via da 

atividade económica e do emprego; a valorização dos recursos naturais e 

os como mais-valias locais e regionais; e a 

vimento de infraestruturas geradoras de bens e 

serviços estratégicos, em todo o território, que contribuam para a criação de 

emprego nos territórios de baixa densidade.  

O PNPOT encerra um modelo de ordenamento que não contribui para o 

librado do país assente numa ocupação sustentável 

do território, na promoção das condições de vida, do investimento, da 

produção, do emprego, ad defesa e aproveitamento de recursos e serviços. 

O PNPOT desenvolve respostas estratégicas nacionais, 

tendo em vista o desenvolvimento dos diferentes 

territórios atendendo às características sociais, 

económicas e ambientais. Cabe aos PROT identificar 

as problemáticas específicas de cada região. 

8. Na parte do Modelo Territorial destinada à promoção da Qualidade 

bana o documento salienta que “Qualificar as cidades passa por 

promover a qualidade ambiental e funcional, a qualidade de vida dos 

cidadãos, o direito à cidade, e os usos mistos dos territórios, contrariando 

tendências de segregação e exclusão espacial e valorizando os recursos 

naturais, socioculturais e económicos.”. Como é que esse objetivo tão 

importante, capaz de gerar um consenso nacional, se concretiza, é que não 

Tendo em vista a concretização deste objetivo, foi 

incluída uma nova Medida

cooperação intraurbana (Medida 5.7

cooperação intraurbana para uma cidade sustentável 

e inteligente) e na operacionalização d

Ação foram sistematizadas as principais 

política que também concor

9. A questão da coesão e da equidade territorial coloca-se na relação entre 

o litoral e o interior, mas também na relação entre os centros urbanos e as 

Os Sistemas Territoriais e o Modelo Territorial 

apresentados concorrem em conjunto para este 

objetivo.   

10. Não se discute em que nível e a que escala se devem definir estas 

políticas. Será importante no modelo territorial, entender a que nível se faz 

ou articula esta escolha e a coordenação da sua implementação, numa 

lógica de estruturação de uma hierarquia urbana, garantido equidade no 

acesso. Ficando indefinida esta opção, e a identificação de níveis de 

responsabilidade, corremos o risco de não fazer acontecer, ou acontecer de 

do as preocupações de eficiência e eficácia 

desejadas. Em termos de hierarquia de investimentos que visem corrigir 

assimetrias é fundamental definir a hierarquia urbana de modo a que se 

possa ter critérios de priorização de investimentos no próximo quadro 

O PNPOT é o documento de integração das políticas 

públicas do ordenamento do território a nível 

nacional. No Programa de Ação

Medida, as áreas de governação, as entidades 

coordenadoras e as principais participante

disso, em cada Sistema Territorial também são 

identificadas as responsabilidades de concretização 

das respetivas Medidas. Em matéria de financiamento, 

neste momento, está em debate público o Plano 

Nacional de Investimentos.

 

. Na ausência da regionalização, deveria o PNPOT estabelecer a relevância 

hierárquica de ações (nomeadamente, equipamentos, infraestruturas viárias) 

O PNPOT é o Programa Nacional das Políticas do 

Ordenamento do Território. Nesse sentido, deve 

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018 

 

Não compete ao PNPOT definir as estratégias 

regionais, mas os PROT. O PNPOT identifica as áreas 

mais problemáticas em termos sociais, ambientais, 

 

O PNPOT desenvolve respostas estratégicas nacionais, 

ista o desenvolvimento dos diferentes 

territórios atendendo às características sociais, 

económicas e ambientais. Cabe aos PROT identificar 

as problemáticas específicas de cada região.  

Tendo em vista a concretização deste objetivo, foi 

edida dirigida ao reforço da 

cooperação intraurbana (Medida 5.7 Fomentar a 

cooperação intraurbana para uma cidade sustentável 

) e na operacionalização do Programa de 

foram sistematizadas as principais Medidas de 

política que também concorrem para este fim.  

Os Sistemas Territoriais e o Modelo Territorial 

ados concorrem em conjunto para este 

O PNPOT é o documento de integração das políticas 

públicas do ordenamento do território a nível 

o Programa de Ação identificam-se, por 

, as áreas de governação, as entidades 

coordenadoras e as principais participantes. Além 

disso, em cada Sistema Territorial também são 

identificadas as responsabilidades de concretização 

s. Em matéria de financiamento, 

neste momento, está em debate público o Plano 

Nacional de Investimentos. 

O PNPOT é o Programa Nacional das Políticas do 

Ordenamento do Território. Nesse sentido, deve 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

que, independentemente de incidirem diretamente em regiões específicas, 

têm decisiva influência nacional.  

12. Acrescentar - Em matéria de conetividade, a organização do território 

reflete a conetividade ecológica e os corredores de acessibilidade e 

mobilidade. Assim, as redes de conetividade sejam elas

ferroviárias, aéreas, marítimas, digitais ou de transporte de energia (gás, 

eletricidade) estruturam o território sendo fundamental assegurar que as 

infraestruturas cinzentas não quebram a 

verde e azul. Estas redes constituem os principais corredores territoriais, 

com os correspondentes nós de conetividade nacional e internacional. 

13. Os portos do Algarve não estão corretos. Os portos de 

são portos secundários, sendo somente Porto de Portimão de Carga e 

Cruzeiros. Assim, será de retirar da figura as âncoras no porto de Portimão e 

porto de Faro. 

14. Não é abordada a função produtiva da floresta e o interesse económico 

da mesma parece apenas residir na remuneração dos serviços ambientais 

que mesma pode proporcionar.  

15. O documento em causa deverá, sobretudo, orientar ao nível de 

princípios e macro-objetivos, constituindo uma ferramenta de trabalho que 

deverá ser, simultaneamente, balizadora de opções e flexível nos caminhos 

a seguir; sendo um programa para OT, deve pressupor uma ideia de 

organização e hierarquização do território; 

estanques e possuem limites ténues e diluídos, afigura

visão hierárquica e ordenada do território nos seus múltiplos fatores: rede 

viária, rede de equipamentos, representação institucional, entre tantos 

outros. 

16. Considera-se difícil a leitura de grande parte dos cartogramas, em face 

da escala de representação que conjugada com a multiplicidade dos 

elementos representados, dificulta a identificação dos territórios, 

principalmente nas áreas metropolitanas onde a simbologia é mais densa. 

Sugere-se que reconsiderem a escala dos cartogramas para as áreas com 

pouca leitura, ou a reformulação da simbologia, a combinação das variáveis, 

ou a introdução de referências como os limites administrativos.

17.A conceção do Modelo Territorial deveria integrar uma avaliação mais 

cuidada da evolução da situação no período 2007

18. Ainda no que respeita ao Modelo Territorial, merece referência a 

identificação das Vulnerabilidades Críticas que o condicionam. Trata

uma matéria cada vez mais decisiva num quadro de alterações climáticas, 

no agravamento de situações de risco e na 

extremos que afetam as comunidades. São aspetos que começaram a ser 

tratados na preparação do Plano Setorial de Prevenção e Redução de Riscos 

(2012), instrumento inacabado, e que obrigam à adoção de 

prevenção e de mitigação de riscos (inundações, seca, incêndios, erosão 

costeira, etc.) que ocorrem cada vez maior frequência e que reclamam uma 

abordagem nos diferentes âmbitos do ordenamento do território.

19. Escassez de valorização do "sistema rural" que uma vez mais se concebe 

como o que fica para além do valorizado. O espaço rural e a sua população 

deviam ser prioridade nas ações de coesão territorial.
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que, independentemente de incidirem diretamente em regiões específicas, identificar prioritariamente as estratégias de base 

territorial. Está em curso o Plano Nacional de 

Investimentos que irá mapear os principais 

investimentos e infraestruturas, contribuindo para a 

concretização do PNPOT. 

Em matéria de conetividade, a organização do território 

reflete a conetividade ecológica e os corredores de acessibilidade e 

mobilidade. Assim, as redes de conetividade sejam elas ecológicas, viárias, 

ferroviárias, aéreas, marítimas, digitais ou de transporte de energia (gás, 

eletricidade) estruturam o território sendo fundamental assegurar que as 

infraestruturas cinzentas não quebram a  conetividade da infraestrutura 

Estas redes constituem os principais corredores territoriais, 

com os correspondentes nós de conetividade nacional e internacional.  

A sugestão foi inserida no texto do Modelo Territorial. 

Os portos do Algarve não estão corretos. Os portos de Portimão e Faro 

são portos secundários, sendo somente Porto de Portimão de Carga e 

Cruzeiros. Assim, será de retirar da figura as âncoras no porto de Portimão e 

O contributo foi considerado, tendo

cartogramas que continham est

. Não é abordada a função produtiva da floresta e o interesse económico 

da mesma parece apenas residir na remuneração dos serviços ambientais 

Sugestão considerada. As questões relacionadas com 

a floresta foram reforçadas na descrição do Sistema 

Económico e a Medida 1.6

territórios da floresta foi também alterada.

. O documento em causa deverá, sobretudo, orientar ao nível de 

objetivos, constituindo uma ferramenta de trabalho que 

deverá ser, simultaneamente, balizadora de opções e flexível nos caminhos 

a seguir; sendo um programa para OT, deve pressupor uma ideia de 

 sabendo-se que as áreas não são 

estanques e possuem limites ténues e diluídos, afigura-se necessária uma 

visão hierárquica e ordenada do território nos seus múltiplos fatores: rede 

viária, rede de equipamentos, representação institucional, entre tantos 

A proposta de Modelo Territorial apresenta uma 

organização do território que está sustentada em 

vários Sistemas Territoriais. Mais que um sistema 

hierárquico são formas diferenciadas de potenciar os 

recursos e os ativos territoriais. Considera

proposta tem os elementos necessários para a gestão 

e apropriação territorial.

se difícil a leitura de grande parte dos cartogramas, em face 

da escala de representação que conjugada com a multiplicidade dos 

lta a identificação dos territórios, 

principalmente nas áreas metropolitanas onde a simbologia é mais densa. 

se que reconsiderem a escala dos cartogramas para as áreas com 

pouca leitura, ou a reformulação da simbologia, a combinação das variáveis, 

u a introdução de referências como os limites administrativos. 

A cartografia apresentada são iconografias 

representativas das estratégias de base territorial a 

nível nacional. Para futura divulgação, a cartografia 

será disponibilizada num formato digital p

ser ampliada. 

.A conceção do Modelo Territorial deveria integrar uma avaliação mais 

cuidada da evolução da situação no período 2007-2017. 

Foi realizada uma avaliação do PNPOT de 2007 em 

2014, que está disponível no site da DGT. Além disso, 

no Diagnóstico da alteração do PNPOT faz

avaliação dos 24 Problemas do Ordenamento do 

Território, identificados em 2007.

. Ainda no que respeita ao Modelo Territorial, merece referência a 

identificação das Vulnerabilidades Críticas que o condicionam. Trata-se de 

uma matéria cada vez mais decisiva num quadro de alterações climáticas, 

no agravamento de situações de risco e na multiplicação de episódios 

extremos que afetam as comunidades. São aspetos que começaram a ser 

tratados na preparação do Plano Setorial de Prevenção e Redução de Riscos 

(2012), instrumento inacabado, e que obrigam à adoção de Medidas de 

mitigação de riscos (inundações, seca, incêndios, erosão 

costeira, etc.) que ocorrem cada vez maior frequência e que reclamam uma 

abordagem nos diferentes âmbitos do ordenamento do território. 

O Modelo Territorial é condicionado pelas Mudanças 

Críticas com naturezas e intensidades diferentes 

(Mapa dos Territórios sob Pressão). 

Os PROT, pela sua natureza, poderão no futuro dar 

orientações mais precisas em termos territoriais. 

. Escassez de valorização do "sistema rural" que uma vez mais se concebe 

o que fica para além do valorizado. O espaço rural e a sua população 

deviam ser prioridade nas ações de coesão territorial. 

O PNPOT trata os diferentes territórios em função das 

suas características. Assim, as prioridades surgem em 

função da natureza dos p

dos recursos. Relativamente aos espaços rurais, são 

desenvolvidas um conjunto de orientações gerais que 

podem ser futuramente mais concretizadas numa 

Agenda específica.  
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identificar prioritariamente as estratégias de base 

territorial. Está em curso o Plano Nacional de 

Investimentos que irá mapear os principais 

aestruturas, contribuindo para a 

concretização do PNPOT.  

foi inserida no texto do Modelo Territorial.  

O contributo foi considerado, tendo-se alterado os 

cartogramas que continham esta informação. 

considerada. As questões relacionadas com 

a floresta foram reforçadas na descrição do Sistema 

Económico e a Medida 1.6 Ordenar e revitalizar os 

foi também alterada. 

A proposta de Modelo Territorial apresenta uma 

organização do território que está sustentada em 

vários Sistemas Territoriais. Mais que um sistema 

hierárquico são formas diferenciadas de potenciar os 

recursos e os ativos territoriais. Considera-se que a 

proposta tem os elementos necessários para a gestão 

e apropriação territorial. 

A cartografia apresentada são iconografias 

representativas das estratégias de base territorial a 

nível nacional. Para futura divulgação, a cartografia 

será disponibilizada num formato digital passível de 

Foi realizada uma avaliação do PNPOT de 2007 em 

2014, que está disponível no site da DGT. Além disso, 

Diagnóstico da alteração do PNPOT faz-se uma 

avaliação dos 24 Problemas do Ordenamento do 

Território, identificados em 2007. 

O Modelo Territorial é condicionado pelas Mudanças 

naturezas e intensidades diferentes 

(Mapa dos Territórios sob Pressão).  

Os PROT, pela sua natureza, poderão no futuro dar 

orientações mais precisas em termos territoriais.  

O PNPOT trata os diferentes territórios em função das 

suas características. Assim, as prioridades surgem em 

função da natureza dos problemas e da intensidade 

dos recursos. Relativamente aos espaços rurais, são 

desenvolvidas um conjunto de orientações gerais que 

podem ser futuramente mais concretizadas numa 
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3.2.2.2 PROGRAMA DE AÇÃO –

 

 

TEMA: Domínio Natural 

SUBTEMA: Geral 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 3 ASSOCIAÇÕES E ONG; 3 MUNICÍPIOS; 2 

PARTICULARES 

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Diversos comentários reforçam a importância das Medidas do Domínio 

Natural, nomeadamente as que se referem aos recursos hídricos e à floresta, 

considerando-se necessário definir o modelo a desenvolver para o domínio 

da paisagem rural, síntese da agricultura, florestas e espaços naturais e 

urbanos, mais do que o estabelecimento de objetivos operacionais nas 

Medidas individualizadas. 

2. Destaca-se a importância dos rios e das áreas mineiras e a necessidade da 

sua proteção e potenciação. 

3. Sugere-se a consideração da cinegética como serviço de ecossistema e a

necessidade da valoração dos serviços dos ecossistemas é referida  mas não 

se identificam meios financeiros e político

aplicação prática. 

4. Propõe-se a menção às várias dimensões do Desporto nas 

Domínio. 

5. Para a implementação das Medidas do 

essencial dotar as instituições de ensino superior de maior capacidade e 

know how especifico, na área agrícola e florestal e atender à organização 

territorial no âmbito agrícola e florestal, com a atualização do cadastro e 

políticas de organização destas atividades e da rentabilização da floresta 

sem colocar em causa a biodiversidade e a paisagem natural.

6. É manifestada em diversos contributos especial preocupação com os 

recursos hídricos e a questão das secas e das alterações climáticas, a aposta 

no reforço e expansão das infraestruturas de interligação dos sistemas de 

armazenamento e da rede de albufeiras aumentando 

sistemas e a sua capacidade para enfrentar situações de seca e escassez de 

água, considerando-se em alguns casos que deveria haver referência a 

alguns empreendimentos hidráulicos específicos e à necessidade de 

sensibilização das populações e de apoio a iniciativas locais de preservação 

ambiental com relevância económica dos rios, albufeiras e lagos.
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2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 3 ASSOCIAÇÕES E ONG; 3 MUNICÍPIOS; 2 
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Diversos comentários reforçam a importância das Medidas do Domínio 

Natural, nomeadamente as que se referem aos recursos hídricos e à floresta, 

se necessário definir o modelo a desenvolver para o domínio 

a, florestas e espaços naturais e 

urbanos, mais do que o estabelecimento de objetivos operacionais nas 

O Programa de Ação, mais concretamente pelas 

Medidas 1.1 Gerir o recurso água num clima em 

mudança; 1.6 Ordenar e revitalizar 

floresta e 3.12 Promover a com

silvicultura, dá resposta às 

apresentadas. 

se a importância dos rios e das áreas mineiras e a necessidade da 

A relevância da rede hidrográfica está patente pela 

sua integração quer no Sistema natural quer no 

Sistema de  conetividade

reforçada a referência aos recursos geológicos e 

mineiros. 

se a consideração da cinegética como serviço de ecossistema e a 

necessidade da valoração dos serviços dos ecossistemas é referida  mas não 

se identificam meios financeiros e político-jurídicos que permitam a sua 

A identificação dos serviços prestados pelos 

ecossistemas segue um enquadramento estabel

e encontra-se prevista a sua cartografia, sendo a 

questão refletida na implementação da 

Afirmar a biodiversidade como um ativo territorial

Programa de Ação. 

se a menção às várias dimensões do Desporto nas Medidas deste 
A sugestão é relevante e já tem enquadramento no 

PNPOT sem necessidade de referência específica no 

contexto do domínio natural.

s do Domínio Natural referiu-se ser 

essencial dotar as instituições de ensino superior de maior capacidade e 

especifico, na área agrícola e florestal e atender à organização 

territorial no âmbito agrícola e florestal, com a atualização do cadastro e 

de organização destas atividades e da rentabilização da floresta 

sem colocar em causa a biodiversidade e a paisagem natural. 

O PNPOT já subscreve a proposta de reforço da 

informação e do conhecimento sobre o território, 

ainda que não se referira a nenhuma

específica. 

A Medida 2.1 Fomentar uma abordagem territorial 

integrada de resposta à perda demográfica,

desenvolve as linhas de política para a necessidade de 

reforçar a atratividade demográfica, nomeadamente 

em meios rurais. 

da em diversos contributos especial preocupação com os 

recursos hídricos e a questão das secas e das alterações climáticas, a aposta 

no reforço e expansão das infraestruturas de interligação dos sistemas de 

armazenamento e da rede de albufeiras aumentando a resiliência global dos 

sistemas e a sua capacidade para enfrentar situações de seca e escassez de 

se em alguns casos que deveria haver referência a 

alguns empreendimentos hidráulicos específicos e à necessidade de 

pulações e de apoio a iniciativas locais de preservação 

ambiental com relevância económica dos rios, albufeiras e lagos. 

 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Program

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes que servem 

de base às opções estratégicas e modelo territorial do 

PNPOT e detalhada a programação operacional dos 

investimentos a realizar.

As sugestões apresentadas têm enquadramento no 

PNPOT pois assume que o planeamento da ocupação 

e usos do solo deve considerar 

hídricas presentes cabendo aos sectores assegurar a 

sua otimização. 

A última preocupação tem reflexo no referido na 

Medida 1.1 Gerir o recurso água num clima em 

mudança designadamente ao considerar como 

objetivo operacional a valorização dos territórios com 

presença de lagos, lagoas, rios, ribeiras, albufeiras e 
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Ação, mais concretamente pelas 

s 1.1 Gerir o recurso água num clima em 

mudança; 1.6 Ordenar e revitalizar os territórios da 

floresta e 3.12 Promover a competitividade da 

resposta às observações e sugestões 

e hidrográfica está patente pela 

sua integração quer no Sistema natural quer no 

conetividades No documento foi 

reforçada a referência aos recursos geológicos e 

A identificação dos serviços prestados pelos 

ecossistemas segue um enquadramento estabelecido 

se prevista a sua cartografia, sendo a 

questão refletida na implementação da Medida 1.3 

Afirmar a biodiversidade como um ativo territorial do 

é relevante e já tem enquadramento no 

PNPOT sem necessidade de referência específica no 

contexto do domínio natural. 

O PNPOT já subscreve a proposta de reforço da 

informação e do conhecimento sobre o território, 

ainda que não se referira a nenhuma área de ensino 

Fomentar uma abordagem territorial 

integrada de resposta à perda demográfica, 

desenvolve as linhas de política para a necessidade de 

reforçar a atratividade demográfica, nomeadamente 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes que servem 

de base às opções estratégicas e modelo territorial do 

PNPOT e detalhada a programação operacional dos 

investimentos a realizar. 

entadas têm enquadramento no 

PNPOT pois assume que o planeamento da ocupação 

e usos do solo deve considerar as disponibilidades 

hídricas presentes cabendo aos sectores assegurar a 

A última preocupação tem reflexo no referido na 

erir o recurso água num clima em 

designadamente ao considerar como 

objetivo operacional a valorização dos territórios com 

presença de lagos, lagoas, rios, ribeiras, albufeiras e 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

7. Vários contributos colocam em evidência os impactes positivos e 

negativos da reconversão das áreas de sequeiro para sistemas de regadio.

Identifica-se o problema do crescimento das manc

defende-se que o PNPOT deveria de algum modo limitar a sua extensão, em 

função da qualificação e da vocação do solo rústico e da gestão sustentável 

de recursos naturais. 

8. Refere-se a falta de estudos e proposta

Atmosférica neste Domínio. 

9. Não é mencionada a valorização do oceano para além de porta de 

entrada e saída de bens e pessoas. Seria necessário uma abordagem tendo 

em conta a proposta apresentada para a expansão da Zona Económica 

Exclusiva de Portugal. 

10. Os fluxos de dinâmicas de transformação do uso e ocupação do solo em 

Portugal Continental, carecem ser avaliados (alterações de ocupações 

florestais e matos para agrícolas; ocupações florestais; florestação dos solos 

agrícolas; florestal para matos), e definidas diretrizes.

 

 

TEMA: Domínio Natural 

SUBTEMA: Medida 1.1 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 EMPRESAS; 2 

MUNICÍPIOS; 1 PARTICULARES; 1 ENSINO SUPERIOR

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Nos  objetivos  operacionais  falta  uma  alínea  especificamente  dedicada  

à utilização das vias fluviais/navegabilidade, e sobre o papel que os cursos e 

planos de água (principalmente os rios) podem ter na potenciação da 

economia local; 

2. O tema das alterações climáticas é um dos assuntos da atualidade... 

encontra-se bem desenvolvido ..., no entanto, considera

avançar desde logo com o planeamento de 

armazenamento de água para fazer face às épocas de seca, designadamente 

através da adaptação e melhoria das infraestruturas já existentes. Associado 

ao aumento da disponibilidade de água deverá sempre ser considerada a 
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águas/estâncias termais, num quadro de 

reconhecimento de prestação de 

e de relevância para as atividades económicas.

Vários contributos colocam em evidência os impactes positivos e 

negativos da reconversão das áreas de sequeiro para sistemas de regadio. 

se o problema do crescimento das manchas de olival intensivo e 

se que o PNPOT deveria de algum modo limitar a sua extensão, em 

função da qualificação e da vocação do solo rústico e da gestão sustentável 

As sugestões apresentadas têm enquadramento no 

PNPOT pois assume que o planeamento da ocupação 

e usos do solo deve considerar as disponibilidades 

hídricas presentes cabendo ao sector assegurar a sua 

otimização, no respeito pelos princípios e 

compromissos nele definidos.

se a falta de estudos e propostas nos domínios da Poluição 

As questões da poluição atmosférica tiveram 

acolhimento no capítulo do diagnóstico dedicado ao 

tema “Mobilidades e comunidades Interurban

Programa de Ação  aborda as questões associadas à 

poluição atmosférica de forma transversal, num 

conjunto de Medidas, por exemplo :

matérias associadas às emissões atmosféricas nas 

Medidas 3.11 Organizar o território para a economia 

circular e 4.4 Renovar, requalificar e adaptar as 

infraestruturas e os sistemas de transporte, entre 

outras e as matérias associadas á qualidade do ar, seu 

controlo e informação ao publico nas 

Qualificar o ambiente urbano e o espaço publico e 

Medida 4.1 otimizar as infraestruturas ambientais e de 

energia. 

 

Não é mencionada a valorização do oceano para além de porta de 

entrada e saída de bens e pessoas. Seria necessário uma abordagem tendo 

em conta a proposta apresentada para a expansão da Zona Económica 

As preocupações apresentadas têm

no PNPOT que sinaliza a relevância da atlanticidade 

do país e a importância da extensa plataforma 

continental mas a gestão da ZEE está fora do âmbito 

do PNPOT  

Os fluxos de dinâmicas de transformação do uso e ocupação do solo em 

l Continental, carecem ser avaliados (alterações de ocupações 

florestais e matos para agrícolas; ocupações florestais; florestação dos solos 

agrícolas; florestal para matos), e definidas diretrizes. 

Os fluxos de dinâmicas de transformação tiveram 

acolhimento no capítulo do diagnóstico 

“Organização, tendências e desempenho do 

território”, designadamente no ponto “Uso do solo e 

suas dinâmicas”. A Estratégia, Modelo Territorial e 

Programa de Ação contêm as 

ser seguidas pelas políticas se

territorial e pelos Instrumentos de Gestão Territorial 

relativamente a estas transformações.

1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 EMPRESAS; 2 

ENSINO SUPERIOR 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Nos  objetivos  operacionais  falta  uma  alínea  especificamente  dedicada  

das vias fluviais/navegabilidade, e sobre o papel que os cursos e 

planos de água (principalmente os rios) podem ter na potenciação da 

Foram incluídas no Modelo

as vias navegáveis (existentes ou planeadas) 

nomeadamente nos rios Douro, Tejo e Guadiana. 

2. O tema das alterações climáticas é um dos assuntos da atualidade... 

se bem desenvolvido ..., no entanto, considera-se importante 

avançar desde logo com o planeamento de Medidas que garantem o 

de água para fazer face às épocas de seca, designadamente 

através da adaptação e melhoria das infraestruturas já existentes. Associado 

ao aumento da disponibilidade de água deverá sempre ser considerada a 

A sugestão foi acolhida e inserida no respetivo texto.
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águas/estâncias termais, num quadro de 

reconhecimento de prestação de serviços ambientais 

e de relevância para as atividades económicas. 

s apresentadas têm enquadramento no 

assume que o planeamento da ocupação 

e usos do solo deve considerar as disponibilidades 

hídricas presentes cabendo ao sector assegurar a sua 

otimização, no respeito pelos princípios e 

compromissos nele definidos. 

As questões da poluição atmosférica tiveram 

acolhimento no capítulo do diagnóstico dedicado ao 

tema “Mobilidades e comunidades Interurbanas”. O 

Programa de Ação  aborda as questões associadas à 

atmosférica de forma transversal, num 

s, por exemplo : apontando as 

matérias associadas às emissões atmosféricas nas 

s 3.11 Organizar o território para a economia 

circular e 4.4 Renovar, requalificar e adaptar as 

os sistemas de transporte, entre 

outras e as matérias associadas á qualidade do ar, seu 

controlo e informação ao publico nas Medidas 1.9 

Qualificar o ambiente urbano e o espaço publico e 

4.1 otimizar as infraestruturas ambientais e de 

As preocupações apresentadas têm enquadramento 

no PNPOT que sinaliza a relevância da atlanticidade 

do país e a importância da extensa plataforma 

continental mas a gestão da ZEE está fora do âmbito 

Os fluxos de dinâmicas de transformação tiveram 

to no capítulo do diagnóstico 

“Organização, tendências e desempenho do 

território”, designadamente no ponto “Uso do solo e 

suas dinâmicas”. A Estratégia, Modelo Territorial e 

Programa de Ação contêm as Diretrizes que deverão 

ser seguidas pelas políticas setoriais com incidência 

territorial e pelos Instrumentos de Gestão Territorial 

relativamente a estas transformações. 

1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 EMPRESAS; 2 

Foram incluídas no Modelo-Sistema de  conetividades 

as vias navegáveis (existentes ou planeadas) 

nte nos rios Douro, Tejo e Guadiana.  

A sugestão foi acolhida e inserida no respetivo texto. 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

preservação da qualidade deste recurso, essencial 

mesmo.  

Relativamente a este assunto e de acordo com o previsto  na Medida 1.1, a 

EDIA acha relevante vir a integrar o conjunto de principais parceiros no 

modelo de governança desta Medida

conhecimento e contributo na operacionalização da mesma poderá ser uma 

mais-valia para o Programa, sendo que também integra a equipa (!) da 

ENAAC 2020. 

3. 2- Sublinha-se a necessidade da reversão das 

2012, com a extinção de “autoridade nacional da água” 

e a ativação das administrações de região hidrográfica que estão hoje 

integradas nas CCDR sem capacidade de intervenção e autonomia;

3- Potenciar a economia transfronteiriça com Espanha, apenas assente no 

potencial turístico e numa melhor gestão dos ciclos naturais da água é de 

muito pouca ou nenhuma ambição…quando tal é possível ser feito ao nível 

da agricultura, agroalimentar e pecuária, montado e das energias renovávei

4-Há que assegurar a gestão publica da água, adoptando 

carácter estrutural e imediato, superando as dificuldades que se tornaram 

ainda mais evidentes com as consequências da seca, o que implica 

de promoção da eficiência hídrica e a construção, melhoria e adaptação das 

infraestruturas hidráulicas existentes numa lógica de rede e 

complementaridade, assegurando quer nesta componente quer no 

abastecimento de água às populações a acessibilidade dos utilizadores.

5- É essencial que a intervenção nesta área tenha por base a titularidade e a 

gestão pública da água e a assunção clara das responsabilidades que cabem 

a todos os intervenientes. 

6-A qualidade das massas de água, como fonte de origem para os diversos 

tipos de uso, deve ser assegurada por parte do governo, desempenhando 

aqui os diversos organismos da administração pública um papel importante, 

sendo para isso também necessário que disponham de meios para actuar e 

que haja um melhor conhecimento e monitorização da evolução da 

situação. 

7-Nesta matéria importante também proceder à revisão da Convenção de 

Albufeira que permita uma melhor utilização dos rios internacionais com 

destaque para o Guadiana. 

4. Sugere-se, neste âmbito, que, adicionalmente aos objetivos operacionais 

já identificados na p. 18-19 se inclua:  

. a promoção prioritária de Medidas de retenção natura

. a otimização das infraestruturas hidráulicas, que deve ser priorizada face à 

construção de nova infraestrutura cinzenta, devendo ainda ser prevista a 

possibilidade de remoção de infraestruturas obsoletas. 

. o estudo e reavaliação da construção e manutenção de barragens que 

funcionem como obstáculo à retenção natural da água. 

Deve ainda acrescentar-se na descrição sumária, p. 18, a referência ao 

Licenciamento Ambiental (derivado da aplicação do Diploma PCIP), e na 

relação com referenciais estratégicos e operacionais nacionais, a menção ao 

Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico e ao Plano 

das Mini-hídricas. 

5. Os recursos hídricos e a questão das secas e das alterações clim

aposta no reforço e expansão das infraestruturas de interligação dos 

sistemas de armazenamento e da rede de albufeiras aumentando a 

resiliência global dos sistemas e a sua capacidade para enfrentar situações 

de seca e escassez de água. 

6. Quando nos "Efeitos Esperados" se fala do increment

ambientalmente sustentável em territórios estratégicos para o ciclo da água 

(pág. 19), trata-se de um desígnio com o qual, em teoria, se concorda, mas 

que poderá trazer sérias condicionantes às boas práticas de gestão aplicadas 

pelas associadas da CELPA nesta matéria. 

7. Nos objetivos operacionais é referido “5. Generalizar o uso eficiente do 

recurso água em todo o território e sectores económicos e criar condições 
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preservação da qualidade deste recurso, essencial para uma gestão eficaz do 

Relativamente a este assunto e de acordo com o previsto  na Medida 1.1, a 

EDIA acha relevante vir a integrar o conjunto de principais parceiros no 

Medida visto considerar que o seu 

contributo na operacionalização da mesma poderá ser uma 

valia para o Programa, sendo que também integra a equipa (!) da 

se a necessidade da reversão das Medidas da reforma de 

2012, com a extinção de “autoridade nacional da água” – “Instituto da Água” 

e a ativação das administrações de região hidrográfica que estão hoje 

integradas nas CCDR sem capacidade de intervenção e autonomia; 

riça com Espanha, apenas assente no 

potencial turístico e numa melhor gestão dos ciclos naturais da água é de 

muito pouca ou nenhuma ambição…quando tal é possível ser feito ao nível 

da agricultura, agroalimentar e pecuária, montado e das energias renováveis; 

Há que assegurar a gestão publica da água, adoptando Medidas de 

carácter estrutural e imediato, superando as dificuldades que se tornaram 

ainda mais evidentes com as consequências da seca, o que implica Medidas 

nstrução, melhoria e adaptação das 

infraestruturas hidráulicas existentes numa lógica de rede e 

complementaridade, assegurando quer nesta componente quer no 

abastecimento de água às populações a acessibilidade dos utilizadores. 

nção nesta área tenha por base a titularidade e a 

gestão pública da água e a assunção clara das responsabilidades que cabem 

A qualidade das massas de água, como fonte de origem para os diversos 

por parte do governo, desempenhando 

aqui os diversos organismos da administração pública um papel importante, 

sendo para isso também necessário que disponham de meios para actuar e 

que haja um melhor conhecimento e monitorização da evolução da 

Nesta matéria importante também proceder à revisão da Convenção de 

Albufeira que permita uma melhor utilização dos rios internacionais com 

Importa clarificar que as administrações de região 

Hidrográfica não estão integradas nas C

na Agência Portuguesa de Ambiente, pelo que 

existem condições para a gestão dos Recursos 

Hídricos por bacia hidrográfica acrescendo que 

Estratégias sectoriais, nomeadamente no domínio da 

água, serão estabelecidas pelo sector e no âmbito dos 

Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH).

O PNPOT é, no sistema de gestão territorial,  o 

instrumento de topo e constitui

documento orientador das estratégias territoriais. 

A Convenção de Albufeira é acompanhada pelas 

entidades competentes n

representante do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. 

se, neste âmbito, que, adicionalmente aos objetivos operacionais 

s de retenção natural das águas.  

. a otimização das infraestruturas hidráulicas, que deve ser priorizada face à 

construção de nova infraestrutura cinzenta, devendo ainda ser prevista a 

possibilidade de remoção de infraestruturas obsoletas.  

ução e manutenção de barragens que 

funcionem como obstáculo à retenção natural da água.  

se na descrição sumária, p. 18, a referência ao 

Licenciamento Ambiental (derivado da aplicação do Diploma PCIP), e na 

stratégicos e operacionais nacionais, a menção ao 

Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico e ao Plano 

A implementação de infraestruturas verdes e azuis que 

contribuam para a adoção de soluções de base 

natural, está prevista no

de Ação  nomeadamente nas 

Biodiversidade como um ativo territorial e  4.1 

Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia 

5. Os recursos hídricos e a questão das secas e das alterações climáticas, a 

aposta no reforço e expansão das infraestruturas de interligação dos 

sistemas de armazenamento e da rede de albufeiras aumentando a 

resiliência global dos sistemas e a sua capacidade para enfrentar situações 

As sugestões apresentadas têm enquadramento no 

PNPOT pois assume que o planeamento da ocupação 

e usos do solo deve considerar as disponibilidade

hídricas presentes cabendo ao sector assegurar a sua 

otimização. 

6. Quando nos "Efeitos Esperados" se fala do incremento da atividade 

ambientalmente sustentável em territórios estratégicos para o ciclo da água 

se de um desígnio com o qual, em teoria, se concorda, mas 

que poderá trazer sérias condicionantes às boas práticas de gestão aplicadas 

Comentário sem reflexo na ponderação

não especifica uma sugestão concreta.

7. Nos objetivos operacionais é referido “5. Generalizar o uso eficiente do 

recurso água em todo o território e sectores económicos e criar condições 

A sugestão é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da 
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Importa clarificar que as administrações de região 

Hidrográfica não estão integradas nas CCDR mas sim 

na Agência Portuguesa de Ambiente, pelo que 

existem condições para a gestão dos Recursos 

Hídricos por bacia hidrográfica acrescendo que 

Estratégias sectoriais, nomeadamente no domínio da 

água, serão estabelecidas pelo sector e no âmbito dos 

nos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH). 

O PNPOT é, no sistema de gestão territorial,  o 

instrumento de topo e constitui-se como um 

documento orientador das estratégias territoriais.  

A Convenção de Albufeira é acompanhada pelas 

entidades competentes nacionais sob a presidência do 

representante do Ministério dos Negócios 

A implementação de infraestruturas verdes e azuis que 

contribuam para a adoção de soluções de base 

o Programa de Ação- Programa 

de Ação  nomeadamente nas Medidas 1.3 afirmar a 

Biodiversidade como um ativo territorial e  4.1 

Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia  

s apresentadas têm enquadramento no 

PNPOT pois assume que o planeamento da ocupação 

e usos do solo deve considerar as disponibilidades 

hídricas presentes cabendo ao sector assegurar a sua 

Comentário sem reflexo na ponderação, uma vez que 

não especifica uma sugestão concreta. 

é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da Medida. Em sede de 
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para recurso à reutilização de águas residuais tratadas sempre que 

adequado;”. Contudo nos indicadores de monitorização não é feita qualquer 

menção à reutilização de águas residuais tratadas, o mesmo se passando ao 

nível dos efeitos esperados.  

Assim, sugere-se a inclusão do indicador: Percentagem de reutilização de 

águas residuais tratadas (água reciclada), c

da ERSAR. 

 

 

TEMA: Domínio Natural 

SUBTEMA: Medida 1.2 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 MUNICÍPIO

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIP

1. Para a contenção das áreas urbanas, colmatação de vazios urbanos e 

reabilitação do edificada É necessário criar incentivos significativos, mas 

também prever mecanismos que favoreçam a dinâmica imobiliária, tais 

como: 

• Criar mecanismos legal para que deixem de existir prédios com matriz 

rústica inseridos em solo Urbano definido nos PMOT;

• Agravar taxas de prédios urbanos sem ocupação (vazios urbanos) durante 

muito tempo; 

• Executar o cadastro predial. 

• Melhorar o conhecimento do valor do solo. 

Os agravamentos do IMl, previstos para prédios degradados e devolutas, e 

com objetivo de promover a reabilitação e a dinamização do mercado de 

arrendamento, são de difícil aplicação por falta de cadastro (acesso a dados 

georreferenciados dos artigas matriciais e a informação sobre os dados do 

proprietário, para contacto e notificações. Também e necessário criar 

condições para o conhecimento dos prédios que estão devolutos. A rara 

informação enviada para o município e claramente

possível localizar e identificar as respetivas matrizes e proprietários.

É fundamental executar o cadastro predial desde já, com a colaboração de 

todos os intervenientes, sendo inaceitável o Que se passa com a 

respetivalegisla5o (e a sua aplicação) - repetem

em alguns municípios e continua tudo na mesma.

O conhecimento do valor do solo a nível municipal carece de grande 

desenvolvimento. As delimitações da RAN e REN são feitas por excesso e 

mal fundamentadas com pouca contribuição cientifica e os respetivos 

regimes acabam por ser aplicados de forma demasiado permissiva, em 

especial o da RAN.  necessário incentivar o contributo do conhecimento 

cientifico e especializado para a identificação e delimita5o das 

valor a salvaguardar. Considera-se fundamental que o PNPOT adote 

Medidas objetivas com carater de obrigatoriedade sobre os aspetos 

mencionados. Sugere-se monitorizar também a REN separada ou 

conjuntamente com a RAN e as autorizações para fins não

da RAN). 

2. Não estão a ser considerados os Municípios como responsáveis, sendo 

considerados meros parceiros, no respetivo “

atendendo aos objetivos operacionais da Medida

Travar a artificialização  do solo, através  da contenção  das áreas destinadas  

a urbanização ou edificação fora das áreas urbanas existentes, da 

colmatação de vazios urbanos e da ocupaç

aproveitamento de solos ocupados por urbanização e edificação incompleta 

e abandonada e da contenção da edificação dispersa e isolada.

 Incrementar a regeneração de áreas urbanas obsoletas, a reabilitação do 

edificado e do espaço público com valor patrimonial e a reutilização de 
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para recurso à reutilização de águas residuais tratadas sempre que 

monitorização não é feita qualquer 

menção à reutilização de águas residuais tratadas, o mesmo se passando ao 

se a inclusão do indicador: Percentagem de reutilização de 

águas residuais tratadas (água reciclada), cujos dados se podem obter junto 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Dir

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo.

1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 MUNICÍPIO

SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Para a contenção das áreas urbanas, colmatação de vazios urbanos e 

reabilitação do edificada É necessário criar incentivos significativos, mas 

também prever mecanismos que favoreçam a dinâmica imobiliária, tais 

• Criar mecanismos legal para que deixem de existir prédios com matriz 

rústica inseridos em solo Urbano definido nos PMOT; 

• Agravar taxas de prédios urbanos sem ocupação (vazios urbanos) durante 

nhecimento do valor do solo.  

Os agravamentos do IMl, previstos para prédios degradados e devolutas, e 

com objetivo de promover a reabilitação e a dinamização do mercado de 

arrendamento, são de difícil aplicação por falta de cadastro (acesso a dados 

ferenciados dos artigas matriciais e a informação sobre os dados do 

proprietário, para contacto e notificações. Também e necessário criar 

condições para o conhecimento dos prédios que estão devolutos. A rara 

informação enviada para o município e claramente insuficiente, não sendo 

possível localizar e identificar as respetivas matrizes e proprietários. 

É fundamental executar o cadastro predial desde já, com a colaboração de 

todos os intervenientes, sendo inaceitável o Que se passa com a 

repetem-se experiencias localizadas 

em alguns municípios e continua tudo na mesma. 

O conhecimento do valor do solo a nível municipal carece de grande 

desenvolvimento. As delimitações da RAN e REN são feitas por excesso e 

as com pouca contribuição cientifica e os respetivos 

regimes acabam por ser aplicados de forma demasiado permissiva, em 

especial o da RAN.  necessário incentivar o contributo do conhecimento 

cientifico e especializado para a identificação e delimita5o das áreas com 

se fundamental que o PNPOT adote 

s objetivas com carater de obrigatoriedade sobre os aspetos 

se monitorizar também a REN separada ou 

conjuntamente com a RAN e as autorizações para fins não agrícolas (no caso 

As preocupações que se prendem com a informação 

cadastral encontram enquadramento n

Ação, Medida 1.2 "Valorizar o recurso solo e combater 

o seu desperdício", que refere como um dos objetivos 

operacionais da sua imp

fragmentação da propriedade especialmente em 

territórios onde predomina a reduzida dimensão e a 

Implementação faseada de um sistema de informação 

cadastral para colmatar défices de conhecimento da 

propriedade imobiliária”.

Também a Medida 5.1 Promover a informação 

geográfica propõe ações destinadas a colmatar alguns 

dos problemas identificados.

2. Não estão a ser considerados os Municípios como responsáveis, sendo 

considerados meros parceiros, no respetivo “Modelo de Governança” 

Medida que se transcrevem: 

Travar a artificialização  do solo, através  da contenção  das áreas destinadas  

a urbanização ou edificação fora das áreas urbanas existentes, da 

colmatação de vazios urbanos e da ocupação de solos expectantes, do 

aproveitamento de solos ocupados por urbanização e edificação incompleta 

e abandonada e da contenção da edificação dispersa e isolada. 

ão de áreas urbanas obsoletas, a reabilitação do 

ço público com valor patrimonial e a reutilização de 

A sugestão foi acolhida, passando a integrar

Municípios no modelo de governação.
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elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo. 

1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 MUNICÍPIO 

As preocupações que se prendem com a informação 

cadastral encontram enquadramento no Programa de 

1.2 "Valorizar o recurso solo e combater 

o seu desperdício", que refere como um dos objetivos 

operacionais da sua implementação: “Travar a 

fragmentação da propriedade especialmente em 

territórios onde predomina a reduzida dimensão e a 

Implementação faseada de um sistema de informação 

cadastral para colmatar défices de conhecimento da 

propriedade imobiliária”. 

dida 5.1 Promover a informação 

geográfica propõe ações destinadas a colmatar alguns 

dos problemas identificados. 

A sugestão foi acolhida, passando a integrar-se os 

Municípios no modelo de governação. 
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espaços edificados para novos fins, disponibilizando desta forma áreas 

necessárias para novos usos e atividades a partir de solos já artificializados.

- Reabilitar solos com passivos ambientais, nomeadam

descontaminação de áreas industriais abandonadas, visando o seu 

reaproveitamento ou renaturalização. 

- Criar condições legais, fiscais e financeiras para a incorporação de áreas 

parcialmente infra estruturadas e edificadas, atualmente abandonadas, n

mercado de solos e para incorporação de fogos devolutos no mercado de 

habitação em resposta a novas necessidades de habitação, infraestruturas e 

equipamentos e acolhimento de atividades económicas.

- Colmatar défices de conhecimento da propriedade imobil

aplicação das regras de impedimento de fragmentação da propriedade, 

através da implementação faseada de um sistema de informação cadastral, e 

fomentar a valorização do emparcelamento da propriedade, bem como 

apoiar e incentivar o associativismo da exploração produtiva, em territórios 

de elevada fragmentação.” 

Atendendo aos objetivos referidos, entende

participação dos Municípios enquanto Responsáveis, atendendo a que as 

entidades identificadas (DGADR, ICNF, e APA) nã

necessária pluralidade de perspetivas sobre esta matéria. Acrescente

os Municípios são identificados como responsáveis ou parceiros na maioria 

das demais Medidas do programa de ação da alteração ao PNPOT, pelo que 

se estranha nesta Medida não sejam alocados nos termos expostos

3. É fundamental existir um indicador associado às áreas susceptíveis à 

desertificação, assim como identificação dos solos com elevado valor. Não 

basta identificar as áreas de RAN, é muito redutor.

 

 

 

TEMA: Domínio Natural 

SUBTEMA: Medida 1.3 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. No que se refere à Medida 1.3., em particular quanto ao desenvolvimento 

de infraestruturas verdes, propõe-se que se inclua seja na descrição 

sumária, seja nos objetivos operacionais, a desejável implementação de 

sistemas naturais (infraestruturas verdes) e outros investimentos no 

natural em áreas urbanas, rurais e costeiras, designadamente pela previsão 

de áreas de margens de rios e estuários com restauração ecológica com 

florestas aluviais. 

2. Sugere-se a inclusão dos seguintes indicadores:

• Investimento concreto em programas de conservação de habitats e 

espécies 

ameaçadas; 

• Percentagem de área afeta a monoculturas florestais e a agricultura 

intensiva 

(e.g. estufas, olival); 

• Área com potencial para exploração geológica inserida 

classificadas. 

 

 

 

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018

SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

espaços edificados para novos fins, disponibilizando desta forma áreas 

necessárias para novos usos e atividades a partir de solos já artificializados. 

Reabilitar solos com passivos ambientais, nomeadamente a 

descontaminação de áreas industriais abandonadas, visando o seu 

Criar condições legais, fiscais e financeiras para a incorporação de áreas 

parcialmente infra estruturadas e edificadas, atualmente abandonadas, no 

mercado de solos e para incorporação de fogos devolutos no mercado de 

habitação em resposta a novas necessidades de habitação, infraestruturas e 

equipamentos e acolhimento de atividades económicas. 

Colmatar défices de conhecimento da propriedade imobiliária e reforçar a 

aplicação das regras de impedimento de fragmentação da propriedade, 

através da implementação faseada de um sistema de informação cadastral, e 

fomentar a valorização do emparcelamento da propriedade, bem como 

tivismo da exploração produtiva, em territórios 

Atendendo aos objetivos referidos, entende-se ser determinante a 

participação dos Municípios enquanto Responsáveis, atendendo a que as 

entidades identificadas (DGADR, ICNF, e APA) não garantirão plenamente a 

necessária pluralidade de perspetivas sobre esta matéria. Acrescente-se que 

os Municípios são identificados como responsáveis ou parceiros na maioria 

s do programa de ação da alteração ao PNPOT, pelo que 

não sejam alocados nos termos expostos 

3. É fundamental existir um indicador associado às áreas susceptíveis à 

dos solos com elevado valor. Não 

basta identificar as áreas de RAN, é muito redutor. 

A sugestão é relevante sendo que não foi identificado 

um indicador já disponível com a natureza do 

proposto. Tal como referido no documento em sede 

de elaboração do REOT h

indicadores 

1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 ENSINO SUPERIOR 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1.3., em particular quanto ao desenvolvimento 

se que se inclua seja na descrição 

sumária, seja nos objetivos operacionais, a desejável implementação de 

sistemas naturais (infraestruturas verdes) e outros investimentos no capital 

natural em áreas urbanas, rurais e costeiras, designadamente pela previsão 

de áreas de margens de rios e estuários com restauração ecológica com 

A implementação de infraestruturas verdes e azuis 

que contribuam para a adoção de soluções de 

natural, está prevista. Para além da 

Afirmar a biodiversidade como um ativo territorial

ainda abordada na Medida

se refere “Melhorar a conetividade territorial com 

base nas áreas associadas aos recursos hídricos

Medida 4.2 "Optimizar a 

nacional " em linha com os princípios de uma 

Infraestrutura Verde. 

cadores: 

• Investimento concreto em programas de conservação de habitats e 

• Percentagem de área afeta a monoculturas florestais e a agricultura 

• Área com potencial para exploração geológica inserida em áreas 

A sugestão é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, a

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo.
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é relevante sendo que não foi identificado 

um indicador já disponível com a natureza do 

proposto. Tal como referido no documento em sede 

de elaboração do REOT haverá ajustamentos a 

A implementação de infraestruturas verdes e azuis 

que contribuam para a adoção de soluções de base 

. Para além da Medida 1.3 

Afirmar a biodiversidade como um ativo territorial é 

Medida 1.1 designamente quando 

Melhorar a conetividade territorial com 

base nas áreas associadas aos recursos hídricos” e na 

4.2 "Optimizar a  conetividade ecológica 

nacional " em linha com os princípios de uma 

é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da Medida. Em sede de 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo. 



 

 

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018

 

TEMA: Domínio Natural 

SUBTEMA: Medida 1.4 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 3 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULARES

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. A operacionalização desta Medida denota uma abordagem da paisagem 

algo “tradicional”, eminentemente rural, não refletindo a complexidade da 

paisagem atual, designadamente da paisagem urbana e peri

respeito chamo a tenção para a Recomendação 

Urbana (UNESCO, 2011). Julgo que esta Recomendação poderia ser a base 

de uma Medida na Estratégia do PNPOT. 

2. Pretende-se promover sistemas agroflorestais e sobreiro e azinho e 

demais florestas arbóreas com interesse para a conservação, como 

promotores da multifuncionalidade. A floresta de produção, nesta paisagem

idílica, onde se encaixa? Não é a floresta de produção compatível com estes 

objetivos? (pág. 24); 

Os indicadores selecionados (como na Medida

por monocultura de eucalipto e pinheiro bravo, por concelho (DGT/COS)”, 

utilizam um conceito de monocultura que não está definido no PNPOT, 

assumem que é um mal a evitar, interligado com os incêndios. Para a CELPA 

é inadmissível que o PNPOT não considere, numa política de 

desenvolvimento nacional e de ordenamento do território, as espécies 

madeireiras que sustentam a indústria nacional e a vitalidade da floresta 

portuguesa. Do ponto da biodiversidade, esquecem os Indicadores de 

Paisagem utilizados pelos Eurostat, assim como outros indicadores florestais 

usados internacionalmente (pág. 25); 

Este conceito, no limite, poderá levar as restrições de áreas máximas a 

florestar ao nível de vários planos de ordenamento, como sejam os PROF, 

PROT e PDM. E poderá, também, colocar restrições nas áreas máximas a 

corte, o que, aliás, já se verifica nalguns PROF e PDM;

3. Importância de considerar a cultura de construção (...), como um 

importante factor de desenvolvimento e coesão territorial. Nesse sentido, a 

cultura de construção engloba todas as atividades humanas que 

transformam o meio ambiente. (…) a proposta de alteração ao PNPOT deve 

explicitar a necessidade de promover a nossa cultura 

factor diferenciador para o desenvolvimento do país, em termos ambientais, 

sociais e económicos. Em concreto, pode incluir uma 

implementação relacionada com a PNAP, de promoção dos conhecimentos 

e das técnicas tradicionais associados à construção e manutenção do 

património construído, visando assegurar a sua salvaguarda e transmissão 

às gerações futuras.  A importância de criação de uma rede de ofícios que 

valorize as nossas culturas de construção tradicional deve pois ser 

considerada nas Medidas 1.4, 1.9, 3.4 e 5.2 do do PNPOT.

4. Sugere-se a inclusão do indicador: Percentagem de área afeta a 

agricultura intensiva (e.g. estufas, monocultura de olival).

5. Como conseguir colocar em prática a redução das áreas urbanizadas ou 

pelo menos a sua não expansão 
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3 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULARES 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

denota uma abordagem da paisagem 

algo “tradicional”, eminentemente rural, não refletindo a complexidade da 

paisagem atual, designadamente da paisagem urbana e peri-urbana. A este 

respeito chamo a tenção para a Recomendação sobre a Paisagem Histórica 

Urbana (UNESCO, 2011). Julgo que esta Recomendação poderia ser a base 

Considera-se as preocupações sinalizadas estão 

integradas na Medida

através da paisagem" uma vez que são efeitos 

esperados da Medida 

urbana e periurbana pelo aproveitamento e/ou 

reconversão dos espaços abandonados e 

desqualificados; e a Reabilitação do património 

cultural e arquitetónico em espaço urbano e rural.

se promover sistemas agroflorestais e sobreiro e azinho e 

demais florestas arbóreas com interesse para a conservação, como 

promotores da multifuncionalidade. A floresta de produção, nesta paisagem 

idílica, onde se encaixa? Não é a floresta de produção compatível com estes 

Medida 1.4) “…Superfície ocupada 

por monocultura de eucalipto e pinheiro bravo, por concelho (DGT/COS)”, 

ceito de monocultura que não está definido no PNPOT, 

assumem que é um mal a evitar, interligado com os incêndios. Para a CELPA 

é inadmissível que o PNPOT não considere, numa política de 

desenvolvimento nacional e de ordenamento do território, as espécies 

adeireiras que sustentam a indústria nacional e a vitalidade da floresta 

portuguesa. Do ponto da biodiversidade, esquecem os Indicadores de 

Paisagem utilizados pelos Eurostat, assim como outros indicadores florestais 

te conceito, no limite, poderá levar as restrições de áreas máximas a 

florestar ao nível de vários planos de ordenamento, como sejam os PROF, 

PROT e PDM. E poderá, também, colocar restrições nas áreas máximas a 

ROF e PDM; 

O PNPOT reconhece a relevância em promover a 

competitividade da silvicultura. No Diagnóstico é 

identificada a macrozonagem das funções dominantes 

do espaço florestal estabelecidas em função das 

produtividades potenciais lenhosas e a distribuição

território continental, das três espécies florestais 

(pinheiro bravo, eucalipto e sobreiro) que estão 

integradas em fileiras florestais em Portugal 

Continental. O cartograma do sistema natural sinaliza 

os municípios com uso florestal em mais de 60% do

seu território. No quadro da  e, no plano de ação, no 

quadro da Medida 3.12

da silvicultura. 

Os indicadores estabelecidos estão em linha com o 

EUROSTAT. 

Importância de considerar a cultura de construção (...), como um 

ante factor de desenvolvimento e coesão territorial. Nesse sentido, a 

cultura de construção engloba todas as atividades humanas que 

transformam o meio ambiente. (…) a proposta de alteração ao PNPOT deve 

explicitar a necessidade de promover a nossa cultura de construção como 

factor diferenciador para o desenvolvimento do país, em termos ambientais, 

sociais e económicos. Em concreto, pode incluir uma Medida em 

implementação relacionada com a PNAP, de promoção dos conhecimentos 

ciados à construção e manutenção do 

património construído, visando assegurar a sua salvaguarda e transmissão 

às gerações futuras.  A importância de criação de uma rede de ofícios que 

valorize as nossas culturas de construção tradicional deve pois ser 

s 1.4, 1.9, 3.4 e 5.2 do do PNPOT. 

No quadro do PNPOT a PNAP é identificada na 

Medida 1.4. Valorizar o território através da paisagem

com Medida de politica dedicada à paisagem 

.Considera-se que a 

enquadramento na 

conhecimento e uma nova cultura territorial

 

se a inclusão do indicador: Percentagem de área afeta a 

agricultura intensiva (e.g. estufas, monocultura de olival). 

A sugestão é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da 

no ponto “Uso do Solo e paisagem” foram 

identificados os hotspots

paisagem. Em sede de elaboração do Relatório de 

Estado do Ordenamento do Território

ajustamentos de indicadores, tal se refere nas 

Diretrizes 13 e 14, após ponderação das 

disponibilidades de informação de base ou da sua 

produção a prazo. 

onseguir colocar em prática a redução das áreas urbanizadas ou 
Considera-se que o atual enquadramento dado pela 

Lei de Bases da Política Pública de Solos, 

ordenamento do território e urbanismo em conjunto 

77 

se as preocupações sinalizadas estão 

Medida 1.4 "Valorizar o território 

através da paisagem" uma vez que são efeitos 

 a qualificação da paisagem 

urbana e periurbana pelo aproveitamento e/ou 

reconversão dos espaços abandonados e 

desqualificados; e a Reabilitação do património 

ural e arquitetónico em espaço urbano e rural. 

O PNPOT reconhece a relevância em promover a 

competitividade da silvicultura. No Diagnóstico é 

identificada a macrozonagem das funções dominantes 

do espaço florestal estabelecidas em função das 

produtividades potenciais lenhosas e a distribuição, no 

território continental, das três espécies florestais 

(pinheiro bravo, eucalipto e sobreiro) que estão 

integradas em fileiras florestais em Portugal 

Continental. O cartograma do sistema natural sinaliza 

os municípios com uso florestal em mais de 60% do 

seu território. No quadro da  e, no plano de ação, no 

3.12 Promover a competitividade 

Os indicadores estabelecidos estão em linha com o 

No quadro do PNPOT a PNAP é identificada na 

Valorizar o território através da paisagem 

politica dedicada à paisagem 

se que a sugestão também tem 

enquadramento na Medida 5.2 “Ativar o 

conhecimento e uma nova cultura territorial”. 

é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da Medida. No Diagnostico, 

no ponto “Uso do Solo e paisagem” foram 

hotspots de mudança associados à 

Em sede de elaboração do Relatório de 

Estado do Ordenamento do Território poderá haver 

ajustamentos de indicadores, tal se refere nas 

Diretrizes 13 e 14, após ponderação das 

disponibilidades de informação de base ou da sua 

se que o atual enquadramento dado pela 

Lei de Bases da Política Pública de Solos, 

ordenamento do território e urbanismo em conjunto 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

 

 

TEMA: Domínio Natural 

SUBTEMA: Medida 1.5 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 3 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 MUNICÍPIOS; 1 PARTICULARES

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Para além de se prever a conclusão da recuperação das áreas extrativas, 

antigas áreas mineiras, seria importante que houvesse 

reconversão com vista à reutilização das mesmas para fins diversos tais 

como os turísticos, até como forma de compensar o enorme impacto que 

estas minas desativadas tiveram na demografia e economia local

2. Nos  efeitos  esperados,  última  alínea  sobre  a  recuperação  dos  

passivos mineiros,  devíamos  acrescentar  também  a  recuperação  

patrimonial  e  histórica,  para valorização e reconversão/aproveitamento 

futuro, nomeadamente turístico; 

3. A justificação desta Medida reforça a necessidade de inclusão do 

“aproveitamento dos recursos minerais (…) como

de alavancar o desenvolvimento rural no âmbito do Desafio 3 

inclusão e valorizar a diversidade territorial”. (…) Consideram que na 

justificação da Medida 1.5 a referência a Não obstante a importância 

socioeconómica e as implicações em termos de ordenamento do território, 

não existe um conhecimento aprofundado do potencial geológico com 

interesse comercial o que dificulta a sua identificação nos IGT e a adoção de 

um quadro de salvaguarda que preserve a compatibilização,

uma exploração de forma economicamente viável e harmonizada com as 

outras políticas nacionais, com base nos princípio do desenvolvimento 

sustentável, que contemple de modo integrado as vertentes económica, 

social e ambiental trata-se de um pressuposto errado no qual, nos parece, 

terá assentado a Estratégia e Modelo Territorial que coloca os recursos 

minerais num plano de inferioridade relativamente aos restantes recursos 

naturais, conforme antes apontado. 

Na realidade, sendo certo que não existe um conhecimento aprofundado 

do potencial geológico com interesse comercial, o que é relevante e que 

importa diretamente aos IGT é o potencial geológico cujo valor económico 

ainda não é conhecido. (...)  

O que importa é potenciar o conhecimento e valor

minerais cujo valor económico se desconhece de modo a que, na 

eventualidade de deterem valor, o seu eventual aproveitamento segundo os 

princípios do desenvolvimento sustentável possa contribuir para o 

desenvolvimento do país. Mas esse eventual aproveitamento apenas poderá 

ocorrer caso os locais de ocorrência de recursos minerais com eventual 

valor económico estejam devidamente salvaguardados nos IGT. O problema 

centra-se, portanto, na necessidade de salvaguardar através dos IGT a 

acessibilidade territorial aos recursos minerais, evitando a esterilização dos 

territórios onde ocorrem por outras ocupações ou usos não compatíveis 

com a sua eventual exploração. E deverá ser essa a principal justificação 

para a Medida 1.5, bem como o principal 

recursos minerais diz respeito. 

Com justificação da Medida 1.5 refere-

potencial geológico nacional implica também a prevenção da produção de 

resíduos e a sua gestão, bem como a utilização eficiente 
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

com as orientações da proposta no que se refere à 

promoção da recuperação e a diversidade paisagí

a reutilização e a reabilitação do património edificado

abandonado ou degradado

com as Diretrizes para os Instrumentos de Gestão 

Territorial acautelam a observação manifestada.

3 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 MUNICÍPIOS; 1 PARTICULARES

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Para além de se prever a conclusão da recuperação das áreas extrativas, 

antigas áreas mineiras, seria importante que houvesse também aqui uma 

reconversão com vista à reutilização das mesmas para fins diversos tais 

como os turísticos, até como forma de compensar o enorme impacto que 

estas minas desativadas tiveram na demografia e economia local 

Foi sinalizada a relevância

Medida 1.5 Planear e gerir de forma integrada os 

recursos geológicos e mineiros

2. Nos  efeitos  esperados,  última  alínea  sobre  a  recuperação  dos  

passivos mineiros,  devíamos  acrescentar  também  a  recuperação  

histórica,  para valorização e reconversão/aproveitamento 
A sugestão foi considerada e o texto foi alterado.

reforça a necessidade de inclusão do 

“aproveitamento dos recursos minerais (…) como um dos fatores passíveis 

de alavancar o desenvolvimento rural no âmbito do Desafio 3 - Promover a 

inclusão e valorizar a diversidade territorial”. (…) Consideram que na 

1.5 a referência a Não obstante a importância 

as implicações em termos de ordenamento do território, 

não existe um conhecimento aprofundado do potencial geológico com 

interesse comercial o que dificulta a sua identificação nos IGT e a adoção de 

um quadro de salvaguarda que preserve a compatibilização, possibilitando 

uma exploração de forma economicamente viável e harmonizada com as 

outras políticas nacionais, com base nos princípio do desenvolvimento 

sustentável, que contemple de modo integrado as vertentes económica, 

pressuposto errado no qual, nos parece, 

terá assentado a Estratégia e Modelo Territorial que coloca os recursos 

minerais num plano de inferioridade relativamente aos restantes recursos 

iste um conhecimento aprofundado 

do potencial geológico com interesse comercial, o que é relevante e que 

importa diretamente aos IGT é o potencial geológico cujo valor económico 

O que importa é potenciar o conhecimento e valorização dos recursos 

minerais cujo valor económico se desconhece de modo a que, na 

eventualidade de deterem valor, o seu eventual aproveitamento segundo os 

princípios do desenvolvimento sustentável possa contribuir para o 

ventual aproveitamento apenas poderá 

ocorrer caso os locais de ocorrência de recursos minerais com eventual 

valor económico estejam devidamente salvaguardados nos IGT. O problema 

se, portanto, na necessidade de salvaguardar através dos IGT a 

ilidade territorial aos recursos minerais, evitando a esterilização dos 

territórios onde ocorrem por outras ocupações ou usos não compatíveis 

com a sua eventual exploração. E deverá ser essa a principal justificação 

para a Medida 1.5, bem como o principal objetivo dos IGT no que aos 

-se “Otimizar a valorização do 

potencial geológico nacional implica também a prevenção da produção de 

resíduos e a sua gestão, bem como a utilização eficiente de recursos e a 

Os recursos minerais foram acolhidos no Desafio 3 

(mais concretamente 3.2).

A justificação da Medida

com a DGEG. 

Foi mantida referência à importância da prevenção e 

gestão de resíduos porque se considera importante 

numa optica de economia circular.

Alterado “mineralógicos” para “minerais” e retirado 

"calculo de reservas" bem como a descrição em 

conformidade com a DGEG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A observação relativa aos objetivos não foi 

objetivos foram alvo de alteração em articulação com 

a DGEG. 
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com as orientações da proposta no que se refere à 

recuperação e a diversidade paisagística, 

a reutilização e a reabilitação do património edificado 

abandonado ou degradado (objetivo 4 da Medida), e 

com as Diretrizes para os Instrumentos de Gestão 

Territorial acautelam a observação manifestada. 

3 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 MUNICÍPIOS; 1 PARTICULARES 

relevância das áreas recuperadas na 

1.5 Planear e gerir de forma integrada os 

e mineiros 

foi considerada e o texto foi alterado. 

Os recursos minerais foram acolhidos no Desafio 3 

(mais concretamente 3.2). 

Medida foi alterada em articulação 

Foi mantida referência à importância da prevenção e 

gestão de resíduos porque se considera importante 

numa optica de economia circular. 

Alterado “mineralógicos” para “minerais” e retirado 

e reservas" bem como a descrição em 

conformidade com a DGEG. 

relativa aos objetivos não foi acolhida, os 

objetivos foram alvo de alteração em articulação com 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

consideração dos impactes ambientais decorrentes da sua implementação”. 

A este respeito e não pondo em causa a necessidade de implementação de 

ações de prevenção da produção de resíduos, eficiente utilização dos 

recursos e consideração de eventuais impactes decorrentes da sua 

utilização, não se entendem as razões para a sua menção no âmbito desta 

Medida. Cremos que são ações que caem, sobretudo, no âmbito de AIA e 

não dos IGT. Tal tipo de considerações é também apresentado no Relatório 

de Diagnóstico o que, mais uma vez, mostra um desvio na abordagem ao 

aproveitamento dos recursos minerais relativamente aos restantes recursos, 

para os quais tal tipo de considerações nunca é realizado.

Relativamente à Descrição da Medida 1.5 é referido: “Esta 

para a necessidade de conhecimento do potencial geológico nacional, quer 

a nível da localização das ocorrências mineralógicas, quer do cálculo de 

recursos …”. 

 

 

TEMA: Domínio Natural 

SUBTEMA: Medida 1.6 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 3 ASSOCIAÇÕES E ONG; 2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 PARTICULARES

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

 Ordenamento da floresta e a proteção civil.

A segurança de pessoas e bens é uma das principais áreas de atenção da

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), nomeadamente 

no quadro das atribuições e competências dos municípios em matéria de 

Proteção Civil. 

Em particular os incêndios florestais/rurais, que têm marcado 

dramaticamente nos últimos meses, o dia-a

sua dimensão, intensidade, número de vítimas e de danos materiais 

exigem dos municípios, do Estado central e das demais entidades com 

responsabilidades nesta área de atuação, a capacidade de promover e 

adotar, com celeridade, as alterações estruturais e as 

que a situação impõe, para minimização da ocorrência destes violentos 

flagelos, visando a segurança dos cidadãos e a reposição da confiança nas 

instituições. 

Por conseguinte, pugnando pelo envolviment

os intervenientes no âmbito da matéria em apreço, a ANMP entende que o 

documento estratégico em discussão pública não poderá deixar de 

considerar as seguintes propostas, não obstante algumas possam já 

encontrar reflexo no texto em discussão: 

Reforma da floresta 

- Importa planear as ações de florestação e reflorestação em função da 

proximidade de edificações, infraestruturas de serviços essenciais e vias de 

circulação, bem como incentivar as ações de reflorestação com o recurs

espécies autóctones. 

-  Importa ainda fomentar a constituição de Zonas de Intervenção Florestal 

(ZIF) e dinamizar o associativismo de produtores florestais.

- Deve ser encarado como prioridade nacional a política de ordenamento 

da floresta (reflorestação), bem como a construção de centrais de biomassa, 

devendo o Governo assumir estas matérias como prioritárias no âmbito das 

negociações do novo quadro comunitário de apoio, considerando os 

elevados meios financeiros que são exigidos para o efeito.

Cadastro da propriedade rústica 

- Deve constituir um desígnio nacional a tarefa de executar o cadastro da 

propriedade rústica, tendo em consideração a legislação entretanto 

publicada, peça essencial para o ordenamento da floresta, bem como para 

responsabilizar os proprietários (os privados e o próprio Estado) pela gestão 
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consideração dos impactes ambientais decorrentes da sua implementação”. 

A este respeito e não pondo em causa a necessidade de implementação de 

ações de prevenção da produção de resíduos, eficiente utilização dos 

ventuais impactes decorrentes da sua 

utilização, não se entendem as razões para a sua menção no âmbito desta 

. Cremos que são ações que caem, sobretudo, no âmbito de AIA e 

não dos IGT. Tal tipo de considerações é também apresentado no Relatório 

agnóstico o que, mais uma vez, mostra um desvio na abordagem ao 

aproveitamento dos recursos minerais relativamente aos restantes recursos, 

para os quais tal tipo de considerações nunca é realizado. 

Relativamente à Descrição da Medida 1.5 é referido: “Esta Medida aponta 

para a necessidade de conhecimento do potencial geológico nacional, quer 

a nível da localização das ocorrências mineralógicas, quer do cálculo de 

3 ASSOCIAÇÕES E ONG; 2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 PARTICULARES

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

Ordenamento da floresta e a proteção civil. 

A segurança de pessoas e bens é uma das principais áreas de atenção da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), nomeadamente 

no quadro das atribuições e competências dos municípios em matéria de 

Em particular os incêndios florestais/rurais, que têm marcado 

a-dia dos portugueses – devido à 

sua dimensão, intensidade, número de vítimas e de danos materiais – 

exigem dos municípios, do Estado central e das demais entidades com 

responsabilidades nesta área de atuação, a capacidade de promover e 

ade, as alterações estruturais e as Medidas preventivas 

que a situação impõe, para minimização da ocorrência destes violentos 

flagelos, visando a segurança dos cidadãos e a reposição da confiança nas 

Por conseguinte, pugnando pelo envolvimento efetivo e articulado de todos 

os intervenientes no âmbito da matéria em apreço, a ANMP entende que o 

documento estratégico em discussão pública não poderá deixar de 

considerar as seguintes propostas, não obstante algumas possam já 

Importa planear as ações de florestação e reflorestação em função da 

proximidade de edificações, infraestruturas de serviços essenciais e vias de 

circulação, bem como incentivar as ações de reflorestação com o recurso a 

Importa ainda fomentar a constituição de Zonas de Intervenção Florestal 

(ZIF) e dinamizar o associativismo de produtores florestais. 

Deve ser encarado como prioridade nacional a política de ordenamento 

ão), bem como a construção de centrais de biomassa, 

devendo o Governo assumir estas matérias como prioritárias no âmbito das 

negociações do novo quadro comunitário de apoio, considerando os 

elevados meios financeiros que são exigidos para o efeito. 

Deve constituir um desígnio nacional a tarefa de executar o cadastro da 

propriedade rústica, tendo em consideração a legislação entretanto 

publicada, peça essencial para o ordenamento da floresta, bem como para 

proprietários (os privados e o próprio Estado) pela gestão 

As preocupações que se prendem com a informação 

cadastral encontram enqu

Ação, na Medida 5.1 Promover a informação 

geográfica e na Medida

territórios de floresta", que define como indicador 

para a sua monitorização:  a Área com cadastro 

predial ou informação cadastral simpl

responsabilidade da DGT. Esta 

assegurar como objetivo operacional a redução do 

risco e do impacto dos incêndios rurais, através da 

revitalização das atividades e da instalação de faixas 

de gestão de combustíveis, do foment

e do fogo prescrito, e de soluções de descontinuidade 

e enriquecimento da diversidade estrutural da 

paisagem e aumentar o número de aglomerados 

adaptadas ao regime de fogo por via de utilizações 

produtivas dos espaços envolventes.
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As preocupações que se prendem com a informação 

ral encontram enquadramento no Programa de 

na Medida 5.1 Promover a informação 

Medida 1.6 "Ordenar e revitalizar os 

territórios de floresta", que define como indicador 

para a sua monitorização:  a Área com cadastro 

predial ou informação cadastral simplificada, da 

responsabilidade da DGT. Esta Medida pretende ainda 

assegurar como objetivo operacional a redução do 

risco e do impacto dos incêndios rurais, através da 

revitalização das atividades e da instalação de faixas 

de gestão de combustíveis, do fomento da pastorícia 

e do fogo prescrito, e de soluções de descontinuidade 

e enriquecimento da diversidade estrutural da 

paisagem e aumentar o número de aglomerados 

adaptadas ao regime de fogo por via de utilizações 

produtivas dos espaços envolventes. 
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da floresta, numa perspetiva de privilegiar o uso do solo em detrimento do 

abandono que constitui fator agravante do risco.

2. Consideramos relevante que nesta Medida

autarquias dadas as competências acrescidas que atualmente o poder local 

tem nesta matéria. 

3. Novamente, é posto um enfase grande na valo

ambientais, transversal a todo o documento, embora não se explique como 

estes serviços serão remunerados e quem os irá pagar, 

subalternizando/minorando o papel da floresta de produção, que 

certamente poderá ser compatibilizado com os o

sustentabilidade que se pretendem alcançar nestes espaços/territórios (pág. 

28); 

Nesta Medida, são ainda apontados, como situações a rever, as áreas de 

povoamentos florestais monoespecíficos deficientemente geridos, com 

grandes concentrações de combustível em subcoberto e forte exposição ao 

perigo de incêndio. Este é um problema generalizado da floresta 

portuguesa, não sendo exclusivo, tal como se quer fazer passar, apenas das 

monoculturas. 

É também considerado que as políticas de ordenamento do

ordenamento florestal não asseguram um contributo suficiente para induzir 

uma adequada multifuncionalidade, nem uma adequada coexistência de 

usos com expectativas de atração de pessoas e atividades. Ora, esta 

consideração contraria a revisão dos PROF atualmente em curso, pois esta 

Medida irá certamente ter forte influência na maneira com estes passarão a 

ser usados como instrumento de planeamento (pág. 28);

4. Adicionalmente, sugere-se como oportunidade de melhoria do Programa 

(Medida 1.6) compatibilizar os modelos de ordenamento e gestão territorial 

com os Programas Especiais de Áreas Protegidas (atualmente em

de reconversão) de forma a evitar a sobreposição de regras e objetivos 

conflituantes relativamente à ocupação, uso e transformação do solo.

5. Sugere-se o indicador: Área povoada com espécies autóctones após 

incêndio, por concelho (ICNF) 

6. Há um caminho alternativo que julgo poder ser explorado através deste 

PNPOT. Este caminho alicerçasse na experiência do Domínio Público 

Marítimo (DPM) e transpõe-no para o território florestal, através da criação 

do putativo Domínio Público Florestal (DPF). Esta solução reverte o ônus de 

uso do território florestal focando-o na preservação dos serviços dos 

ecossistemas e na gestão dos riscos sobre o mesmo e sobre a relação de 

risco deste território com o restante. O valor dos serviços é assumido 

intrinsecamente pelo Estado, sobrepondo-

outros usos seriam permitidos, em regime de concessão, sempre que os 

mesmos se revelem compatíveis ou pontualmente mais prementes do que 

os serviços que o ecossistema, nessas condições particula
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da floresta, numa perspetiva de privilegiar o uso do solo em detrimento do 

abandono que constitui fator agravante do risco. 

Medida se incluam as CIM e as 

autarquias dadas as competências acrescidas que atualmente o poder local A sugestão foi considerada e o texto foi alterado.

3. Novamente, é posto um enfase grande na valorização dos serviços 

ambientais, transversal a todo o documento, embora não se explique como 

estes serviços serão remunerados e quem os irá pagar, 

subalternizando/minorando o papel da floresta de produção, que 

certamente poderá ser compatibilizado com os objetivos de 

sustentabilidade que se pretendem alcançar nestes espaços/territórios (pág. 

, são ainda apontados, como situações a rever, as áreas de 

povoamentos florestais monoespecíficos deficientemente geridos, com 

combustível em subcoberto e forte exposição ao 

perigo de incêndio. Este é um problema generalizado da floresta 

portuguesa, não sendo exclusivo, tal como se quer fazer passar, apenas das 

É também considerado que as políticas de ordenamento do território e 

ordenamento florestal não asseguram um contributo suficiente para induzir 

uma adequada multifuncionalidade, nem uma adequada coexistência de 

usos com expectativas de atração de pessoas e atividades. Ora, esta 

dos PROF atualmente em curso, pois esta 

irá certamente ter forte influência na maneira com estes passarão a 

ser usados como instrumento de planeamento (pág. 28); 

O PNPOT sinaliza que, presentemente, as políticas de 

desenvolvimento rural e regional e as 

instrumentos de gestão e incentivo ao setor florestal, 

não são suficientes para estimular a condução e 

aproveitamento florestal sustentável e rentável, nem

uma organização associativa dos atores (Proprietários 

e Produtores Florestais) que supere a fragmentação 

da propriedade e permita mel

exploração. As políticas de ordenamento do território 

e de ordenamento florestal também não assegurara

um contributo suficiente para induzir a adequada 

multifuncionalidade nem uma adequada coexistência 

de usos com expetativa da atração de pessoas e 

atividades. Acresce que se regista fraca qualificação 

profissional dos recursos humanos, reduzida 

capacidade tecnológica e insuficiente penetração de 

inovação. O PNPOT aponta no sentido de aplicar 

modelos de ordenamento e gestão territorial que se 

coordenem com o ordenamento florestal, com a 

gestão agrícola e agrossilvopastoril e que articulem 

de forma consistente as opções de ordenamento com 

os instrumentos de defesa contra incêndios; que 

permitam robustecer as economias locais, 

promovendo a produção florestal sustentável criando 

novas economias ligadas à gestão do território, da 

paisagem, dos serviços dos ecoss

turismo, a recreação e o lazer; que assegurem o 

incremento de atividade florestal ambientalmente 

sustentável em territórios estratégicos para o ciclo da 

água; que permitam no seu conjunto aumentar a 

rentabilidade e a sustentabilidade económica

florestal numa ótica multifuncional. 

se como oportunidade de melhoria do Programa 

(Medida 1.6) compatibilizar os modelos de ordenamento e gestão territorial 

com os Programas Especiais de Áreas Protegidas (atualmente em processo 

de reconversão) de forma a evitar a sobreposição de regras e objetivos 

conflituantes relativamente à ocupação, uso e transformação do solo. 

A compatibilização dos Instrumentos de Gestão 

Territorial com os Programas Especiais será 

assegurada através da incorporação de normas de 

salvaguarda de recursos e valores naturais nos PDM, 

sinalizando-se das Diretrizes nºs 19 a 26 que dão 

algumas orientações para o efeito.

se o indicador: Área povoada com espécies autóctones após 

Em sede de elaboração do Relatório de Estado do 

Ordenamento do Território poderá haver 

ajustamentos de indicadores, tal se refere nas 

Diretrizes 13 e 14, após ponderação das 

disponibilidades de informação de base ou da sua 

produção a prazo. 

6. Há um caminho alternativo que julgo poder ser explorado através deste 

PNPOT. Este caminho alicerçasse na experiência do Domínio Público 

no para o território florestal, através da criação 

PF). Esta solução reverte o ônus de 

o na preservação dos serviços dos 

ecossistemas e na gestão dos riscos sobre o mesmo e sobre a relação de 

risco deste território com o restante. O valor dos serviços é assumido 

-o a outros usos. Como no DPM, 

outros usos seriam permitidos, em regime de concessão, sempre que os 

mesmos se revelem compatíveis ou pontualmente mais prementes do que 

os serviços que o ecossistema, nessas condições particulares, fornece. Talvez 

Não foi considerada a criação do Domínio Público 

Florestal (DPF) por não ser matéria do âmbito do 

PNPOT. 
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A sugestão foi considerada e o texto foi alterado. 

O PNPOT sinaliza que, presentemente, as políticas de 

desenvolvimento rural e regional e as Medidas e 

instrumentos de gestão e incentivo ao setor florestal, 

não são suficientes para estimular a condução e 

aproveitamento florestal sustentável e rentável, nem 

uma organização associativa dos atores (Proprietários 

e Produtores Florestais) que supere a fragmentação 

da propriedade e permita melhorar a condução da 

s políticas de ordenamento do território 

e de ordenamento florestal também não asseguraram 

um contributo suficiente para induzir a adequada 

multifuncionalidade nem uma adequada coexistência 

de usos com expetativa da atração de pessoas e 

atividades. Acresce que se regista fraca qualificação 

profissional dos recursos humanos, reduzida 

tecnológica e insuficiente penetração de 

inovação. O PNPOT aponta no sentido de aplicar 

modelos de ordenamento e gestão territorial que se 

coordenem com o ordenamento florestal, com a 

gestão agrícola e agrossilvopastoril e que articulem 

te as opções de ordenamento com 

os instrumentos de defesa contra incêndios; que 

permitam robustecer as economias locais, 

promovendo a produção florestal sustentável criando 

novas economias ligadas à gestão do território, da 

paisagem, dos serviços dos ecossistemas e do 

turismo, a recreação e o lazer; que assegurem o 

incremento de atividade florestal ambientalmente 

sustentável em territórios estratégicos para o ciclo da 

água; que permitam no seu conjunto aumentar a 

rentabilidade e a sustentabilidade económica do setor 

florestal numa ótica multifuncional.  

A compatibilização dos Instrumentos de Gestão 

Territorial com os Programas Especiais será 

és da incorporação de normas de 

salvaguarda de recursos e valores naturais nos PDM, 

se das Diretrizes nºs 19 a 26 que dão 

algumas orientações para o efeito. 

Em sede de elaboração do Relatório de Estado do 

Ordenamento do Território poderá haver 

ajustamentos de indicadores, tal se refere nas 

Diretrizes 13 e 14, após ponderação das 

disponibilidades de informação de base ou da sua 

Não foi considerada a criação do Domínio Público 

Florestal (DPF) por não ser matéria do âmbito do 
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uma remodelação da Medida 5.5 poderia abrir o espaço necessário para 

acomodar este tipo de soluções. 

Particularizando e exemplificando um pouco, identifico as manchas 

florestais dentro do perímetro rural e florestal, mas fora das áreas

protegidas, na ilha da Madeira, como paradigmáticas para melhor 

percecionar a necessidade de um instrumento como o DPF. Tratam

manchas florestais, na sua grande maioria abandonadas devido ao fraco 

valor comercial da exploração de madeira na ilha, ma

recursos fundamentais para o ciclo hídrico da ilha, para a atenuação do 

risco de aluvião e para o destino turístico Madeira. O risco de incêndio já 

por várias vezes se concretizou em partes destas manchas, desregulando e 

deteriorando os serviços fundamentais já descritos e perigando pessoas e 

bens no processo. Perante o atual quadro de gestão, torna

discutível responsabilizar os proprietários dos terrenos devolutos pela 

quebra de qualidade nos serviços do ecossistema da sua pa

quando o mesmo nunca foi remunerado por esses mesmos serviços. O DPF 

julgo responder a esta dissonância. 

7. Deixo assim aqui algumas sugestões: (…)

- reflorestação das zonas ardidas com espécies autóctones

- proibição de novas plantações de eucaliptos

 

 

TEMA: Domínio Natural 

SUBTEMA: Medida 1.7 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS
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1.Impõe-se conhecer e planear a mitigação de perigos e riscos, assim como 

inventariar, rentabilizar e otimizar os recursos postos 

agentes da proteção civil, designadamente dos corpos de bombeiros, 

adequando os equipamentos aos riscos inerentes às zonas de ação, bem 

como proporcionar a formação adequada em todos os escalões da 

proteção civil. 

- É também fulcral disponibilizar os recursos financeiros necessários e 

suficientes para que todos os agentes e organismos/entidades da proteção 

civil - em especial os municípios - possam executar cabalmente as suas 

competências, nomeadamente ao nível da silvicultura preventiva (r

da carga e continuidade de combustíveis) e da intensificação da fiscalização 

proactiva. 

- Deve ser promovida a celebração de protocolos entre a Autoridade 

Tributária e Aduaneira e a entidades fiscalizadoras 

Lei n.º 76/2017, publicada em 17 de agosto de 2017 

identificação e notificação dos proprietários ou detentores dos imóveis que 

se encontram em situações de incumprimento das 

incêndios. 

- Nesta matéria é forçoso ainda um melhor 

em curso do Quadro Comunitário Portugal 2020, designadamente para 
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5.5 poderia abrir o espaço necessário para 

Particularizando e exemplificando um pouco, identifico as manchas 

florestais dentro do perímetro rural e florestal, mas fora das áreas 

protegidas, na ilha da Madeira, como paradigmáticas para melhor 

percecionar a necessidade de um instrumento como o DPF. Tratam-se de 

manchas florestais, na sua grande maioria abandonadas devido ao fraco 

valor comercial da exploração de madeira na ilha, mas que constituem 

recursos fundamentais para o ciclo hídrico da ilha, para a atenuação do 

risco de aluvião e para o destino turístico Madeira. O risco de incêndio já 

por várias vezes se concretizou em partes destas manchas, desregulando e 

rviços fundamentais já descritos e perigando pessoas e 

bens no processo. Perante o atual quadro de gestão, torna-se eticamente 

discutível responsabilizar os proprietários dos terrenos devolutos pela 

quebra de qualidade nos serviços do ecossistema da sua parcela de terreno 

quando o mesmo nunca foi remunerado por esses mesmos serviços. O DPF 

 

reflorestação das zonas ardidas com espécies autóctones 

proibição de novas plantações de eucaliptos 

Em termos gerais as preocupações apresentadas têm 

enquadramento no Programa de Ação, 

designadamente na 

territórios da floresta, identificando como um dos 

seus objetivos operacionais, criar mecanismos de 

incentivo e financiamento ajustados às exigências da 

renovação da floresta com espécie mais valorizadas 

do ponto de vista económico e ambiental, e modelos 

de gestão mais resilientes ao fogo, num quadro das 

organizações de produtores florestais. Contudo o 

PNPOT não aborda matérias associadas ao apoio de 

proprietários ou explorações nem ao detalhe de 

especies a plantar. 

1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS
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se conhecer e planear a mitigação de perigos e riscos, assim como 

inventariar, rentabilizar e otimizar os recursos postos à disposição dos 

agentes da proteção civil, designadamente dos corpos de bombeiros, 

adequando os equipamentos aos riscos inerentes às zonas de ação, bem 

como proporcionar a formação adequada em todos os escalões da 

ibilizar os recursos financeiros necessários e 

suficientes para que todos os agentes e organismos/entidades da proteção 

possam executar cabalmente as suas 

competências, nomeadamente ao nível da silvicultura preventiva (redução 

da carga e continuidade de combustíveis) e da intensificação da fiscalização 

Deve ser promovida a celebração de protocolos entre a Autoridade 

Tributária e Aduaneira e a entidades fiscalizadoras - conforme previsto na 

blicada em 17 de agosto de 2017 -, para efeitos de 

identificação e notificação dos proprietários ou detentores dos imóveis que 

se encontram em situações de incumprimento das Medidas preventivas de 

Nesta matéria é forçoso ainda um melhor aproveitamento dos programas 

em curso do Quadro Comunitário Portugal 2020, designadamente para 

As observações revelam grande pertinência

detêm uma especificidade que ultrapassa o âmbito do 

PNPOT. 

Quanto às preocupações mencionadas que se 

prendem com o ordenamento do território encontram 

enquadramento no PNPOT designadamente as que 

constam da Medida 1.6

floresta, onde são referidas as matérias associadas ao 

abandono do espaço rural e foram sinalizadas as 

matérias referidas no contributo.
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Em termos gerais as preocupações apresentadas têm 

enquadramento no Programa de Ação, 

designadamente na Medida 1.6 Revitalizar os 

ios da floresta, identificando como um dos 

seus objetivos operacionais, criar mecanismos de 

incentivo e financiamento ajustados às exigências da 

renovação da floresta com espécie mais valorizadas 

do ponto de vista económico e ambiental, e modelos 

mais resilientes ao fogo, num quadro das 

organizações de produtores florestais. Contudo o 

PNPOT não aborda matérias associadas ao apoio de 

proprietários ou explorações nem ao detalhe de 

1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 

As observações revelam grande pertinência, todavia 

detêm uma especificidade que ultrapassa o âmbito do 

s preocupações mencionadas que se 

prendem com o ordenamento do território encontram 

enquadramento no PNPOT designadamente as que 

1.6 Revitalizar os territórios da 

onde são referidas as matérias associadas ao 

abandono do espaço rural e foram sinalizadas as 

referidas no contributo. 
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reposição/aquisição de equipamentos e infraestruturas.

- Considera-se ainda essencial um reforço das equipas de sapadores 

florestais, devendo salvaguardar-se especialmente a elegibilidade das 

Autarquias Locais no âmbito dos apoios disponíveis para o efeito, sem 

constrangimentos de qualquer natureza. 

- Deve-se criar legislação que preveja a obrigatoriedade dos proprietários 

prestarem uma caução/garantia junto das C

prévia às ações de corte e transporte de material lenhoso, com o objetivo 

de assegurar por parte daqueles o cumprimento:

a) Da limpeza dos produtos sobrantes (altamente inflamáveis) 

termo do corte da floresta 

– para local afastado de povoamentos florestais e de edificações;

b) Do bom estado de conservação das estradas e caminhos municipais, 

florestais e rurais e, em caso de danos, poder

garantir a reposição das vias. 

- Deve promover-se criação de um programa nacional de gestão de 

combustíveis com base no fogo controlado, a aplicar nas áreas de 

montanha e onde ciclicamente se verifica maior recorrência de incêndios, 

pois se não houver intervenção humana na diminuição do combustível, a 

natureza acaba, através de incêndios florestais, por repor a biomassa 

vegetal no seu nível adequado. 

-Paralelamente, a desertificação do espaço rural 

da floresta - é igualmente uma das nossas preocupações, havendo a 

necessidade de identificar as zonas deprimidas e sobre elas adotar uma 

política de apoios ao investimento florestal.

- Tendo em conta a crescente importância que a problemática dos riscos 

naturais tem, sobretudo induzida por fenómenos atmosféricos atípicos 

parece-nos que deve constar expressamente que o mapeamento macro dos 

perigos naturais tem de ser detalhado às escalas supra municipal e 

municipal. 

Atuação, articulação e coordenação em caso de sinistro

- Considerando os problemas recentes ao nível desta temática, importa 

conhecer, descodificar e disponibilizar informação necessária a cada nível de 

atuação, bem como definir, de forma clara, as estruturas de comando 

operacional, garantindo a indispensável e adequada qualificação para o 

exercício das funções, designadamente no q

coordenação e de decisão. 

- Por seu turno, a estrutura organizativa da Proteção Civil 

Lei de Bases da Proteção Civil 

– deve ser repensada de acordo com a nova organização das «Entidades 

Intermunicipais», tendo também presente que a extinção dos Governadores 

Civis criou constrangimentos em termos de coordenação, em especial no 

âmbito do dispositivo de combate aos incêndios florestais/rurais.

- Afigura-se também determinante promover uma maior profissionalização 

dos bombeiros, sem prejuízo de se continuar a valorizar a riqueza que 

constitui o voluntariado, mas devendo dotá

maior exigência e disciplina. 

- Pugna-se pelo reforço do papel das Forças Armadas em matéria de 

incêndios florestais/rurais, nomeadamente a nível local através de equipas 

de engenharia militar e das Equipas de Sapadores Florestais (ESF) do 

Exército, em articulação com os serviços municipais de proteção civil das 

câmaras Municipais. 

2. Considera-se relevante que a Medida”, englobe as entidades centrais, 

mas também as CIM e as autarquias locais 

3. Sugere-se o indicador:  

• Percentagem de território em risco, identificado como áreas não 

edificáveis (non edificandi), por concelho; 

• Percentagem de área impermeabilizada em zonas de leito de cheia, po

concelho. 
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reposição/aquisição de equipamentos e infraestruturas. 

se ainda essencial um reforço das equipas de sapadores 

ecialmente a elegibilidade das 

Autarquias Locais no âmbito dos apoios disponíveis para o efeito, sem 

se criar legislação que preveja a obrigatoriedade dos proprietários 

prestarem uma caução/garantia junto das Câmaras Municipais na fase 

prévia às ações de corte e transporte de material lenhoso, com o objetivo 

de assegurar por parte daqueles o cumprimento: 

a) Da limpeza dos produtos sobrantes (altamente inflamáveis) – logo após o 

local afastado de povoamentos florestais e de edificações; 

b) Do bom estado de conservação das estradas e caminhos municipais, 

florestais e rurais e, em caso de danos, poder-se identificar responsáveis e 

iação de um programa nacional de gestão de 

combustíveis com base no fogo controlado, a aplicar nas áreas de 

montanha e onde ciclicamente se verifica maior recorrência de incêndios, 

pois se não houver intervenção humana na diminuição do combustível, a 

eza acaba, através de incêndios florestais, por repor a biomassa 

Paralelamente, a desertificação do espaço rural – e consequente abandono 

é igualmente uma das nossas preocupações, havendo a 

ificar as zonas deprimidas e sobre elas adotar uma 

política de apoios ao investimento florestal. 

Tendo em conta a crescente importância que a problemática dos riscos 

naturais tem, sobretudo induzida por fenómenos atmosféricos atípicos 

constar expressamente que o mapeamento macro dos 

perigos naturais tem de ser detalhado às escalas supra municipal e 

Atuação, articulação e coordenação em caso de sinistro 

Considerando os problemas recentes ao nível desta temática, importa 

hecer, descodificar e disponibilizar informação necessária a cada nível de 

atuação, bem como definir, de forma clara, as estruturas de comando 

operacional, garantindo a indispensável e adequada qualificação para o 

exercício das funções, designadamente no que respeita à capacidade de 

Por seu turno, a estrutura organizativa da Proteção Civil – que assenta na 

deve ser repensada de acordo com a nova organização das «Entidades 

ambém presente que a extinção dos Governadores 

Civis criou constrangimentos em termos de coordenação, em especial no 

âmbito do dispositivo de combate aos incêndios florestais/rurais. 

se também determinante promover uma maior profissionalização 

s bombeiros, sem prejuízo de se continuar a valorizar a riqueza que 

constitui o voluntariado, mas devendo dotá-lo de um enquadramento de 

se pelo reforço do papel das Forças Armadas em matéria de 

rais, nomeadamente a nível local através de equipas 

de engenharia militar e das Equipas de Sapadores Florestais (ESF) do 

Exército, em articulação com os serviços municipais de proteção civil das 

”, englobe as entidades centrais, 

 
A sugestão foi considerada e o texto foi alterado.

• Percentagem de território em risco, identificado como áreas não 

• Percentagem de área impermeabilizada em zonas de leito de cheia, por 

A sugestão é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 
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sugestão foi considerada e o texto foi alterado. 

é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da Medida. Em sede de 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 
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TEMA: Domínio Natural 

SUBTEMA: Medida 1.9 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 

SUPERIOR 

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Propõe-se que um dos objetivos operacionais passe por Desenvolver 

novas abordagens aos espaços verdes nas cidades, com o aumento do 

número de jardins verticais em fachadas, varandas e terraços de edifícios 

públicos e privados, e ainda o aumento do número de coberturas verdes.

2. Nsta Medida é fundamental dar seguimento às polít

urbana e melhoria dos espaços públicos iniciadas com o Portugal 2020 com 

os PARU e PEDU’s. 

3. Importância de considerar a cultura de construção (...), como um 

importante factor de desenvolvimento e coesão territorial. Nesse sentido, a 

cultura de construção engloba todas as atividades humanas que 

transformam o meio ambiente. (…) a proposta de altera

explicitar a necessidade de promover a nossa cultura de construção como 

factor diferenciador para o desenvolvimento do país, em termos ambientais, 

sociais e económicos. Em concreto, pode incluir uma 

implementação relacionada com a PNAP, de promoção dos conhecimentos e 

das técnicas tradicionais associados à construção e manutenção do 

património construído, visando assegurar a sua salvaguarda e transmissão às 

gerações futuras.  A importância de criação de uma rede de ofícios que 

valorize as nossas culturas de construção tradicional deve pois ser 

considerada nas Medidas 1.4, 1.9, 3.4 e 5.2 do do PNPOT.
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base ou da sua produção a prazo.

1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 

PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

se que um dos objetivos operacionais passe por Desenvolver 

novas abordagens aos espaços verdes nas cidades, com o aumento do 

número de jardins verticais em fachadas, varandas e terraços de edifícios 

ainda o aumento do número de coberturas verdes. 

Atendeu-se a que o reforço dos espaços verdes nas 

cidades está expresso no PNPOT no quadro da 

Medida 1.9 Qualificar o ambiente urbano e o espaço 

público. 

é fundamental dar seguimento às políticas de regeneração 

urbana e melhoria dos espaços públicos iniciadas com o Portugal 2020 com 

Foi concebida uma nova Medida que responde à 

questão levantada: Promover a cooperação 

intraurbana para a regeneração urbana.

Importância de considerar a cultura de construção (...), como um 

importante factor de desenvolvimento e coesão territorial. Nesse sentido, a 

cultura de construção engloba todas as atividades humanas que 

transformam o meio ambiente. (…) a proposta de alteração ao PNPOT deve 

explicitar a necessidade de promover a nossa cultura de construção como 

factor diferenciador para o desenvolvimento do país, em termos ambientais, 

sociais e económicos. Em concreto, pode incluir uma Medida em 

a PNAP, de promoção dos conhecimentos e 

das técnicas tradicionais associados à construção e manutenção do 

património construído, visando assegurar a sua salvaguarda e transmissão às 

gerações futuras.  A importância de criação de uma rede de ofícios que 

lorize as nossas culturas de construção tradicional deve pois ser 

s 1.4, 1.9, 3.4 e 5.2 do do PNPOT. 

Proposta inserida nas Medidas 2.8 Valorizar o 

património e as práticas culturais, criativas e artísticas, 

3.4 Valorizar os ativos ter

Ativar o conhecimento e uma nova cultura territorial
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1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 ENSINO 

o reforço dos espaços verdes nas 

cidades está expresso no PNPOT no quadro da 

Qualificar o ambiente urbano e o espaço 

Foi concebida uma nova Medida que responde à 

questão levantada: Promover a cooperação 

intraurbana para a regeneração urbana. 

ida nas Medidas 2.8 Valorizar o 

património e as práticas culturais, criativas e artísticas, 

3.4 Valorizar os ativos territoriais patrimoniais e 5.2 

Ativar o conhecimento e uma nova cultura territorial 
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TEMA: Domínio Social 

SUBTEMA: Geral 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 2 MUNICÍPIOS; 2 PARTICULARES

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Contributos gerais para o Domínio Social com base nos objetivos 

operacionais: 

 promover a igualdade de oportunidades no acesso à educação, ao emprego, 

à integração profissional, à saúde, à habitação. 

 Prever o envolvimento atrativo dos jovens em meios rurai

implementação de programas de prestação de serviços de proximidade na 

área da saúde, do bem-estar, e do envelhecimento.

iii) Adaptar a oferta formativa/escolar/profissional às necessidades dos setores 

de atividades local/regionalmente implantado

potencial de inovação de base territorial. 

iv) Reforço da Rede de Cuidados de Saúde Primários e da Rede de Cuidados 

Continuados Integrados. 

 A participação cidadã deve ser animada a partir do interior das comunidades 

e reconhecida esta dimensão pelas administrações local e central, com 

impacto também no tecido empresarial a nível local e nacional.

vi) Continuar a apostar na capacitação das entidades da economia social.

 

 

 

 

TEMA: Domínio Social 

SUBTEMA: Medida 2.1 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 MUNICÍPIOS

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. É fundamental prever Medidas de fixação de população nos meios rurais, 

que possa assegurar a manutenção florestal e atividades económicas 

sustentáveis a partir dos produtos endógenos. 

Esta estratégia será também a única que mais diretamente pode prevenir a 

ocorrência de incêndios florestais, que advêm sobretudo do envelhecimento 

e despovoamento e consequente abandono das atividades agropecuárias e 

florestais tradicionais. 
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Contributos gerais para o Domínio Social com base nos objetivos 

promover a igualdade de oportunidades no acesso à educação, ao emprego, 

à integração profissional, à saúde, à habitação.  

Prever o envolvimento atrativo dos jovens em meios rurais na conceção e 

implementação de programas de prestação de serviços de proximidade na 

estar, e do envelhecimento. 

Adaptar a oferta formativa/escolar/profissional às necessidades dos setores 

de atividades local/regionalmente implantados e àqueles que apresentam 

Reforço da Rede de Cuidados de Saúde Primários e da Rede de Cuidados 

A participação cidadã deve ser animada a partir do interior das comunidades 

a dimensão pelas administrações local e central, com 

impacto também no tecido empresarial a nível local e nacional. 

Continuar a apostar na capacitação das entidades da economia social. 

As Medidas do Domínio Social contribuem 

genericamente para as problemát

participação e a capacitação das entidades constam 

no Domínio da Governança Territorial. 

A Medida 2.1 Fomentar uma abordagem territorial 

integrada de resposta à perda demográfica

linhas gerais para a necessidade de aprofundar u

política de tração demográfica.

O PNPOT faz um diagnóstico social, traduzindo as 

injustiças espaciais os vários perfis de vulnerabilidade 

social. 

Várias Medidas concorrem para a diminuição das 

desigualdades sociais: 2.3

saúde e reduzir as desigualdades de acesso

Qualificar e capacitar os recursos humanos e ajustar 

às transformações socioeconómicas

qualidade de vida da população idosa e reforçar as 

relações intergeracionais

social, estimular a igualdade de oportunidades e 

reforçar as redes de apoio de proximidade

Potenciar a inovação social e fortalecer a coesão 

sociocultural. Em matéria de infraestruturas e 

equipamentos, nomeadamente as 

Promover uma política de habitação integrada

Melhorar os cuidados de saúde e reduzir as 

desigualdades de acesso

digitalização, a interoperabilidade e a acessibilidade 

aos serviços públicos e de interesse geral

1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 MUNICÍPIOS 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

s de fixação de população nos meios rurais, 

que possa assegurar a manutenção florestal e atividades económicas 

sustentáveis a partir dos produtos endógenos.  

Esta estratégia será também a única que mais diretamente pode prevenir a 

lorestais, que advêm sobretudo do envelhecimento 

e despovoamento e consequente abandono das atividades agropecuárias e 

O contributo já consta no PNPOT, pois a Medida 2.1 já 

desenvolve as linhas de política para a necessidade de 

reforçar a atratividade demográfica, nomeadamente 

em meios rurais. Em termos económicos, várias 

Medidas também contribuem para esta sugestão.
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1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 2 MUNICÍPIOS; 2 PARTICULARES 

s do Domínio Social contribuem 

genericamente para as problemáticas identificadas. A 

participação e a capacitação das entidades constam 

no Domínio da Governança Territorial.  

Fomentar uma abordagem territorial 

integrada de resposta à perda demográfica dá as 

linhas gerais para a necessidade de aprofundar uma 

política de tração demográfica. 

O PNPOT faz um diagnóstico social, traduzindo as 

injustiças espaciais os vários perfis de vulnerabilidade 

Várias Medidas concorrem para a diminuição das 

desigualdades sociais: 2.3 Melhorar os cuidados de 

saúde e reduzir as desigualdades de acesso; 2.4 

Qualificar e capacitar os recursos humanos e ajustar 

às transformações socioeconómicas; 2.5 Melhorar a 

qualidade de vida da população idosa e reforçar as 

relações intergeracionais; 2.7 Promover a inclusão 

social, estimular a igualdade de oportunidades e 

reforçar as redes de apoio de proximidade e 2.9 

Potenciar a inovação social e fortalecer a coesão 

. Em matéria de infraestruturas e 

equipamentos, nomeadamente as Medidas: 2.2 

Promover uma política de habitação integrada; 2.3 

Melhorar os cuidados de saúde e reduzir as 

desigualdades de acesso; 2.10 Promover a 

digitalização, a interoperabilidade e a acessibilidade 

aos serviços públicos e de interesse geral. 

O contributo já consta no PNPOT, pois a Medida 2.1 já 

desenvolve as linhas de política para a necessidade de 

orçar a atratividade demográfica, nomeadamente 

em meios rurais. Em termos económicos, várias 

s também contribuem para esta sugestão. 
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TEMA: Domínio Social 

SUBTEMA: Medida 2.2 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 MUNICIPIOS; 2 ASSOCIAÇÃO E ONG; 3 

PARTICULARES; 1 OUTROS 

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. A Medida de Política não enquadra ainda de forma satisfatória, a 

habitação e as dinâmicas do mercado fundiário e 

considera-se que sem uma sua adequada regulação, muito provavelmente 

não se concretizará, ou concretizar-se-á a ritmos insatisfatórios os objetivos 

enunciados. 

2. Dúvidas sobre a eficácia da Nova Geração de Políticas de Habitação e 

correspondentes propostas legislativas, relativamente à viabilização 

económica do modelo de negócio, à redução do risco, à promoção da 

transparência e regulação do mercado, à realização de investimento para 

arrendamento habitacional a preços acessíveis e à captação de oferta e o 

apoio à procura. 

3. É fundamental que este PNPOT espelhe a forma como este valiosíssimo 

instrumento se pretende relacionar com a tão esperada Lei de Bases da 

Habitação, com a forma como este diploma acolherá este direito 

fundamental e como se pretende que estas novas “bases”

vários níveis de Governação e os vários instrumentos estratégicos nacionais 

(este incluído), de caráter territorial e outros.

4. Deve existir uma indissociabilidade dos processos de reabilitaçã

regeneração urbanas das políticas públicas de habitação, seja em matéria de 

dinamização e regulação do mercado de arrendamento (habitacional e não 

habitacional), seja em matéria de oferta pública de habitação, de natureza 

temporária ou definitiva. Por outro lado, o conceito de reabilitação urbana é 

insuficiente para a intervenção ao nível do desenvolvimento urbano, 

devendo-se apostar em conceitos mais abrangentes que promovam uma 

ação integrada, entre a reabilitação do edificado e a valorização, 
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1. A Medida de Política não enquadra ainda de forma satisfatória, a 

habitação e as dinâmicas do mercado fundiário e imobiliário. De facto, 

se que sem uma sua adequada regulação, muito provavelmente 

á a ritmos insatisfatórios os objetivos 

A Medida 2.2 foi alterada passando a designar

“Promover uma política d

dinâmicas do mercado fundiário e imobiliário 

constituem uma preocupação constante ao longo da 

Medida de que é exemplo a referência na justificação 

que as pressões contraditórias sobre a habitação 

necessitam de ser geridas numa pe

eficiente, evitando a segmentação do mercado. 

Contudo, não avança na sua regulação.

2. Dúvidas sobre a eficácia da Nova Geração de Políticas de Habitação e 

correspondentes propostas legislativas, relativamente à viabilização 

do modelo de negócio, à redução do risco, à promoção da 

transparência e regulação do mercado, à realização de investimento para 

arrendamento habitacional a preços acessíveis e à captação de oferta e o 

A Medida 2.2 foi alterada passando a designar

“Promover uma política de habitação integrada”.

Na sua descrição sumária refere que os desafios que a 

política de habitação e reabilitação enfrenta na 

atualidade implicam uma mudança na forma 

tradicional de conceber

públicas neste domínio, acarretando, entre outras, 

uma forte cooperação horizontal (entre políticas e 

organismos setoriais), vertical (entre a administração 

central, regional e locais) e entre os setores público, 

privado e cooperativo, bem como uma grande 

proximidade aos cidadãos; É também referida a 

necessidade de disponibilização, regular e de fácil 

acesso, de informação rigorosa sobre preços e 

acessibilidade no mercado da habitação, que permita 

uma atitude preventiva face a di

território, apoiar a criação e adequação dos 

instrumentos de política pública aos desafios em 

presença, avaliar a sua implementação e resultados e 

apoiar os cidadãos nas suas decisões e funcionar 

como fator de regulação do mercado.

É fundamental que este PNPOT espelhe a forma como este valiosíssimo 

instrumento se pretende relacionar com a tão esperada Lei de Bases da 

Habitação, com a forma como este diploma acolherá este direito 

fundamental e como se pretende que estas novas “bases” informem os 

vários níveis de Governação e os vários instrumentos estratégicos nacionais 

(este incluído), de caráter territorial e outros. 

A articulação com os diferentes instrumentos e vários 

níveis de governação é assegurada na 

diversas formas, destacando

horizontal (entre políticas e organismos setoriais), 

vertical (entre a administração central, regional e 

locais) e entre os setores público, privado e 

cooperativo que é referida na descrição da 

bem como uma grande proximidade aos cidadãos; 

Por outro lado é assegurada através da identificação 

das estratégias com que se articula assim como a 

definição da estrutura de coordenação e apoio da 

Medida. 

4. Deve existir uma indissociabilidade dos processos de reabilitação e 

regeneração urbanas das políticas públicas de habitação, seja em matéria de 

dinamização e regulação do mercado de arrendamento (habitacional e não 

habitacional), seja em matéria de oferta pública de habitação, de natureza 

outro lado, o conceito de reabilitação urbana é 

insuficiente para a intervenção ao nível do desenvolvimento urbano, 

se apostar em conceitos mais abrangentes que promovam uma 

ação integrada, entre a reabilitação do edificado e a valorização, 

Preocupação já contemplada na 

Medida é construída partindo da importância da 

reabilitação como principal motor da regeneração 

urbana e associando esta questão à preocupação com 

a qualidade urbana. A articulação com a 

também com a 1-9 reflete precisamente essa 

preocupação nas suas mais variadas formas desde a 

acessibilidade, a mobilidade, o espaço público e 
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2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 MUNICIPIOS; 2 ASSOCIAÇÃO E ONG; 3 

2.2 foi alterada passando a designar-se 

“Promover uma política de habitação integrada”. As 

dinâmicas do mercado fundiário e imobiliário 

constituem uma preocupação constante ao longo da 

de que é exemplo a referência na justificação 

que as pressões contraditórias sobre a habitação 

necessitam de ser geridas numa perspetiva inclusiva e 

eficiente, evitando a segmentação do mercado. 

Contudo, não avança na sua regulação. 

2.2 foi alterada passando a designar-se 

“Promover uma política de habitação integrada”. 

Na sua descrição sumária refere que os desafios que a 

política de habitação e reabilitação enfrenta na 

atualidade implicam uma mudança na forma 

tradicional de conceber e implementar as políticas 

públicas neste domínio, acarretando, entre outras, 

uma forte cooperação horizontal (entre políticas e 

organismos setoriais), vertical (entre a administração 

central, regional e locais) e entre os setores público, 

rativo, bem como uma grande 

proximidade aos cidadãos; É também referida a 

necessidade de disponibilização, regular e de fácil 

acesso, de informação rigorosa sobre preços e 

acessibilidade no mercado da habitação, que permita 

uma atitude preventiva face a dinâmicas presentes no 

território, apoiar a criação e adequação dos 

instrumentos de política pública aos desafios em 

presença, avaliar a sua implementação e resultados e 

apoiar os cidadãos nas suas decisões e funcionar 

como fator de regulação do mercado. 

A articulação com os diferentes instrumentos e vários 

níveis de governação é assegurada na Medida 2.2 de 

mas, destacando-se a forte cooperação 

horizontal (entre políticas e organismos setoriais), 

vertical (entre a administração central, regional e 

locais) e entre os setores público, privado e 

cooperativo que é referida na descrição da Medida 

de proximidade aos cidadãos; 

Por outro lado é assegurada através da identificação 

das estratégias com que se articula assim como a 

definição da estrutura de coordenação e apoio da 

Preocupação já contemplada na Medida. Toda a 

é construída partindo da importância da 

reabilitação como principal motor da regeneração 

urbana e associando esta questão à preocupação com 

a qualidade urbana. A articulação com a Medida 2.3 e 

9 reflete precisamente essa 

s mais variadas formas desde a 

acessibilidade, a mobilidade, o espaço público e 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

requalificação e regeneração do espaço público e equipamentos, ou seja, 

ações dirigidas ao habitat. 

5. Salienta-se a necessidade de reavaliação dos instrumentos existentes, a 

adaptação e criação de mecanismos legais e regulamentares, 

acompanhados dos respetivos instrumentos de execução, que venham a 

permitir, de forma eficiente, a justa concretização do direito à habitação 

para a generalidade das populações. 

6. A Nova Geração de Políticas de Habitação e o 

Municípios, seja no âmbito dos novos Programas Habitacionais, seja no 

âmbito do processo de descentralização de competências, convocará 

esforços acrescidos que não são despiciendos. Há a necessidade absoluta 

de reforço da participação dos municípios na definição e execução das 

políticas públicas de regeneração e de habitação, realçando a importância 

fundamental das políticas habitacionais enquanto instrumento ao serviço 

dos processos de regeneração das cidades, do chamamento das pessoas à

urbe, com expectáveis melhorias para a segurança e qualidade de vida das 

famílias e para a dinamização das economias locais e do combate à 

desertificação e interioridade. 

7. O redireccionamento para a estimulação de um mercado de 

arrendamento compatível com os rendimentos médios das famílias, a 

criação de respostas mais diligentes para as situações de carência 

habitacional urgente e o melhoramento das soluções disponíveis para os 

agregados familiares economicamente mais desfavorecidos, são os pontos 

fulcrais de uma política habitacional que se quer atual e mais apta às 

realidades.  Parece-nos que a habitação deveria ser objeto de um 

tratamento mais intenso e cuidado nesta Medida, conferindo

central, enquanto fator determinante na qualidade de vida das populações, 

acutilante, desde logo, em matéria de inclusão, de segurança, de igualdade 

de oportunidades, de conciliação familiar, de mobilidade das famílias.

8. Sugere-se que o PNPOT não a aborde a habitação na correlaç

exclusiva com as matérias da reabilitação urbana, mas que explore, de 

forma mais evidente o problema do acesso à habitação nas suas múltiplas 

vertentes, designadamente todas as questões relacionadas com os graves 

problemas emergentes no atual contexto do arrendamento habitacional ou 

tendo em consideração a falta de conforto habitacional num grande 

numero de alojamentos. A Habitação deveria ter um maior aprofundamento 

e ter uma abordagem mais propositiva. Fenómenos desafiantes e atuais 

como a segregação sócio territorial, a gentrificação e periferização 

habitacional, e outros que ainda persistem como ocupações clandestinas e 

áreas urbanas de génese ilegal, deveriam ter respostas claras no quadro da 

política de ordenamento do território nacional.

9. Não existe um regulamento anti sísmico para o edificado antigo e a 

legislação atual isenta as intervenções em prédios antigos de aplicar o 

regulamento anti sísmico porque ele é incompatível com as estruturas 

antigas. 
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ficação e regeneração do espaço público e equipamentos, ou seja, revitalização económica.

se a necessidade de reavaliação dos instrumentos existentes, a 

adaptação e criação de mecanismos legais e regulamentares, 

respetivos instrumentos de execução, que venham a 

permitir, de forma eficiente, a justa concretização do direito à habitação 

A Medida 2.2 traduz desde já esta preocupação de 

que são exemplos os objetivos operacionais 1 

onde se identifica a necessidade de dar resposta às 

famílias que vivem em situação de grave carência 

habitacional e pretende garantir o acesso à habitação 

aos que não têm resposta por via do mercado.

6. A Nova Geração de Políticas de Habitação e o papel cometido aos 

Municípios, seja no âmbito dos novos Programas Habitacionais, seja no 

âmbito do processo de descentralização de competências, convocará 

esforços acrescidos que não são despiciendos. Há a necessidade absoluta 

s municípios na definição e execução das 

políticas públicas de regeneração e de habitação, realçando a importância 

fundamental das políticas habitacionais enquanto instrumento ao serviço 

dos processos de regeneração das cidades, do chamamento das pessoas à 

urbe, com expectáveis melhorias para a segurança e qualidade de vida das 

famílias e para a dinamização das economias locais e do combate à 

A Medida 2.2. já reconhece a importância da 

articulação entre os diferentes níveis d

como é exemplo a colocação dos Municípios e das 

Áreas Metropolitanas como entidades de 

coordenação da referida 

também na descrição da 

necessidade de uma forte cooperação horizontal 

(entre políticas e organismos setoriais), vertical (entre 

a administração central, regional e locais) e entre os 

setores público, privado e cooperativo. A 

preocupação demonstrada com a necessidade de 

densificação dos centros urbanos está também 

vertida na Medida 1.2 

combater o seu desperdício  

ambiente urbano e o espaço público

7. O redireccionamento para a estimulação de um mercado de 

arrendamento compatível com os rendimentos médios das famílias, a 

s diligentes para as situações de carência 

habitacional urgente e o melhoramento das soluções disponíveis para os 

agregados familiares economicamente mais desfavorecidos, são os pontos 

fulcrais de uma política habitacional que se quer atual e mais apta às novas 

nos que a habitação deveria ser objeto de um 

tratamento mais intenso e cuidado nesta Medida, conferindo-lhe um papel 

central, enquanto fator determinante na qualidade de vida das populações, 

nclusão, de segurança, de igualdade 

de oportunidades, de conciliação familiar, de mobilidade das famílias. 

A Medida 2.2 Promover uma política de habitação 

integrada traduz desde já esta preocupação de que 

são exemplos os objetivos operacionais 1 e 2 onde s

identifica a necessidade de dar resposta às famílias 

que vivem em situação de grave carência habitacional 

e pretende garantir o acesso à habitação aos que não 

têm resposta por via do mercado.

se que o PNPOT não a aborde a habitação na correlação quase 

exclusiva com as matérias da reabilitação urbana, mas que explore, de 

forma mais evidente o problema do acesso à habitação nas suas múltiplas 

vertentes, designadamente todas as questões relacionadas com os graves 

exto do arrendamento habitacional ou 

tendo em consideração a falta de conforto habitacional num grande 

numero de alojamentos. A Habitação deveria ter um maior aprofundamento 

e ter uma abordagem mais propositiva. Fenómenos desafiantes e atuais 

ação sócio territorial, a gentrificação e periferização 

habitacional, e outros que ainda persistem como ocupações clandestinas e 

áreas urbanas de génese ilegal, deveriam ter respostas claras no quadro da 

política de ordenamento do território nacional. 

Os referidos problemas emergentes estão já referidos 

na Medida nomeadamente na referência que as 

pressões contraditórias sobre a habitação necessitam 

de ser geridas numa perspetiva inclusiva e eficiente, 

evitando a segmentação do mercado.

No objetivo operacion

hídrica e energética dos alojamentos e as condições 

de habitabilidade e no objetivo operacional 7 

Adaptar os alojamentos a uma população com 

mobilidade reduzida nomeadamente face a um 

cenário de envelhecimento pretende

necessidade de melhoria das condições de conforto e 

habitabilidade do parque habitacional.

9. Não existe um regulamento anti sísmico para o edificado antigo e a 

legislação atual isenta as intervenções em prédios antigos de aplicar o 

anti sísmico porque ele é incompatível com as estruturas 

A regulamentação anti

não é matéria de PNPOT pela sua escala de 

abordagem mas importa desde já destacar que o 

PNPOT possui um conjunto de referências à questão 

dos riscos em geral e das questões sísmicas em 

particular ao longo de todo o documento, de que são 

exemplos a identificação das vulnerabilidades dos 

territórios, nomeadamente sísmico, a incorporação 

nos 10 compromissos para o território da 

preocupação com a gestão dos riscos, assim como a 

elaboração de uma Medida

adaptar o território às alterações climáticas onde 
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revitalização económica. 

2.2 traduz desde já esta preocupação de 

que são exemplos os objetivos operacionais 1 e 2 

onde se identifica a necessidade de dar resposta às 

famílias que vivem em situação de grave carência 

habitacional e pretende garantir o acesso à habitação 

aos que não têm resposta por via do mercado. 

2.2. já reconhece a importância da 

articulação entre os diferentes níveis de governação 

como é exemplo a colocação dos Municípios e das 

Áreas Metropolitanas como entidades de 

coordenação da referida Medida. Por outro lado 

também na descrição da Medida é identificada a 

necessidade de uma forte cooperação horizontal 

s e organismos setoriais), vertical (entre 

a administração central, regional e locais) e entre os 

setores público, privado e cooperativo. A 

preocupação demonstrada com a necessidade de 

densificação dos centros urbanos está também 

1.2 Valorizar o recurso solo e 

combater o seu desperdício  e 1.9 Qualificar o 

ambiente urbano e o espaço público. 

Promover uma política de habitação 

traduz desde já esta preocupação de que 

são exemplos os objetivos operacionais 1 e 2 onde se 

identifica a necessidade de dar resposta às famílias 

que vivem em situação de grave carência habitacional 

e pretende garantir o acesso à habitação aos que não 

têm resposta por via do mercado. 

eferidos problemas emergentes estão já referidos 

nomeadamente na referência que as 

pressões contraditórias sobre a habitação necessitam 

de ser geridas numa perspetiva inclusiva e eficiente, 

evitando a segmentação do mercado. 

No objetivo operacional 6 - Aumentar a eficiência 

hídrica e energética dos alojamentos e as condições 

de habitabilidade e no objetivo operacional 7 - 

Adaptar os alojamentos a uma população com 

mobilidade reduzida nomeadamente face a um 

cenário de envelhecimento pretende-se reforçar a 

necessidade de melhoria das condições de conforto e 

habitabilidade do parque habitacional. 

A regulamentação anti-sísmica do edificado antigo 

não é matéria de PNPOT pela sua escala de 

abordagem mas importa desde já destacar que o 

PNPOT possui um conjunto de referências à questão 

s riscos em geral e das questões sísmicas em 

particular ao longo de todo o documento, de que são 

exemplos a identificação das vulnerabilidades dos 

territórios, nomeadamente sísmico, a incorporação 

nos 10 compromissos para o território da 

gestão dos riscos, assim como a 

Medida 1.7 - Prevenir riscos e 

adaptar o território às alterações climáticas onde 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

10. A necessária satisfação residencial deve considerar a envolvente 

residencial – ambiente urbano, mobilidade, infraestruturas, serviços e 

equipamentos de proximidade. Neste sentido deverão ser indicadas ações 

para a qualificação de áreas residenciais e para uma política de bairros, 

designadamente para os chamados “bairros críticos

socioeconómicos, ambientais e culturais sejam tidos em conta.

 

 

 

TEMA: Domínio Social 

SUBTEMA: Medida 2.3 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 COMISSÃO CONSULTIVA; 3 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 OUTROS; 1 

PARTICULARES; 1 PONTOS FOCAIS 

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Consideramos importante a maioria das Medida

O “reconhecimento da experiência e da competência dos utentes e 

cuidadores, tendo em vista uma melhor planificação e a organização dos 

serviços” merece-nos muitas dúvidas.  

2. O PNPOT deve prever Medidas que garantam um envelhecimento com 

qualidade e programas dirigidos a este grupo etário, através do reforço da 

oferta de alternativas que mantenham a atividade das pessoas no maior 

espaço de tempo possível, integradas no seu meio económico social e 

familiar, que funcionem em rede, e que permitam gerar massa critica 

suficiente para desenvolver intervenções intermunicipais e de fomento de 

uma verdadeira economia social com qualidade.

3. Integrar a dimensão do Exercício Físico na 

 

4. Objetivos operacionais - Ressalvar a necessidade de efetivamente se 

reduzirem desigualdades. 

5. O ordenamento do território deve privilegiar em matéria de expansão 

urbana as infraestruturas e os equipamentos existentes, nomeadamente da 

rede de saúde. Deve-se reforçar a cooperação transfronteiriça tendo em 

vista o reforço da equidade territorial no acesso aos serviços. 

6. A garantia de cuidados de saúde de qualidade, além de depender dos 

meios disponíveis em cada um dos centros urbanos da subregião, resulta da 

fácil circulação para outros locais como sejam Évora (pensando já no futuro 

Hospital Central do Alentejo), Lisboa ou Coimbra, onde existem serviços de 

referência e/ou de maior especialização (…).
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estão vertidas as preocupações demonstradas.

A necessária satisfação residencial deve considerar a envolvente 

ambiente urbano, mobilidade, infraestruturas, serviços e 

equipamentos de proximidade. Neste sentido deverão ser indicadas ações 

para a qualificação de áreas residenciais e para uma política de bairros, 

designadamente para os chamados “bairros críticos”, onde os fatores 

socioeconómicos, ambientais e culturais sejam tidos em conta. 

A Medida 2.2 Promover uma política de habitação 

integrada é construída partindo da importância da 

reabilitação como principal motor da regeneração 

urbana e associando esta que

a qualidade urbana. A articulação com a 

também com a 1.9 Qualificar o ambiente urbano e o 

espaço público reflete precisamente essa 

preocupação nas suas mais variadas formas desde a 

acessibilidade e a mobilidade, o espaço

melhoria ambiental, contribuindo para a criação de 

cidades mais ricas em termos socioeconómicos, 

ambientais e culturais. 

1 COMISSÃO CONSULTIVA; 3 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 OUTROS; 1 

 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

Medidas elencadas. 

O “reconhecimento da experiência e da competência dos utentes e 

cuidadores, tendo em vista uma melhor planificação e a organização dos 

Este objetivo enquadra-

objetivos operacionais no âmbito

cuidados de saúde e na redução das desigualdades 

de acesso.  

s que garantam um envelhecimento com 

qualidade e programas dirigidos a este grupo etário, através do reforço da 

a atividade das pessoas no maior 

espaço de tempo possível, integradas no seu meio económico social e 

familiar, que funcionem em rede, e que permitam gerar massa critica 

suficiente para desenvolver intervenções intermunicipais e de fomento de 

a economia social com qualidade. 

A Medida 2.5 Melhorar a qualidade de vida da 

população idosa e reforçar as relações 

intergeracionais é dirigida especificamente à 

problemática do envelhecimento e a Medida 2.3

Melhorar os cuidados de saúde e reduzir as 

desigualdades de acesso

especial atenção à necessidade de reduzir as 

desigualdades de acesso.

3. Integrar a dimensão do Exercício Físico na Medida. A observação foi acolhida

Medida.  

Ressalvar a necessidade de efetivamente se 

A necessidade de “colmatar as desigualdade no 

acesso a equipamentos e serviços de saúde 

atendendo à acessibilidade física e digital” 

corresponde já a um objetivo operacional

2.3. 

O ordenamento do território deve privilegiar em matéria de expansão 

urbana as infraestruturas e os equipamentos existentes, nomeadamente da 

se reforçar a cooperação transfronteiriça tendo em 

de territorial no acesso aos serviços.  

A observação foi acolhida e inserida

Medida. 

garantia de cuidados de saúde de qualidade, além de depender dos 

meios disponíveis em cada um dos centros urbanos da subregião, resulta da 

fácil circulação para outros locais como sejam Évora (pensando já no futuro 

Coimbra, onde existem serviços de 

referência e/ou de maior especialização (…). 

O Diagnóstico atual faz uma análise da acessibilidade 

aos serviços de interesse geral local e regional, de 

forma a dar a informação necessária à prestação dos 

respetivos serviços.  
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estão vertidas as preocupações demonstradas. 

Promover uma política de habitação 

é construída partindo da importância da 

reabilitação como principal motor da regeneração 

urbana e associando esta questão à preocupação com 

a qualidade urbana. A articulação com a Medida 2.3 e 

Qualificar o ambiente urbano e o 

reflete precisamente essa 

preocupação nas suas mais variadas formas desde a 

acessibilidade e a mobilidade, o espaço público e a 

melhoria ambiental, contribuindo para a criação de 

cidades mais ricas em termos socioeconómicos, 

1 COMISSÃO CONSULTIVA; 3 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 OUTROS; 1 

-se numa listagem extensa de 

objetivos operacionais no âmbito da melhoria dos 

cuidados de saúde e na redução das desigualdades 

Melhorar a qualidade de vida da 

população idosa e reforçar as relações 

é dirigida especificamente à 

problemática do envelhecimento e a Medida 2.3 

Melhorar os cuidados de saúde e reduzir as 

gualdades de acesso, dirigida à saúde, dá uma 

especial atenção à necessidade de reduzir as 

desigualdades de acesso. 

acolhida e inserida na respetiva 

A necessidade de “colmatar as desigualdade no 

acesso a equipamentos e serviços de saúde 

atendendo à acessibilidade física e digital” 

corresponde já a um objetivo operacional da Medida 

A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

O Diagnóstico atual faz uma análise da acessibilidade 

aos serviços de interesse geral local e regional, de 

forma a dar a informação necessária à prestação dos 
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TEMA: Domínio Social 

SUBTEMA: Medida 2.4 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 COMISSÃO CONSULTIVA; 2 PONTOS FOCAIS; 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 

ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 MUNICÍPIO

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Deverá ser acrescentada a Estratégia Turismo 2027 (ET 27) na identificação 

dos referenciais estratégicos e operacionais regionais.

2. Sugere-se a inclusão dos indicadores: percentagem de alunos que vão 

estudar fora do concelho, por escalão etário; 

3. Parece haver um pendor excessivo para competências especializadas, o 

que, num quadro de transformação acelerada da atividade económica e do 

emprego, pode trazer problemas à mudança de sector de atividade ou de 

profissão. No nosso entender, a especialização sectorial não pode pôr em 

causa as competências transversais ou de base que todos os trabalhadores 

devem ter. 

4. O ordenamento do território deve privilegiar em matéria de expansão 

urbana as infraestruturas e os equipamentos existentes, nomeadamente da 

rede de educação. Deve-se reforçar a cooperaç

vista o reforço da equidade territorial no acesso aos serviços.

 

 

 

 

 

TEMA: Domínio Social 

SUBTEMA: Medida 2.5 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 OUTROS; 1 PONTOS FOCAIS; 1 MUNICÍPIO

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Integrar a dimensão da Atividade Físico na 

2. É necessário reforçar os Programas Especiais de 

Proximidade e aumentar a segurança da população idosa.

3. Reforçar a importância da valorização do envelhecimento ativo e de 

qualidade. 

 

 

 

 

TEMA: Domínio Social 

SUBTEMA: Medida 2.6 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 PONTOS FOCAIS

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Requalificar as instalações das Forças de Segurança tendo em vista a 

melhoria dos serviços e aproximar estas entidades dos cidadãos.
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1 COMISSÃO CONSULTIVA; 2 PONTOS FOCAIS; 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 

ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 MUNICÍPIO 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

a Estratégia Turismo 2027 (ET 27) na identificação 

dos referenciais estratégicos e operacionais regionais. 
A sugestão foi inserida. 

se a inclusão dos indicadores: percentagem de alunos que vão 

estudar fora do concelho, por escalão etário; oferta escolar por concelho. 

A sugestão não foi contemplada porque os 

indicadores presentes na 

avaliação dos impactos da oferta de ensino/formação, 

que são mais ajustados aos objetivos da 

a competências especializadas, o 

que, num quadro de transformação acelerada da atividade económica e do 

emprego, pode trazer problemas à mudança de sector de atividade ou de 

profissão. No nosso entender, a especialização sectorial não pode pôr em 

competências transversais ou de base que todos os trabalhadores 

O novo conteúdo da Medida dirige

capacitação e qualificação geral dos recursos 

humanos, havendo também uma preocupação 

prospetiva tendo em consideração as 

Críticas anunciadas na Estratégia (Tecnológicas e 

Económicas e Sociais).  

4. O ordenamento do território deve privilegiar em matéria de expansão 

urbana as infraestruturas e os equipamentos existentes, nomeadamente da 

se reforçar a cooperação transfronteiriça tendo em 

vista o reforço da equidade territorial no acesso aos serviços. 

A observação foi acolhida

Medida. 

1 OUTROS; 1 PONTOS FOCAIS; 1 MUNICÍPIO 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Integrar a dimensão da Atividade Físico na Medida. 
A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

Medida. 

2. É necessário reforçar os Programas Especiais de Policiamento de 

Proximidade e aumentar a segurança da população idosa. 

A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

Medida. 

3. Reforçar a importância da valorização do envelhecimento ativo e de A observação foi acolhida e inserida na respe

Medida. 

1 PONTOS FOCAIS 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Requalificar as instalações das Forças de Segurança tendo em vista a 

aproximar estas entidades dos cidadãos.  

A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

Medida. 
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1 COMISSÃO CONSULTIVA; 2 PONTOS FOCAIS; 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 

 

não foi contemplada porque os 

indicadores presentes na Medida dirigem-se à 

avaliação dos impactos da oferta de ensino/formação, 

que são mais ajustados aos objetivos da Medida. 

O novo conteúdo da Medida dirige-se para a 

capacitação e qualificação geral dos recursos 

humanos, havendo também uma preocupação 

prospetiva tendo em consideração as Mudanças 

s anunciadas na Estratégia (Tecnológicas e 

 

A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

A observação foi acolhida e inserida na respetiva 
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TEMA: Domínio Social 

SUBTEMA: Medida 2.7 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 OUTROS; 2 PONTOS FOCAIS; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Integrar a dimensão da Atividade Físico na 

2. Reforçar as redes de apoio de proximidade das Forças de Segurança de 

modo a aproximar estas entidades dos cidadãos.

3. O ordenamento do território deve privilegiar em matéria de expansão 

urbana as infraestruturas e os equipamentos existentes, nomeadamente da 

rede de serviços sociais. Deve-se também reforçar a 

transfronteiriça tendo em vista o reforço da equidade ter

aos serviços. 

 

TEMA: Domínio Social 

SUBTEMA: Medida 2.8 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 PARTICULARES; 3 ASSOCIAÇÕES E ONG

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Integrar a dimensão do Exercício Físico na 

2. A operacionalização da Medida reflete uma abordagem ao património 

cultural claramente direcionado ao património edificado. O património 

cultural não se restringe ao património edificado, devendo ser equacionada 

a dimensão territorial dos seus diversos domínios. 

3. Ausência de qualquer referência ao património cultural, realidade 

transversal presente, nas suas mais variadas manifestações, em todo o 

território nacional, existindo uma série de monumentos, conjuntos e sítios 

incluídos que integram a lista do Património 

grupo de manifestações culturais integradas na lista do Património Cultural 

Imaterial. (...) A inclusão da salvaguarda dos valores culturais, patrimoniais 

culturais e paisagístico/culturais nos termos do PNPOT é uma obrigação 

legal que terá que ser tida em consideração na elaboração deste Plano.

4. Ao conceito de Património expresso nesta 

artística falta, na nossa perspetiva, a vertente do património construído. 

 

TEMA: Domínio Social 

SUBTEMA: Medida 2.9 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES E ONG

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Integrar a dimensão da Atividade Físico na 
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1 OUTROS; 2 PONTOS FOCAIS; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Integrar a dimensão da Atividade Físico na Medida. 
A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

Medida. 

2. Reforçar as redes de apoio de proximidade das Forças de Segurança de 

modo a aproximar estas entidades dos cidadãos. 

A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

Medida. 

3. O ordenamento do território deve privilegiar em matéria de expansão 

urbana as infraestruturas e os equipamentos existentes, nomeadamente da 

se também reforçar a cooperação 

transfronteiriça tendo em vista o reforço da equidade territorial no acesso 

A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

Medida. 

1 PARTICULARES; 3 ASSOCIAÇÕES E ONG 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Integrar a dimensão do Exercício Físico na Medida. 
A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

Medida. 

2. A operacionalização da Medida reflete uma abordagem ao património 

cultural claramente direcionado ao património edificado. O património 

cultural não se restringe ao património edificado, devendo ser equacionada 

omínios.  

A observação não foi 

operacionais da Medida

artística e cultural; 2. Fazer um mapeamento dos 

recursos culturais, artísticos e criativos; 3. Fomentar a 

criação, produção e difusão das artes; 4

projeção internacional das estruturas, projetos e 

agentes culturais portugueses; 5. Estimular o diálogo 

interdisciplinar nas artes e a sua participação em 

políticas intersectoriais. Estes objetivos já vão de 

encontro ao que é sugerido. 

Ausência de qualquer referência ao património cultural, realidade 

transversal presente, nas suas mais variadas manifestações, em todo o 

território nacional, existindo uma série de monumentos, conjuntos e sítios 

incluídos que integram a lista do Património Mundial, da UNESCO, mais um 

grupo de manifestações culturais integradas na lista do Património Cultural 

Imaterial. (...) A inclusão da salvaguarda dos valores culturais, patrimoniais 

culturais e paisagístico/culturais nos termos do PNPOT é uma obrigação 

gal que terá que ser tida em consideração na elaboração deste Plano. 

O conteúdo da sugestão

Valorizar o património e as práticas culturais, criativas 

e artísticas.   

4. Ao conceito de Património expresso nesta Medida sobre a vida cultural e 

artística falta, na nossa perspetiva, a vertente do património construído.  

O conteúdo já consta na Medida 3.4

territoriais patrimoniais. 

1 ASSOCIAÇÕES E ONG 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Integrar a dimensão da Atividade Físico na Medida. 
A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

Medida. 
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1 OUTROS; 2 PONTOS FOCAIS; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 

A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

A observação foi acolhida e inserida na respetiva 

não foi acolhida, pois os objetivos 

Medida são: 1. Promover a criação 

artística e cultural; 2. Fazer um mapeamento dos 

recursos culturais, artísticos e criativos; 3. Fomentar a 

criação, produção e difusão das artes; 4. Fortalecer a 

projeção internacional das estruturas, projetos e 

agentes culturais portugueses; 5. Estimular o diálogo 

interdisciplinar nas artes e a sua participação em 

políticas intersectoriais. Estes objetivos já vão de 

encontro ao que é sugerido.  

sugestão foi reforçado na Medida 2.8 

Valorizar o património e as práticas culturais, criativas 

O conteúdo já consta na Medida 3.4 Valorizar os ativos 

.  

A observação foi acolhida e inserida na respetiva 
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TEMA: Domínio Económico 

SUBTEMA: Geral 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 6 MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 5 

PARTICULARES; 1 COMISSÃO CONSULTIVA

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Existe uma perspetiva de desenvolvimento económico, assentes 

fundamentalmente no reconhecimento da 

territorial, como principal via de resolução dos problemas das disparidades 

regionais. As opções nele constantes não respondem a mais emprego e a 

melhor distribuição da riqueza, em termos sociais e territoriais, não se 

associam a dinâmicas produtivas (industrial, transformadora, atividades 

piscatórias, agricultura) e reportam-se, no essencial, a referências quanto à 

inovação e tecnologia. 

2. A coesão nacional é um desafio muito ambicioso cuja concretização 

carece de Medidas aos vários níveis (nacional regional e local), apresentando 

o PNPOT, nesta matéria, Medidas gerais. Com as suas particularidades, 

nomeadamente ao nível do acentuado despovoamento e a crescente aridez, 

existe dificuldade em implementar políticas ativas a nível local que consigam 

garantir a equidade territorial e a dinamização do desenvolvimento 

certos territórios, sem haver previamente uma grande intervenção a nível 

nacional. Neste contexto, sugere-se assim que o PNPOT aprofunde mais esta 

matéria e apresente Medidas mais concretas e objetivas para esta temática, 

atendendo às especificidades de cada região. 

3. O PNPOT deveria enquadrar as políticas agrícolas geradoras de riqueza de 

cada região, valorizando os produtos endógenos e incrementando a 

produção, uma vez que Portugal é ainda deficitário em vários produtos do 

Sector. Devia referir-se algumas das áreas que podem ser estra

exemplo, no Alentejo as bacias de regadio (Caia, Abrilongo,…), produtos do 

montado (também enquanto sistema muito importante no combate à 

desertificação, à biodiversidade e à valorização da paisagem), produtos com 

grande possibilidade de exportação e de valorização da balança comercial 

do país (viticultura, olivicultura, cortiça, mel, etc.). Deve haver incentivos à 

priorização da existência da fileira dos diversos produtos nas respectivas 

regiões.  

4. O PNPOT deveria também reconhecer da prudência em apostar em 

culturas que, embora com produtividade menor, consigam ser mais 

resilientes e adaptadas às condições extremas do clima mediterrâneo. Como 

exemplo pode citar-se a aposta no olival tradicional, 

maximizado/melhorado, versus os novos olivais intensivos e de curta vida 

útil e de enorme consumo de água. A médio longo prazo a intensificação 

agrícola trará maior pressão no território, com a depleção de águas 

subterrâneas, o fator cumulativo do uso de pesticidas e herbicidas, com 

repercussões ainda não conhecidas.  
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6 MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 5 

PARTICULARES; 1 COMISSÃO CONSULTIVA 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Existe uma perspetiva de desenvolvimento económico, assentes 

fundamentalmente no reconhecimento da promoção da competitividade 

territorial, como principal via de resolução dos problemas das disparidades 

regionais. As opções nele constantes não respondem a mais emprego e a 

melhor distribuição da riqueza, em termos sociais e territoriais, não se 

a dinâmicas produtivas (industrial, transformadora, atividades 

se, no essencial, a referências quanto à 

O PNPOT em matéria de desenvolvimento económico 

e criação de emprego desenvolve um conjunto 

diversificado de Medidas de Política: desde a 

agricultura (3.1), a floresta (3.11) e  desenvolvimento 

rural (3.2); passando pelo turismo (3.3), o comércio e 

serviços (3.5), a valorização do património (3.4), e a 

economia do mar (3.6); por outro, a dinamiza

ecossistemas de inovação económica (3.8), a 

reindustrialização e a indústria 4.0 (3.9), a 

internacionalização (3.10) e  a economia circular (3.11); 

e transversalmente qualificar o emprego e diminuir a 

precariedade.  

2. A coesão nacional é um desafio muito ambicioso cuja concretização 

s aos vários níveis (nacional regional e local), apresentando 

s gerais. Com as suas particularidades, 

nomeadamente ao nível do acentuado despovoamento e a crescente aridez, 

existe dificuldade em implementar políticas ativas a nível local que consigam 

garantir a equidade territorial e a dinamização do desenvolvimento rural em 

certos territórios, sem haver previamente uma grande intervenção a nível 

se assim que o PNPOT aprofunde mais esta 

s mais concretas e objetivas para esta temática, 

des de cada região.  

Concorda-se com a pertinência da 

uma abordagem mais aprofundada a nível regional 

poderá dar contributos nesse sentido. Os PROT são os 

programas com a escala adequada para desenvolver 

esta questão. 

nquadrar as políticas agrícolas geradoras de riqueza de 

cada região, valorizando os produtos endógenos e incrementando a 

produção, uma vez que Portugal é ainda deficitário em vários produtos do 

se algumas das áreas que podem ser estratégicas. Por 

exemplo, no Alentejo as bacias de regadio (Caia, Abrilongo,…), produtos do 

montado (também enquanto sistema muito importante no combate à 

desertificação, à biodiversidade e à valorização da paisagem), produtos com 

tação e de valorização da balança comercial 

do país (viticultura, olivicultura, cortiça, mel, etc.). Deve haver incentivos à 

priorização da existência da fileira dos diversos produtos nas respectivas 

No período 2007-2017, Portugal deu um salto 

significativo no que se refere à produção de 

informação técnica e cientifica sobre setores 

estratégicos. O relatório de Diagnóstico reflete isso 

mesmo e tentou integrar toda a informação atualizada 

sobre o setor agrícola relevante para o ordenamento 

do território, no ponto 2.2 “Agricultura, floresta e 

atividades no espaço rural”. Esta informação é 

aprofundada a nível regional no ponto “Mosaicos 

regionais” demonstrando a diversidade e a riqueza 

geográfica do pais e as especificidades das diferentes 

regiões. As questões da sustentabilidade dos sectores 

económicos são uma preocupação e encontram

forma transversal expressas nos documentos e 

Medidas de politica.  

4. O PNPOT deveria também reconhecer da prudência em apostar em 

vidade menor, consigam ser mais 

resilientes e adaptadas às condições extremas do clima mediterrâneo. Como 

se a aposta no olival tradicional, 

maximizado/melhorado, versus os novos olivais intensivos e de curta vida 

o de água. A médio longo prazo a intensificação 

agrícola trará maior pressão no território, com a depleção de águas 

subterrâneas, o fator cumulativo do uso de pesticidas e herbicidas, com 

 

Estratégias sectoriais no domín

estabelecidos pelo sector e no âmbito dos Planos de 

Gestão de Região Hidrográfica. A 

que nas condições climáticas mediterrânicas, a água é 

um dos principais fatores limitantes ao uso do solo, 

pelo que a sua disponibilid

assumem uma importância estratégica. Da mesma 

forma aponta a necessidade em garantir a otimização 

e gestão das infra

independentemente dos seus fins (múltiplos, 

abastecimento, rega ou produção de energia) bem 

como a redução de perdas nos sistemas de captação, 

transporte, distribuição e aplicação de água. É 

igualmente importante promover utilizações que 

promovam a capacidade de retenção de água no solo 
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6 MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 5 

O PNPOT em matéria de desenvolvimento económico 

e criação de emprego desenvolve um conjunto 

diversificado de Medidas de Política: desde a 

agricultura (3.1), a floresta (3.11) e  desenvolvimento 

rural (3.2); passando pelo turismo (3.3), o comércio e 

serviços (3.5), a valorização do património (3.4), e a 

economia do mar (3.6); por outro, a dinamização dos 

ecossistemas de inovação económica (3.8), a 

reindustrialização e a indústria 4.0 (3.9), a 

internacionalização (3.10) e  a economia circular (3.11); 

e transversalmente qualificar o emprego e diminuir a 

se com a pertinência da sugestão, mas só 

uma abordagem mais aprofundada a nível regional 

poderá dar contributos nesse sentido. Os PROT são os 

programas com a escala adequada para desenvolver 

2017, Portugal deu um salto 

gnificativo no que se refere à produção de 

informação técnica e cientifica sobre setores 

estratégicos. O relatório de Diagnóstico reflete isso 

mesmo e tentou integrar toda a informação atualizada 

sobre o setor agrícola relevante para o ordenamento 

tório, no ponto 2.2 “Agricultura, floresta e 

atividades no espaço rural”. Esta informação é 

aprofundada a nível regional no ponto “Mosaicos 

regionais” demonstrando a diversidade e a riqueza 

geográfica do pais e as especificidades das diferentes 

questões da sustentabilidade dos sectores 

económicos são uma preocupação e encontram-se de 

forma transversal expressas nos documentos e 

Estratégias sectoriais no domínio da água serão 

estabelecidos pelo sector e no âmbito dos Planos de 

Gestão de Região Hidrográfica. A Medida 1.1 sinaliza 

que nas condições climáticas mediterrânicas, a água é 

um dos principais fatores limitantes ao uso do solo, 

pelo que a sua disponibilidade e regularização 

assumem uma importância estratégica. Da mesma 

forma aponta a necessidade em garantir a otimização 

e gestão das infra-estruturas hidráulicas, 

independentemente dos seus fins (múltiplos, 

abastecimento, rega ou produção de energia) bem 

o a redução de perdas nos sistemas de captação, 

transporte, distribuição e aplicação de água. É 

igualmente importante promover utilizações que 

promovam a capacidade de retenção de água no solo 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

5. No plano da adaptação e mitigação dos efeitos previstos das alterações 

climáticas, será necessário dotar o território dos mecanismos de retenção de 

água capazes de garantir a sustentabilidade do território e a disponibilidade 

do recurso para múltiplos fins, nomeadamente para a agricultura. No caso 

do Alto Alentejo, o Empreendimento hidroagrícola do Pisão afigura

o investimento estruturante a prosseguir e deverá con

instrumentos e programas de investimento nacionais.

6. A agricultura é fundamental para o país e para as regiões do interior pelo 

que a competitividade destas atividades económicas é essencial para o 

repovoamento do interior e devia ser uma das vertentes fundamentais do 

PNPOT. Nos últimos anos, a maior parte dos novos investimentos tem sido 

baseado na intensificação, sobretudo com a questão do regadio e muito 

influenciado pela aposta exclusiva em culturas intensivas e totalmente 

dependentes da disponibilidade de água, situação que pode vir a revelar

desajustada com as alterações climáticas que se perspetivam e que é difícil 

prever, pelo que deveriam ser previstos novos aproveitamentos do recurso 

água, associados a novas culturas a às culturas tradicionais com recurso à 

rega de precisão.  

7. O espaço rural, a agricultura e a importância que representa para a 

afirmação da soberania alimentar do País não estão minimamente 

equacionados, e consequentemente não são considerados, com a devida 

relevância, enquanto fatores estruturantes e valores essenciais para a

afirmação e desenvolvimento dos territórios do Interior.  Não está descrito 

neste PNPOT qual a política alimentar e como a desenvolver de forma a ser 

possível existir áreas para agricultura, pesca, caça e todo o processo inerente 

à sua produção e confecção. 

8. É necessário: a deslocalização de grandes indústrias do litoral para o 

interior, de forma a combater a desertificação do 

pequenos agricultores, silvicultores e a todos os que se dedicam ao 

pastoreio por métodos tradicionais; a reflorestação das zonas ardidas com 

espécies autóctones; a proibição de novas plantações de eucaliptos.

9. Apoiar os circuitos curtos de produção e consumo e mercados locais 

articulação entre rural e urbano.  

 

10. Desenvolver “marcas territoriais” associadas ao comércio, produtos locais 

e valores culturais e patrimoniais, integrando os espaços rurais com o tecido 

urbano de proximidade.  

11. Promover a fixação de jovens empresários em territórios rurais 

modernização da base económica (promoção de processos de inovação 

agrícola e rural) e valorizar as atividades económicas de vocação territorial.

12. Valorização dos recursos e ativos endógenos com potencial turístico, 

apostando na dinamização e animação do território (potencial de atração de 

cada território, com base na sua identidade local/regional e na rede 

integrada de oferta – campo das experiências distintivas). 

13. Organizar programas e iniciativas de envolvimento da população jovem 

para a preservação do património cultural e natural 

voluntariado jovem, estágios, inserção profissional 

económico e social do património.  
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

e a melhoria do seu ciclo.

A Medida 3.1 aponta “reforçar a comp

agricultura” num quadro de sustentabilidade 

assumindo que uma agricultura mais competitiva e 

sustentável passará por uma intensificação sustentável 

dos processos produtivos, atendendo a 

especificidades territoriais nomeadamente em função 

da qualificação e vocação do solo rústico e gestão 

sustentável de recursos naturais.

5. No plano da adaptação e mitigação dos efeitos previstos das alterações 

climáticas, será necessário dotar o território dos mecanismos de retenção de 

ir a sustentabilidade do território e a disponibilidade 

do recurso para múltiplos fins, nomeadamente para a agricultura. No caso 

do Alto Alentejo, o Empreendimento hidroagrícola do Pisão afigura-se como 

o investimento estruturante a prosseguir e deverá constar nos diversos 

instrumentos e programas de investimento nacionais. 
As sugestões apresentadas têm enquadramento no 

PNPOT pois assume que o planeamento da ocupação 

e usos do solo  deve considerar as disponibilidade 

hídricas presentes cabendo ao sector ass

optimização. 

6. A agricultura é fundamental para o país e para as regiões do interior pelo 

que a competitividade destas atividades económicas é essencial para o 

repovoamento do interior e devia ser uma das vertentes fundamentais do 

e dos novos investimentos tem sido 

baseado na intensificação, sobretudo com a questão do regadio e muito 

influenciado pela aposta exclusiva em culturas intensivas e totalmente 

dependentes da disponibilidade de água, situação que pode vir a revelar-se 

ustada com as alterações climáticas que se perspetivam e que é difícil 

prever, pelo que deveriam ser previstos novos aproveitamentos do recurso 

água, associados a novas culturas a às culturas tradicionais com recurso à 

l, a agricultura e a importância que representa para a 

afirmação da soberania alimentar do País não estão minimamente 

equacionados, e consequentemente não são considerados, com a devida 

relevância, enquanto fatores estruturantes e valores essenciais para a 

afirmação e desenvolvimento dos territórios do Interior.  Não está descrito 

neste PNPOT qual a política alimentar e como a desenvolver de forma a ser 

possível existir áreas para agricultura, pesca, caça e todo o processo inerente 

Esta questão é já tratada em várias 

nomeadamente na Medida 3.1 

competitividade da agricultura 

8. É necessário: a deslocalização de grandes indústrias do litoral para o 

interior, de forma a combater a desertificação do interior; o apoio aos 

pequenos agricultores, silvicultores e a todos os que se dedicam ao 

pastoreio por métodos tradicionais; a reflorestação das zonas ardidas com 

espécies autóctones; a proibição de novas plantações de eucaliptos. 

Estas matérias são respo

PNPOT, nos domínios, natural, social e económico, 

mas também ao nível das 

urbano e em matéria de governança territorial. A 

identificação de espécies florestais a plantar serão 

estabelecidas nos PROF.

9. Apoiar os circuitos curtos de produção e consumo e mercados locais – A sugestão estava implícita nas Medidas 3.2

politicas ativas de desenvolvimento rural e 5.8  

Fortalecer as articulações rurais

0. Desenvolver “marcas territoriais” associadas ao comércio, produtos locais 

e valores culturais e patrimoniais, integrando os espaços rurais com o tecido 

A sugestão estava implícita na Medida 3.5 

revitalizar o comércio e os serviços 

à Medida 5.8 Fortalecer as articulações rurais

11. Promover a fixação de jovens empresários em territórios rurais – 

modernização da base económica (promoção de processos de inovação 

s atividades económicas de vocação territorial. 

A sugestão foi incluída na Medida 3.2 Dinamizar 

políticas ativas para o desenvolvimento rural.

12. Valorização dos recursos e ativos endógenos com potencial turístico, 

apostando na dinamização e animação do território (potencial de atração de 

cada território, com base na sua identidade local/regional e na rede 

ncias distintivas).  

A sugestão foi incluída nos efeitos esperados da 

Medida 3.2 Dinamizar políticas ativas para o 

desenvolvimento rural 

13. Organizar programas e iniciativas de envolvimento da população jovem 

para a preservação do património cultural e natural – programas de férias, 

voluntariado jovem, estágios, inserção profissional – reforçando o valor 

A sugestão foi incluída nos efeitos esperados da 

Medida 2.8 Valorizar o património e as práticas 

culturais, criativas e artísticas.
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e a melhoria do seu ciclo. 

3.1 aponta “reforçar a competitividade da 

agricultura” num quadro de sustentabilidade 

assumindo que uma agricultura mais competitiva e 

sustentável passará por uma intensificação sustentável 

dos processos produtivos, atendendo a 

especificidades territoriais nomeadamente em função 

qualificação e vocação do solo rústico e gestão 

sustentável de recursos naturais. 

s apresentadas têm enquadramento no 

PNPOT pois assume que o planeamento da ocupação 

e usos do solo  deve considerar as disponibilidade 

hídricas presentes cabendo ao sector assegurar a sua 

Esta questão é já tratada em várias Medidas, 

nomeadamente na Medida 3.1 Reforçar a 

competitividade da agricultura e na 5.7. 

Estas matérias são respondidas por várias Medidas do 

PNPOT, nos domínios, natural, social e económico, 

mas também ao nível das  conetividades, do sistema 

urbano e em matéria de governança territorial. A 

identificação de espécies florestais a plantar serão 

estabelecidas nos PROF. 

stava implícita nas Medidas 3.2 Dinamizar 

politicas ativas de desenvolvimento rural e 5.8  

Fortalecer as articulações rurais-urbanas 

estava implícita na Medida 3.5 Dinamizar e 

e os serviços e foi acrescentada 

Fortalecer as articulações rurais-urbanas. 

foi incluída na Medida 3.2 Dinamizar 

políticas ativas para o desenvolvimento rural. 

foi incluída nos efeitos esperados da 

Dinamizar políticas ativas para o 

foi incluída nos efeitos esperados da 

Valorizar o património e as práticas 

culturais, criativas e artísticas. 
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TEMA: Domínio Económico 

SUBTEMA: Medida 3.1 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 MUNICÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 PARTIC

COMISSÃO CONSULTIVA 

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Há um enfoque excessivo na internacionalização da agricultura, deixando 

para segundo plano o mercado nacional. O aumento da disponibilidade de 

produtos biológicos nacionais no mercado (supõe

efeito esperado desta Medida, que traduz 

nenhuma Medida dirigida ao aumento da competitividade da agricultura 

como um todo também no mercado nacional. Dada a nossa dependência 

alimentar em muitos produtos agrícolas, consideramos dever existir uma 

Medida dirigida ao aprovisionamento alimentar com base em produtos 

produzidos em Portugal. E nesse sentido definir um indicador que 

permitisse acompanhar essa política.  

2. Outro aspecto que não está tratado são os circuitos de comercialização, 

dos quais a agricultura depende. Preocupa

excessivo peso das grandes superfícies do retalho alimentar e o 

esmagamento dos preços na produção. Consideramos necessário que se 

desenvolva o comércio local/de proximidade e os apoios que existam se 

dirijam também a este objectivo. Esta preocupação estende

pequenos produtores e à agricultura familiar.

3. É necessário atender à organização territorial no âmbito agrícola e 

florestal, com políticas de organização destas atividades, reduzindo os 

terrenos abandonados e, consequentemente, não produtivos. Dotar o 

território de condições para a Agroindústria, com todos os recursos 

necessários ao desenvolvimento deste tipo de industria, pois detemos todos 

os recursos e Know-how para o seu desenvolvimento. (…)

4. Seletividade em investimentos agrícolas através de critérios regionais / 

locais adequados às condições edafo-climáticas dos territórios e não apenas 

técnico-económicos. 

5. Esta Medida refere que é necessário promover a valorização dos serviços 

de ecossistemas, incluindo a garantia da integridade do potencial 

polinizador. Para isto, importa compreender que existe uma relação entre as 

atividades que ocorrem no território, principalmente 

extensiva, e as condições para afirmar no território a biodiversidade das 

culturas agrícolas e florestais como um ativo territorial.

6. O PNPOT deveria igualmente assinalar que é imprescindível dotar as 

instituições de ensino superior de maior capacidade e know how especifico, 

na área agrícola e florestal, pois devem ser elas o motor, em articulação com 

as empresas do sector, para que se possa co

produtividade que é necessário atingir.  
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1 MUNICÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 PARTIC

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Há um enfoque excessivo na internacionalização da agricultura, deixando 

para segundo plano o mercado nacional. O aumento da disponibilidade de 

produtos biológicos nacionais no mercado (supõe-se que nacional) é um 

uma opção acertada, mas não há 

dirigida ao aumento da competitividade da agricultura 

como um todo também no mercado nacional. Dada a nossa dependência 

alimentar em muitos produtos agrícolas, consideramos dever existir uma 

aprovisionamento alimentar com base em produtos 

produzidos em Portugal. E nesse sentido definir um indicador que 

A sugestão é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo.

 

são os circuitos de comercialização, 

dos quais a agricultura depende. Preocupa-nos, designadamente, o 

excessivo peso das grandes superfícies do retalho alimentar e o 

esmagamento dos preços na produção. Consideramos necessário que se 

ocal/de proximidade e os apoios que existam se 

dirijam também a este objectivo. Esta preocupação estende-se aos 

pequenos produtores e à agricultura familiar. 

Esta sugestão está respondida no Domínio 5 na 

Medida direcionada ao fortalecimento das 

articulações rurais-urbanos.

3. É necessário atender à organização territorial no âmbito agrícola e 

florestal, com políticas de organização destas atividades, reduzindo os 

terrenos abandonados e, consequentemente, não produtivos. Dotar o 

a Agroindústria, com todos os recursos 

necessários ao desenvolvimento deste tipo de industria, pois detemos todos 

how para o seu desenvolvimento. (…) 

As sugestões apresentadas têm enquadramento no 

PNPOT. 

s agrícolas através de critérios regionais / 

climáticas dos territórios e não apenas 

O PNPOT assume que as características hidrológicas 

do território e os riscos agravados por alterações 

climáticas determinam desafios muito importantes na 

gestão dos recursos hídricos, envolvendo múltiplos 

parceiros e setores de atividade. Por essa razão, 

pretende assegurar que o planeamento da ocupação e 

usos do solo e a gestão das atividades do território 

consideram as disponibilidades hídricas presentes, 

pelo que as sugestõe

enquadramento no PNPOT

refere que é necessário promover a valorização dos serviços 

de ecossistemas, incluindo a garantia da integridade do potencial 

polinizador. Para isto, importa compreender que existe uma relação entre as 

atividades que ocorrem no território, principalmente as de natureza 

extensiva, e as condições para afirmar no território a biodiversidade das 

culturas agrícolas e florestais como um ativo territorial. 

Observação com enquadramento na proposta 

Medida 3.1 Reforçar a competitividade da agricultura.

deveria igualmente assinalar que é imprescindível dotar as 

instituições de ensino superior de maior capacidade e know how especifico, 

na área agrícola e florestal, pois devem ser elas o motor, em articulação com 

as empresas do sector, para que se possa conseguir o incremento de 

A sugestão foi incorporada nos objectivo

operacionais das Medidas 3.1

competitividade da agricultura e 3.12

competitividade da silvicultura.
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1 MUNICÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 PARTICULARES; 1 

é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da Medida. Em sede de 

latório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

e refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo. 

está respondida no Domínio 5 na 

Medida direcionada ao fortalecimento das 

urbanos. 

s apresentadas têm enquadramento no 

O PNPOT assume que as características hidrológicas 

do território e os riscos agravados por alterações 

terminam desafios muito importantes na 

gestão dos recursos hídricos, envolvendo múltiplos 

parceiros e setores de atividade. Por essa razão, 

pretende assegurar que o planeamento da ocupação e 

usos do solo e a gestão das atividades do território 

s disponibilidades hídricas presentes, 

sugestões apresentadas têm 

enquadramento no PNPOT. 

com enquadramento na proposta – 

3.1 Reforçar a competitividade da agricultura. 

foi incorporada nos objectivos 

operacionais das Medidas 3.1 Reforçar a 

itividade da agricultura e 3.12 Promover a 

competitividade da silvicultura. 
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TEMA: Domínio Económico 

SUBTEMA: Medida 3.2 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULARES; 1 EMPRESA

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Importa reforçar os incentivos de apoio às atividades económicas ligadas 

ao setor agrícola, existentes e a criar, de forma a integrarem um mercado 

mais competitivo, que potencie o valor acrescentado ligados às regiões. A 

existência de atividades económicas que garantam a prosperidade das 

regiões rurais e criem oportunidades de vida às p

determinante para o desenvolvimento destes territórios.

2. É necessário atender à organização territorial no âmbito agrícola e 

florestal, reduzindo os terrenos abandonados e,

produtivos. E isso passará sobretudo por uma estratégia de criação de novas 

oportunidades às populações nos meios rurais, de forma a assegurar a 

manutenção florestal e as atividades económicas. Esta estratégia contribui 

também para prevenir a ocorrência de incêndios florestais que advêm 

sobretudo do abandono das atividades agropecuárias e florestais 

tradicionais. 

3. Sugere-se o indicador: n.º de circuitos curtos agroalimentares e mercados 

locais criados/apoiados. 

4. Obrigatória a criação de redes e integração de políticas no território e não 

de forma individualizada 

 

 

 

TEMA: Domínio Económico 

SUBTEMA: Medida 3.3 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 PONTOS FOCAIS

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Sendo a Medida por excelência do Turismo, sintetizando o que é a aposta 

estratégica do setor vertida na ET 27 propõe

redação, na lógica de uma abordagem integradora e agregadora de 

conhecimento e de competências, mobilizando vários

implementação da ET27, alinhando-a com os recursos financeiros 

disponíveis. 

2. Na área do turismo, pensamos que é relevante a integração das CIM e dos 

Municípios na afirmação dos ativos estratégicos turísticos nacionais.

3. Esta Medida visa ”assegurar a preservação e a valorização económica 

sustentável do património cultural e natural e da identidade local...,.bem 

como a compatibilização desta atividade com a permanênc

comunidade local”. O enunciado está correto. Observando, porém a 

realidade, vemos que não coincidem. O ativo estratégico turístico tem que 

corporizar-se no que na cultura local é específico e único. No caso 

português, no que resta da cultura tradicional. No entanto, nos aglomerados 

que foram testemunhos de identidade, hoje com a pressão turística  vemos 

uma paisagem adulterada quer pelo seu abandono, quer pelo betão ou um 

“falso tradicional”. Vai-se procurando salvar a gastronomia, porque o

restante artesanato chega-nos em grande parte de algures no Continente 

Asiático. Da arquitetura vernácula popular já não se ouve falar. Sugere
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1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULARES; 1 EMPRESA

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Importa reforçar os incentivos de apoio às atividades económicas ligadas 

agrícola, existentes e a criar, de forma a integrarem um mercado 

mais competitivo, que potencie o valor acrescentado ligados às regiões. A 

existência de atividades económicas que garantam a prosperidade das 

regiões rurais e criem oportunidades de vida às populações residentes é 

determinante para o desenvolvimento destes territórios. 

Proposta acolhida e enquadrada na justificação da 

Medida. 

2. É necessário atender à organização territorial no âmbito agrícola e 

florestal, reduzindo os terrenos abandonados e, consequentemente, não 

produtivos. E isso passará sobretudo por uma estratégia de criação de novas 

oportunidades às populações nos meios rurais, de forma a assegurar a 

manutenção florestal e as atividades económicas. Esta estratégia contribui 

revenir a ocorrência de incêndios florestais que advêm 

sobretudo do abandono das atividades agropecuárias e florestais 

Esta Proposta está integrada na Medida 1.6

revitalizar os territórios de floresta, do Domínio 

Natural. 

se o indicador: n.º de circuitos curtos agroalimentares e mercados 

A sugestão é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo.

Obrigatória a criação de redes e integração de políticas no território e não Esta observação está integrada

Medida. 

1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 1 PONTOS FOCAIS 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

Sendo a Medida por excelência do Turismo, sintetizando o que é a aposta 

propõe-se algumas alterações de 

, na lógica de uma abordagem integradora e agregadora de 

conhecimento e de competências, mobilizando vários setores para a 

a com os recursos financeiros 

Proposta de Medida acolhida

Na área do turismo, pensamos que é relevante a integração das CIM e dos 

estratégicos turísticos nacionais. 
Sugestão acolhida. 

visa ”assegurar a preservação e a valorização económica 

sustentável do património cultural e natural e da identidade local...,.bem 

como a compatibilização desta atividade com a permanência da cultura da 

comunidade local”. O enunciado está correto. Observando, porém a 

realidade, vemos que não coincidem. O ativo estratégico turístico tem que 

se no que na cultura local é específico e único. No caso 

ra tradicional. No entanto, nos aglomerados 

que foram testemunhos de identidade, hoje com a pressão turística  vemos 

uma paisagem adulterada quer pelo seu abandono, quer pelo betão ou um 

se procurando salvar a gastronomia, porque o 

nos em grande parte de algures no Continente 

Asiático. Da arquitetura vernácula popular já não se ouve falar. Sugere-se a 

A Medida foi preparada e revista em articulação com 

o Turismo de Portugal em linha com os documentos 

estratégicos para o sector.
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1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULARES; 1 EMPRESA 

e enquadrada na justificação da 

ta está integrada na Medida 1.6 Ordenar e 

revitalizar os territórios de floresta, do Domínio 

é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da Medida. Em sede de 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo. 

está integrada nos objetivos da 

 

acolhida e reestruturada. 

foi preparada e revista em articulação com 

e Portugal em linha com os documentos 

estratégicos para o sector. 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

criação de uma instância que, dotada de especialistas de Ciências Sociais, 

perspective uma atividade turística, não exógena mas enraizada na cultura, 

dinamize o seu potencial económico, alicerçado num desenvolvimento 

sustentável, envolvendo os seus agentes, que se tornarão nos seus reais 

guardiães. 

4. No Turismo o PNPOT deveria assumir 

direcionadas para o interior que permitam canalizar para si parte dos fluxos 

de visitantes que saturam e geram já problemas par

nas grandes cidades e zonas turísticas situadas no litoral, enquanto os outros 

centros urbanos permanecem esquecidos, perante a ausência de estratégias 

e Medidas assumidas ao nível das políticas nacionais. Seria importante 

identificar os recursos identitários específicos de cada região e prever 

Medidas específicas de preservação desses valores e o seu aproveitamento 

num contexto de acolhimento e hospitalidade que caraterizam as 

populações que ainda resistem nos territórios, aliando e

existência e fruição da gastronomia e de produtos regionais únicos. A 

necessidade de reforço das Medidas e meios para a conservação dos 

monumentos e património cultural, é de grande importância para o turismo. 

Seria importante que o PNPOT indicasse a necessidade de 

promoção e marketing territorial ao nível internacional e para os públicos 

alvo, em função das caraterísticas diferenciadoras de cada região. 

5. Chama-se a atenção para o caso específico do Alojamento Local (A.L.), 

dado que, nos bairros históricos, o ativo estratégico turístico está na 

autenticidade do património e da identidade local, o que inclui os habitantes 

portadores dessa identidade e da cultura local. A oficialização do A.L. veio 

alterar a natureza desta modalidade de hospedagem que, quando era 

praticada pelos residentes havia um maior contacto entre o hóspede e a 

população residente. A legalização do A.L. abriu a ati

adquiriram edifícios/alojamentos para os transformar em A.L. Para isso, não 

só se despejam os habitantes, como se realizam obras que alteram o 

edificado em termos arquitectónicos e funcionais. Sugere

alterada a legislação do A.L. reduzindo-o à hospedagem em habitações de 

quem aluga, não podendo ser feito com base em despejos.

 

 

TEMA: Domínio Económico 

SUBTEMA: Medida 3.4 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES E ONG

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Deve-se explicitar a necessidade de promover os conhecimentos e as 

técnicas tradicionais associados à construção e manutenção do património 

construído, visando assegurar a sua salvaguarda e transmissão às gerações 

futuras. A importância de criação de uma rede de ofícios que valorize as 

nossas culturas de construção tradicional deve pois ser considerada.

2. O objectivo de promover a preservação e valorização de património 

edificado é útil e necessário. Há, porém que assegurar que as intervenções

não se afastem  das orientações técnicas, elaboradas de acordo com as 

regras da arte, e isto tem de ser assegurado antes da execução. Sugere

criação de um organismo central de apoio e controlo e que, paralelamente, 

promova campanhas de elucidação sobre o valor identitário e económico da 

paisagem com tudo o que a compõe: culturas, velhas árvores, construções 

vernáculas, muros, poços, azenhas, moinhos, pontes, etc. , tendo por alvo os 

próprios intervenientes e a população em geral, que poderá, assim, se

garante da herança recebida. 
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

criação de uma instância que, dotada de especialistas de Ciências Sociais, 

ica, não exógena mas enraizada na cultura, 

dinamize o seu potencial económico, alicerçado num desenvolvimento 

sustentável, envolvendo os seus agentes, que se tornarão nos seus reais 

4. No Turismo o PNPOT deveria assumir Medidas especificamente 

direcionadas para o interior que permitam canalizar para si parte dos fluxos 

de visitantes que saturam e geram já problemas para a vida dos residentes 

nas grandes cidades e zonas turísticas situadas no litoral, enquanto os outros 

centros urbanos permanecem esquecidos, perante a ausência de estratégias 

s assumidas ao nível das políticas nacionais. Seria importante 

ar os recursos identitários específicos de cada região e prever 

s específicas de preservação desses valores e o seu aproveitamento 

num contexto de acolhimento e hospitalidade que caraterizam as 

populações que ainda resistem nos territórios, aliando essas caraterísticas à 

existência e fruição da gastronomia e de produtos regionais únicos. A 

s e meios para a conservação dos 

monumentos e património cultural, é de grande importância para o turismo. 

NPOT indicasse a necessidade de Medidas de 

promoção e marketing territorial ao nível internacional e para os públicos 

alvo, em função das caraterísticas diferenciadoras de cada região.  

A Medida dirigida à política de base territorial para o 

turismo segue a Estratégia Turismo 2027 (ET 27). Em 

matéria de património cultural s

Medidas 2.8 Valorizar o património e as práticas 

culturais, criativas e artísticas e 3.4 Valorizar os ativos 

territoriais patrimoniais. A escala regional deve ser 

desenvolvida nos PROT. 

se a atenção para o caso específico do Alojamento Local (A.L.), 

dado que, nos bairros históricos, o ativo estratégico turístico está na 

autenticidade do património e da identidade local, o que inclui os habitantes 

essa identidade e da cultura local. A oficialização do A.L. veio 

alterar a natureza desta modalidade de hospedagem que, quando era 

praticada pelos residentes havia um maior contacto entre o hóspede e a 

população residente. A legalização do A.L. abriu a atividade às empresas que 

adquiriram edifícios/alojamentos para os transformar em A.L. Para isso, não 

só se despejam os habitantes, como se realizam obras que alteram o 

edificado em termos arquitectónicos e funcionais. Sugere-se que seja 

o à hospedagem em habitações de 

quem aluga, não podendo ser feito com base em despejos. 

A legislação relativa ao Alojamento Local não está no 

âmbito do PNPOT. 

1 ASSOCIAÇÕES E ONG 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

se explicitar a necessidade de promover os conhecimentos e as 

técnicas tradicionais associados à construção e manutenção do património 

salvaguarda e transmissão às gerações 

futuras. A importância de criação de uma rede de ofícios que valorize as 

nossas culturas de construção tradicional deve pois ser considerada. 

Proposta incluída na descrição das 

2.8 Valorizar o património e as práticas culturai

criativas e artísticas e 3.4

patrimoniais. 

2. O objectivo de promover a preservação e valorização de património 

edificado é útil e necessário. Há, porém que assegurar que as intervenções 

não se afastem  das orientações técnicas, elaboradas de acordo com as 

regras da arte, e isto tem de ser assegurado antes da execução. Sugere-se a 

criação de um organismo central de apoio e controlo e que, paralelamente, 

re o valor identitário e económico da 

paisagem com tudo o que a compõe: culturas, velhas árvores, construções 

vernáculas, muros, poços, azenhas, moinhos, pontes, etc. , tendo por alvo os 

próprios intervenientes e a população em geral, que poderá, assim, ser o 

Proposta incluída nos objectivos operacionais da 

Medida 3.4 Valorizar os ativos territoriais patrimoniais
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dirigida à política de base territorial para o 

a Estratégia Turismo 2027 (ET 27). Em 

matéria de património cultural são desenvolvidas as 

Valorizar o património e as práticas 

culturais, criativas e artísticas e 3.4 Valorizar os ativos 

territoriais patrimoniais. A escala regional deve ser 

 

A legislação relativa ao Alojamento Local não está no 

Proposta incluída na descrição das Medidas de politica 

património e as práticas culturais, 

criativas e artísticas e 3.4 Valorizar os ativos territoriais 

Proposta incluída nos objectivos operacionais da 

Medida 3.4 Valorizar os ativos territoriais patrimoniais. 
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TEMA: Domínio Económico 

SUBTEMA: Medida 3.5 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 PONTOS FOCAIS; 1 MUNICÍPIOS

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Alterar Entidades: Ministério da Economia/ Secretário de Estado Adjunto e 

do Comércio/ Direção-Geral das Atividades Económicas.

Outros Parceiros: Ministério da Cultura/Direção Geral do Património Cultural, 

Autoridade Tributária, Turismo de Portugal, Autarquias Locais e 

organizações de cariz cultural, Associação Nacional de Municípios, 

Associações Comerciais e Empresariais. 

2. Incluir Relacionamento com Referenciais Estratégicos e Operacionais 

Nacionais: Instrumentos (Regimes fiscais e sistema de incentivos) de apoio, 

de preservação, de promoção, de suporte ao desenvolvimento e proteção 

de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social 

local (Ex: Lojas com História); • Instrumentos de Proteção e dinamização das 

artes e ofícios tradicionais; • Mapa do Comércio e Serviços com informação 

sobre os estabelecimentos comerciais e de serviços existentes no t

nacional. • Espaços Comércio / Empresa. 

3. Acrescentar  os seguintes Efeitos Esperados: Revitalização económica de 

espaços urbanos, criando emprego e formas de atração de investimento e 

visitantes; Melhor ordenamento comercial; Potenciar a atratividade/atividade 

turística dos espaços urbanos; Melhor avaliação e identificação de novos 

paradigmas/oportunidades de negócio; Modernização e qualific

prestação dos serviços públicos 

 

´ 

 

 

 

TEMA: Domínio Económico 

SUBTEMA: Medida 3.6 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULAR

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIP

1. Proposta de indicador de monitorização: pessoal ao serviço criado com as 

novas empresas do sector da economia do mar.

2. Não é mencionado a valorização do oceano para além de porta de 

entrada e saída de bens e pessoas. Seria necessário uma abordagem tendo 

em conta a proposta apresentada para a expansão da Zona Económica 

Exclusiva de Portugal. 
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1 PONTOS FOCAIS; 1 MUNICÍPIOS 

IPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Alterar Entidades: Ministério da Economia/ Secretário de Estado Adjunto e 

Geral das Atividades Económicas. 

Outros Parceiros: Ministério da Cultura/Direção Geral do Património Cultural, 

Autoridade Tributária, Turismo de Portugal, Autarquias Locais e 

organizações de cariz cultural, Associação Nacional de Municípios, 

Proposta foi inserida na Medida 3.5 Dinamizar e 

revitalizar o comércio e os serviços.

Relacionamento com Referenciais Estratégicos e Operacionais 

Nacionais: Instrumentos (Regimes fiscais e sistema de incentivos) de apoio, 

de preservação, de promoção, de suporte ao desenvolvimento e proteção 

eresse histórico e cultural ou social 

local (Ex: Lojas com História); • Instrumentos de Proteção e dinamização das 

artes e ofícios tradicionais; • Mapa do Comércio e Serviços com informação 

sobre os estabelecimentos comerciais e de serviços existentes no território 

As sugestões referem-se a

não a documentos de Estratégia Nacional Setorial.

3. Acrescentar  os seguintes Efeitos Esperados: Revitalização económica de 

emprego e formas de atração de investimento e 

visitantes; Melhor ordenamento comercial; Potenciar a atratividade/atividade 

turística dos espaços urbanos; Melhor avaliação e identificação de novos 

paradigmas/oportunidades de negócio; Modernização e qualificação na 

Propostas inseridas na Medida 3.5 Dinamizar e 

revitalizar o comércio e os serviços.

1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULAR 

SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Proposta de indicador de monitorização: pessoal ao serviço criado com as 

novas empresas do sector da economia do mar. 

Na lista de indicadores de monitorização constam o 

“Pessoal  ao serviço em empresas do setor da 

economia do mar, por concelho  (INE), que já satisfaz 

os objectivos desta sugestão

2. Não é mencionado a valorização do oceano para além de porta de 

saída de bens e pessoas. Seria necessário uma abordagem tendo 

em conta a proposta apresentada para a expansão da Zona Económica 

O PNPOT sinaliza a relevância da atlanticidade do país 

e a importância da extensa plataforma continental

mas a gestão da ZEE está fora do âmbito do PNPOT. 

Contudo a referência concorda

acrescentando na descrição sumária da 

“Com a expansão da Zona Económica Exclusiva (ZEE) 

de Portugal criam-se novas oportunidades para a 

valorização económica e ambiental do país”
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Proposta foi inserida na Medida 3.5 Dinamizar e 

revitalizar o comércio e os serviços. 

se a instrumentos de política e 

documentos de Estratégia Nacional Setorial. 

Propostas inseridas na Medida 3.5 Dinamizar e 

revitalizar o comércio e os serviços. 

Na lista de indicadores de monitorização constam o 

“Pessoal  ao serviço em empresas do setor da 

economia do mar, por concelho  (INE), que já satisfaz 

sugestão. 

O PNPOT sinaliza a relevância da atlanticidade do país 

e a importância da extensa plataforma continental 

mas a gestão da ZEE está fora do âmbito do PNPOT. 

Contudo a referência concorda-se com a sugestão 

acrescentando na descrição sumária da Medida que 

“Com a expansão da Zona Económica Exclusiva (ZEE) 

se novas oportunidades para a 

valorização económica e ambiental do país” 
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TEMA: Domínio Económico 

SUBTEMA: Medida 3.7 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 COMISSÃO CONSULTIVA

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. É necessário diminuir a precariedade do emprego, bem como melhorar a 

qualidade do emprego e aumentar os vínculos laborais mais estáveis.  

Proposta para indicador de monitorização: emprego por tipo de contrato 

por sexo e idade; 

2. Estabelecimento de redes de parceria intrarregional para inserção de 

jovens qualificados no mercado de trabalho e formação/qualificação de 

jovens para os setores de atividades económica de base local/regional 

(criação de respostas de empregabilidade diferenciadoras das atuais, pela 

aposta na proximidade das pessoas aos empregadore

oferta/procura e pelo acompanhamento personalizados de talentos e 

ideias). 

3. Defendemos a revogação da norma do Código do Trabalho qu

a contratação a termo dos jovens à procura do primeiro emprego e 

desempregados de longa duração, a integração dos trabalhadores em 

situação precária, quer no sector público, quer no privado, bem como uma 

fiscalização do cumprimento da legislação do 

 

 

TEMA: Domínio Económico 

SUBTEMA: Medida 3.8 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 PONTO FOCAL; 1 COMISSÃO CONSULTIVA

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. A absorção de conhecimento e a transferência de tecnologia não se deve 

cingir ao mercado e organizações empresariais, devendo também incluir o 

sector público, seja o sector empresarial, seja a Administração Pública, 

devendo por isso ser incluído nos objectivos operacionais 5 e 7

2. Falta de desenvolvimento das redes de infraestruturas de 

desenvolvimento e transferência de tecnologia, a necessidade de recuperar 

o SRTT - Sistema Regional de Transferência de Tecnologia e o PACT 

do Alentejo de Ciência e Tecnologia, a atualização da sua estratégia, 

integrada com a EREI - Estratégia Regional de Especialização Inteligente e 

relançamento desse sistema em bases sólidas e, a expansão e qualificação 

das redes digitais.  

3. Em relação ao emprego científico não se deve perder de vista o objectivo, 

afirmado no domínio social, de redução da p

vínculos estáveis, pelo que propomos que nos efeitos esperados se 

acrescente este ponto, ficando “Aumento do emprego em geral e do 

emprego qualificado, particularmente o científico e dos jovens, com vínculos 

estáveis”. Do mesmo modo, propomos a inclusão de um indicador de 

monitorização relativo ao emprego científico segundo o vínculo laboral".

4. Incluir 2 novos objectivos operacionais: 

- Incentivar a aposta das empresas no desenvolvimento de produtos e 

serviços com incorporação de valor local ou regional. (Ação/Indicadores de 

monitorização: Campanha sensibilização, promoção junto das comunidades 

locais, nº de empresas por NUT III)  

- Aumentar a rede de municípios que apoia o empreendedorismo 

responsável com vertentes locais/regionais implícitas (Ação/indicadores de 

monitorização: Criação de um ponto de contacto em cada município para 

apoiar a formação de públicos estratégicos bem como o desenvo

implementação e avaliação de programas e projetos neste âmbito)."
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1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 COMISSÃO CONSULTIVA 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. É necessário diminuir a precariedade do emprego, bem como melhorar a 

qualidade do emprego e aumentar os vínculos laborais mais estáveis.  

indicador de monitorização: emprego por tipo de contrato 

Observações acolhidas 

operacionais e nos indicadores de monitorização.

2. Estabelecimento de redes de parceria intrarregional para inserção de 

qualificados no mercado de trabalho e formação/qualificação de 

jovens para os setores de atividades económica de base local/regional 

(criação de respostas de empregabilidade diferenciadoras das atuais, pela 

aposta na proximidade das pessoas aos empregadores – matching 

oferta/procura e pelo acompanhamento personalizados de talentos e 

Sugestão já presente na Medida 3.7

emprego e contrariar a precariedade no mercado de 

trabalho. 

3. Defendemos a revogação da norma do Código do Trabalho que permite 

a contratação a termo dos jovens à procura do primeiro emprego e 

desempregados de longa duração, a integração dos trabalhadores em 

situação precária, quer no sector público, quer no privado, bem como uma 

do trabalho 

A revogação da norma do Código do Trabalho não 

está no âmbito do PNPOT.

1 PONTO FOCAL; 1 COMISSÃO CONSULTIVA 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

absorção de conhecimento e a transferência de tecnologia não se deve 

cingir ao mercado e organizações empresariais, devendo também incluir o 

sector público, seja o sector empresarial, seja a Administração Pública, 

os operacionais 5 e 7 

Sugestão acolhida e enquadrada nos obje

operacionais. 

2. Falta de desenvolvimento das redes de infraestruturas de 

desenvolvimento e transferência de tecnologia, a necessidade de recuperar 

ia de Tecnologia e o PACT - Parque 

do Alentejo de Ciência e Tecnologia, a atualização da sua estratégia, 

Estratégia Regional de Especialização Inteligente e 

relançamento desse sistema em bases sólidas e, a expansão e qualificação 

Desenvolver Ecossistemas de inovação de base 

territorial pressupõe o fortalecimento das 

infraestruturas necessárias.

3. Em relação ao emprego científico não se deve perder de vista o objectivo, 

afirmado no domínio social, de redução da precariedade e incentivo a 

vínculos estáveis, pelo que propomos que nos efeitos esperados se 

acrescente este ponto, ficando “Aumento do emprego em geral e do 

emprego qualificado, particularmente o científico e dos jovens, com vínculos 

do, propomos a inclusão de um indicador de 

monitorização relativo ao emprego científico segundo o vínculo laboral". 

Sugestão acolhida e enquadrada nos efeitos 

esperados e nos indicadores de monitorização.

ntivar a aposta das empresas no desenvolvimento de produtos e 

serviços com incorporação de valor local ou regional. (Ação/Indicadores de 

monitorização: Campanha sensibilização, promoção junto das comunidades 

a rede de municípios que apoia o empreendedorismo 

responsável com vertentes locais/regionais implícitas (Ação/indicadores de 

monitorização: Criação de um ponto de contacto em cada município para 

apoiar a formação de públicos estratégicos bem como o desenvolvimento, 

implementação e avaliação de programas e projetos neste âmbito)." 

Proposta na generalidade 

objectivos operacionais.

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018 

 

 e enquadradas nos objetivos 

operacionais e nos indicadores de monitorização. 

já presente na Medida 3.7 Qualificar o 

emprego e contrariar a precariedade no mercado de 

A revogação da norma do Código do Trabalho não 

está no âmbito do PNPOT. 

Sugestão acolhida e enquadrada nos objetivos 

Desenvolver Ecossistemas de inovação de base 

territorial pressupõe o fortalecimento das 

infraestruturas necessárias. 

e enquadrada nos efeitos 

esperados e nos indicadores de monitorização. 

Proposta na generalidade acolhida e incluída nos 

objectivos operacionais. 
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TEMA: Domínio Económico 

SUBTEMA: Medida 3.9 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 COMISSÃO CONSULTIVA; 1 OUTROS; 1 PARTICULARES

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Consideramos que esta Medida está muito dirigida para as empresas 

exportadoras, quando a maioria das empresas portuguesas continua a 

produzir para o mercado nacional. Sem prejuízo das empresas vocacionadas 

para a exportação, defendemos que todas as empresas devem ser 

abrangidas e designadamente as que produzem bens e serviços que 

substituem importações e contribuem para a diminuição do défice externo 

ou as que podem a vir a ser orientadas para esse fim. 

 

2. Propomos a adopção de mais um indicador de monitorização: VAB em 

empresas e sectores que produzem bens e serviços de alta tecnologia (sem 

distinção entre exportadoras ou não exportadoras)

 

 

 

 

 

 

TEMA: Domínio Económico 

SUBTEMA: Medida 3.10 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 PONTOS FOCAIS; 1 ASSOCIAÇÕES E ONG

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Deverá ser identificada a ET27, pois o Eixo 2 

Impulsionar a Economia"" identifica, para a sua concretização a promoção de 

operações de captação ativa de investimento direto estrangeiro, envolvendo 

ações nos mercados externos, como roadshows, missões empresariais, 

dossiers e instrumentos de prospeção de mercados e de atração de 

investimento, bem como ações de suporte e acompanhamento ao investidor 

e ao empresário. 

2. Relativamente à vocação internacional do território: definir a vocação 

internacional de cada região (Atlântica/Açores;, Euro

e Algarve; e Ibérica). 

3. Criar estratégia de internacionalização dirigida aos países emergentes.

4. No Desporto, a dimensão Rendimento claramente contribui para a 

afirmação das metrópoles e das principais cidades

internacionalização, reforçando a internacionalização de Portugal e a sua 

capacidade de atração de investimento externo.
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1 COMISSÃO CONSULTIVA; 1 OUTROS; 1 PARTICULARES

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

está muito dirigida para as empresas 

exportadoras, quando a maioria das empresas portuguesas continua a 

produzir para o mercado nacional. Sem prejuízo das empresas vocacionadas 

para a exportação, defendemos que todas as empresas devem ser 

ignadamente as que produzem bens e serviços que 

substituem importações e contribuem para a diminuição do défice externo 

ou as que podem a vir a ser orientadas para esse fim.   

A Medida não está dirigida para as empresas 

exportadoras, mas para todas. O seu

pode implicar aumento das exportações.

2. Propomos a adopção de mais um indicador de monitorização: VAB em 

empresas e sectores que produzem bens e serviços de alta tecnologia (sem 

distinção entre exportadoras ou não exportadoras) 

Proposta acolhida para a lista de indicadores

1 PONTOS FOCAIS; 1 ASSOCIAÇÕES E ONG 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Deverá ser identificada a ET27, pois o Eixo 2 daquela Estratégia afirma: 

Impulsionar a Economia"" identifica, para a sua concretização a promoção de 

operações de captação ativa de investimento direto estrangeiro, envolvendo 

ações nos mercados externos, como roadshows, missões empresariais, 

instrumentos de prospeção de mercados e de atração de 

investimento, bem como ações de suporte e acompanhamento ao investidor 

Proposta inserida na lista de Referenciais Estratégicos 

e Operacionais Nacionais.

rnacional do território: definir a vocação 

internacional de cada região (Atlântica/Açores;, Euro-mediterrânica/Alentejo 
Cabe aos PROT e os Programas Operacionais 

Regionais avançar nesse sentido.

zação dirigida aos países emergentes. 

Trata-se de uma sugestão

refletida na operacionalização desta Medida de 

Política. 

4. No Desporto, a dimensão Rendimento claramente contribui para a 

afirmação das metrópoles e das principais cidades enquanto motores da 

internacionalização, reforçando a internacionalização de Portugal e a sua 

capacidade de atração de investimento externo. 

Proposta foi inserida na Medida 3.10

internacionalização e a atração de investimento 

externo. 
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1 COMISSÃO CONSULTIVA; 1 OUTROS; 1 PARTICULARES 

A Medida não está dirigida para as empresas 

exportadoras, mas para todas. O seu desenvolvimento 

pode implicar aumento das exportações. 

para a lista de indicadores 

Proposta inserida na lista de Referenciais Estratégicos 

e Operacionais Nacionais. 

Cabe aos PROT e os Programas Operacionais 

Regionais avançar nesse sentido. 

sugestão que tem sentido ser 

refletida na operacionalização desta Medida de 

Proposta foi inserida na Medida 3.10 Reforçar a 

internacionalização e a atração de investimento 



 

98 

 

TEMA: Domínio Económico 

SUBTEMA: Medida 3.11 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PONTOS 

FOCAIS; 1 EMPRESA 

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Acrescentar: Atendendo às especificidades 

região, é necessário analisar os setores e projetos chave para a economia 

circular no âmbito de territórios específicos, de forma a promover sinergias e 

garantir simbioses ajustadas entre as políticas de território e de economia 

circular por forma a melhor capturar benefícios económicos.

2. No contexto da economia circular, a componente de gestão de territorial 

intervém na manutenção da produtividade e regeneração de recursos, quer 

por via da sua ação nos ciclos biológicos - 

minerais - como por via da sua ação sobre ciclos técnicos 

atividades económicas, e ambiente construído. Sobretudo a dimensão 

territorial “região” é considerado um fator importante no processo de 

transição, não só pelas especificidades geográficas como também pela 

conetividade entre zonas urbanas e rurais (zonas urbanas têm um papel 

mais preponderante por serem centros de produção e pelo seu potencial de 

eficiência enquanto as zonas rurais tipicamente providenciam os recursos de 

base). 

3. No contexto do desenvolvimento de agendas regionais em matéria de 

economia circular, destaca-se, em particular, a agenda de transição para as 

«Zonas Empresariais Responsáveis» (ZER), cujos objetivos consistem em: a) 

Promover iniciativas de simbiose industrial entre as empresas industriais dos 

setores -chave sediados em ZER; b) Promover a instalação de empresas em 

ZER; c) Promover a reconversão de áreas de acolhimento empresarial em 

ZER; d) Contribuir para a elaboração de Roteiros de Econo

aglomerados industriais; e) Contribuir para a elaboração de Planos Regionais 

de Simbiose Industrial." 

4. Considera-se que as zonas rurais poderão 

dinamização desta temática promovendo o potencial dos resíduos 

resultantes das explorações agrícolas, por exemplo. A criação, em locais 

estratégicos junto das explorações, de unidades de valorização dos 

subprodutos agrícolas poderá ser uma proposta rentável quer do ponto de 

vista económico quer ambiental. 

5. Achamos de particular importância esta 

o texto do PNPOT é importante o desenvolvimento de políticas que 

promovam: (i) o fecho de ciclos que possa induzir a regeneração de recursos 

na economia; (ii) a otimização do uso dos recursos já mobilizados; (iii) a 

eficácia do sistema, excluindo as externalidades negativas como o uso de 

materiais não regeneráveis, tóxicos ou poluição.
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1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PONTOS 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Acrescentar: Atendendo às especificidades socioeconómicas de cada 

região, é necessário analisar os setores e projetos chave para a economia 

circular no âmbito de territórios específicos, de forma a promover sinergias e 

garantir simbioses ajustadas entre as políticas de território e de economia 

cular por forma a melhor capturar benefícios económicos. 

Proposta inserida com as necessárias adaptações na 

Justificação da Medida. 

2. No contexto da economia circular, a componente de gestão de territorial 

intervém na manutenção da produtividade e regeneração de recursos, quer 

 solo, água, e materiais naturais e 

ação sobre ciclos técnicos - metabolismo, 

atividades económicas, e ambiente construído. Sobretudo a dimensão 

territorial “região” é considerado um fator importante no processo de 

transição, não só pelas especificidades geográficas como também pela  

entre zonas urbanas e rurais (zonas urbanas têm um papel 

mais preponderante por serem centros de produção e pelo seu potencial de 

eficiência enquanto as zonas rurais tipicamente providenciam os recursos de 

O PNPOT já incorpora as 

3. No contexto do desenvolvimento de agendas regionais em matéria de 

se, em particular, a agenda de transição para as 

«Zonas Empresariais Responsáveis» (ZER), cujos objetivos consistem em: a) 

de simbiose industrial entre as empresas industriais dos 

chave sediados em ZER; b) Promover a instalação de empresas em 

ZER; c) Promover a reconversão de áreas de acolhimento empresarial em 

ZER; d) Contribuir para a elaboração de Roteiros de Economia Circular em 

aglomerados industriais; e) Contribuir para a elaboração de Planos Regionais 

Esta sugestão encontra

sintética na Descrição Sumária da Medida.

se que as zonas rurais poderão ter um papel importante na 

dinamização desta temática promovendo o potencial dos resíduos 

resultantes das explorações agrícolas, por exemplo. A criação, em locais 

estratégicos junto das explorações, de unidades de valorização dos 

rá ser uma proposta rentável quer do ponto de 

Sugestão inserida na Medida.

5. Achamos de particular importância esta Medida”, uma vez que, como diz 

o texto do PNPOT é importante o desenvolvimento de políticas que 

(i) o fecho de ciclos que possa induzir a regeneração de recursos 

na economia; (ii) a otimização do uso dos recursos já mobilizados; (iii) a 

eficácia do sistema, excluindo as externalidades negativas como o uso de 

uição. 

Observação que subscreve a importância d

comentada, sem incluir qualquer 
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1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PONTOS 

Proposta inserida com as necessárias adaptações na 

 

O PNPOT já incorpora as sugestões aqui registadas. 

encontra-se já referida de uma forma 

sintética na Descrição Sumária da Medida. 

inserida na Medida. 

screve a importância da Medida 

, sem incluir qualquer sugestão. 
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TEMA: Domínio de Conetividade 

SUBTEMA: Geral 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 MUNICÍPIO

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Ausência de referência e de programação em relação aos grandes projetos 

estruturantes que se encontram ou estiveram previstos, … para a AML, e para 

alguns Municípios;  

- no setor logístico (criação de uma Plataforma Logística Multifuncional no 

Poceirão). 

 

 

TEMA: Domínio de Conetividade 

SUBTEMA: Medida 4.1 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 5 MUNICÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULARES

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Nos objetivos operacionais, nas energias alternativas, fala

especificamente no aproveitamento solar, e nada se refere ao eólico. 

Sugerimos que se possa incluir.  

Temos que assumir nos objetivos operacionais a intenção de resolver 

rapidamente a falta de redes de Águas de Abastecimento e de Águas 

Residuais. Fala-se no aumento da resiliência, num sentido da substituição das 

redes, mas temos que ter a clara noção de qu

há redes nenhumas, que devem por isso ser construídas com prioridade um. 

2. É fundamental que toda a rede de abastecimento e saneamento seja 

reformulada tendo em vista a revitalização das aldeias e vilas, dando as 

condições necessárias para as estratégias a implementar. Esta necessidade 

assume particular importância para o território do Alto Alentejo.

3. É ignorado o facto de ainda existirem aglomerados populacionais não 

dotados de redes de saneamento, pelo que, o investimento parece 

abranger a criação, mas sim a otimização. 

4. Existem áreas temáticas de importância estratégica que deveriam ser 

abordadas/aprofundadas, como por exemplo: questões de autonomia e 

segurança da produção e do abastecimento energético.
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1 MUNICÍPIO 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Ausência de referência e de programação em relação aos grandes projetos 

estruturantes que se encontram ou estiveram previstos, … para a AML, e para 

no setor logístico (criação de uma Plataforma Logística Multifuncional no 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes que servem de 

base às opções estratégicas e modelo territorial do 

PNPOT e detalhada a programação operacional dos 

investimentos a realizar. 

5 MUNICÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULARES

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Nos objetivos operacionais, nas energias alternativas, fala-se 

especificamente no aproveitamento solar, e nada se refere ao eólico. 

Temos que assumir nos objetivos operacionais a intenção de resolver 

rapidamente a falta de redes de Águas de Abastecimento e de Águas 

se no aumento da resiliência, num sentido da substituição das 

redes, mas temos que ter a clara noção de que em muitos locais ainda nem 

há redes nenhumas, que devem por isso ser construídas com prioridade um.  

A produção e fontes alternativas de energia são 

consideradas no relatório Diagnóstico, 

designadamente na página 51 e seguintes

sectoriais no domínio da água serão estabelecidos 

pelo sector e no âmbito dos Planos de Gestão de 

Região Hidrográfica. A 

água num clima em mudança 

condições climáticas mediterrânicas, a água é um dos 

principais fatores limitantes ao uso do solo, pelo que a 

sua disponibilidade e regularização assumem uma 

importância estratégica. Da mesma forma aponta a 

necessidade em garantir a redução de perdas nos 

sistemas de captação, transporte, distribuição e 

aplicação de água. Por seu lad

as infraestruturas ambientais e de energia 

necessidade de aumentar a resiliência dos sistemas de 

abastecimento de água, saneamento de águas 

residuais e de drenagem de águas pluviais. A 

priorização de investimentos caberá 

setor. 

2. É fundamental que toda a rede de abastecimento e saneamento seja 

reformulada tendo em vista a revitalização das aldeias e vilas, dando as 

condições necessárias para as estratégias a implementar. Esta necessidade 

importância para o território do Alto Alentejo. 

Preocupação acolhida, com as devidas adaptações, no 

Domínio da Governança Territorial. Foi desenvolvida 

uma nova Medida a 5.7

intraurbana para uma cidade sustentável e inteligente

dirigida à cooperação urbana tendo em vista a 

valorização das Cidades. A Medida responde a 

algumas das questões levantadas.

3. É ignorado o facto de ainda existirem aglomerados populacionais não 

dotados de redes de saneamento, pelo que, o investimento parece não 

4. Existem áreas temáticas de importância estratégica que deveriam ser 

abordadas/aprofundadas, como por exemplo: questões de autonomia e 

segurança da produção e do abastecimento energético. 

 O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes definidos 

pelos setores, que servem de base às opções 

estratégicas e modelo territorial do PNPOT e detalhada 

a programação operacional dos investimentos a 

realizar. As grandes  conetividade
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O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes que servem de 

opções estratégicas e modelo territorial do 

PNPOT e detalhada a programação operacional dos 

 

5 MUNICÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULARES 

A produção e fontes alternativas de energia são 

consideradas no relatório Diagnóstico, 

gina 51 e seguintes. Estratégias 

domínio da água serão estabelecidos 

pelo sector e no âmbito dos Planos de Gestão de 

Região Hidrográfica. A Medida 1.1 Gerir o recurso 

água num clima em mudança sinaliza que nas 

condições climáticas mediterrânicas, a água é um dos 

ntes ao uso do solo, pelo que a 

sua disponibilidade e regularização assumem uma 

importância estratégica. Da mesma forma aponta a 

necessidade em garantir a redução de perdas nos 

sistemas de captação, transporte, distribuição e 

aplicação de água. Por seu lado a Medida 4.1 Otimizar 

as infraestruturas ambientais e de energia sinaliza a 

necessidade de aumentar a resiliência dos sistemas de 

abastecimento de água, saneamento de águas 

residuais e de drenagem de águas pluviais. A 

priorização de investimentos caberá às entidades do 

Preocupação acolhida, com as devidas adaptações, no 

Domínio da Governança Territorial. Foi desenvolvida 

uma nova Medida a 5.7 Fomentar a cooperação 

intraurbana para uma cidade sustentável e inteligente, 

gida à cooperação urbana tendo em vista a 

valorização das Cidades. A Medida responde a 

algumas das questões levantadas. 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes definidos 

, que servem de base às opções 

estratégicas e modelo territorial do PNPOT e detalhada 

a programação operacional dos investimentos a 

conetividades internacionais pelas 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

5. Sugere-se indicadores como a utilização dos dados recolhidos pelas 

entidades gestoras no âmbito da monitorização da qualid

prestam. A título de exemplo: acessibilidade física ao serviço, ocorrência de 

falhas no abastecimento, qualidade da água, cumprimento da licença de 

descarga, entre outros. 

6. O PNPOT deveria assumir o mapeamento das regiõ

para a produção de energias alternativas, como o sol o vento ou as marés, 

considerando o conjunto e a necessária preservação e enquadramento nos 

valores naturais e ambientais e patrimoniais, sem esquecer o aproveitamento 

da biomassa que será fundamental para as políticas de silvicultura preventiva 

e para as Medidas de prevenção dos fogos rurais. As energias renováveis, 

são também cruciais pelo peso que detêm na mitigação climática imediata.

7. Sendo necessário dotar todos os edifícios públicos e aqueles com receção 

ao público de características que permitam melhor o bem

Sendo que estamos numa zona com predominância de sol, devemos 

aproveitá-lo ao máximo.  

8. A fatura energética de qualquer empresa representa um dos seus maiores 

encargos. Deste modo e por forma a tornar todos os territórios de baixa 

densidade mais atrativos e competitivos é imperativa a elaboração de uma 

estratégia que vise a redução dos custos de contexto/produção. Assim, 

diminuir o valor dos custos associados à energia nos territórios de baixa 

densidade vai-se promover uma discriminação positiva como fator de

atratividade de empresas para a região. 

9. As potencialidades existentes para, no âmbito da política energética, 

salvaguardando as questões ambientais, fomentar a eficiência e desenvolver 

a produção de energia com destaque para as renováveis suportadas em 

redes de transporte e distribuição de energia elétrica adequadas e modernas, 

dotadas de dispositivos de gestão inteligente, também articulada com a 

política de mobilidade. 
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

quais passarão as questões energéticas mencionadas, 

foram sinalizadas no Sistema de 

modelo Territorial nomeadamente os gasodutos 

existentes e previstos e as interligações elétrica

existentes e planeadas. 

de politica dirigidas aos setores e de otimização das 

infraestruturas ambientais e de energia apontam a 

importância da eficiência energética e o recurso a 

soluções desconcentradas de produção de energia.

se indicadores como a utilização dos dados recolhidos pelas 

entidades gestoras no âmbito da monitorização da qualidade do serviço que 

prestam. A título de exemplo: acessibilidade física ao serviço, ocorrência de 

falhas no abastecimento, qualidade da água, cumprimento da licença de 

A sugestão é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo.

acompanhamento dos indicadores apresentados já é 

feito presentemente pela Entidade Reguladora de 

Serviços de Águas e Resíduos no quadro da 

implementação do plano estratégico para o setor 

PENSAAR. 

6. O PNPOT deveria assumir o mapeamento das regiões com caraterísticas 

para a produção de energias alternativas, como o sol o vento ou as marés, 

considerando o conjunto e a necessária preservação e enquadramento nos 

valores naturais e ambientais e patrimoniais, sem esquecer o aproveitamento 

ue será fundamental para as políticas de silvicultura preventiva 

s de prevenção dos fogos rurais. As energias renováveis, 

são também cruciais pelo peso que detêm na mitigação climática imediata. 

A produção e fontes alternativas de energia s

consideradas no relatório Diagnóstico, 

designadamente na p

designadamente no capitulo 2.2 onde apresenta o 

mapeamento da produção de energia alternativa, onde 

as diferentes regiões assumem perfis económicos 

diferenciados. No Programa

Promover a competitividade da silvicultura 

Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia

enquadram respetivamente, o aproveitamento da 

biomassa associada à competitividade da Silvicultura e 

o incentivar da produção de 

descentralizada nas empresas e em territórios de 

elevado potencial solar. 

7. Sendo necessário dotar todos os edifícios públicos e aqueles com receção 

ao público de características que permitam melhor o bem-estar das regiões. 

que estamos numa zona com predominância de sol, devemos 

A produção e fontes alternativas de energia são 

consideradas no relatório Diagnóstico, 

designadamente na página

Programa de Ação, as 

competitividade da silvicultura 

infraestruturas ambientais e de energia 

respetivamente, o aproveitamento da biomassa 

associada à competitividade da Silvicultura e o 

incentivar da produção de energia solar de forma 

descentralizada nas empresas e em territórios de 

elevado potencial solar. 

8. A fatura energética de qualquer empresa representa um dos seus maiores 

encargos. Deste modo e por forma a tornar todos os territórios de baixa 

competitivos é imperativa a elaboração de uma 

estratégia que vise a redução dos custos de contexto/produção. Assim, 

diminuir o valor dos custos associados à energia nos territórios de baixa 

se promover uma discriminação positiva como fator de 

A sugestão dá enquadramento à promoção da 

produção e fontes alternativas de energia, não sendo 

equacionadas Medidas fiscais específicas.

9. As potencialidades existentes para, no âmbito da política energética, 

aguardando as questões ambientais, fomentar a eficiência e desenvolver 

a produção de energia com destaque para as renováveis suportadas em 

redes de transporte e distribuição de energia elétrica adequadas e modernas, 

gente, também articulada com a 

Em termos de políticas energéticas, as preocupações 

expostas constam do Desafio 4.1 e da Medida 4.1 

Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia.
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quais passarão as questões energéticas mencionadas, 

as no Sistema de  conetividade do 

modelo Territorial nomeadamente os gasodutos 

existentes e previstos e as interligações elétricas 

existentes e planeadas. Simultaneamente as Medidas 

de politica dirigidas aos setores e de otimização das 

entais e de energia apontam a 

importância da eficiência energética e o recurso a 

soluções desconcentradas de produção de energia. 

é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da Medida. Em sede de 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo. Contudo o 

acompanhamento dos indicadores apresentados já é 

feito presentemente pela Entidade Reguladora de 

Serviços de Águas e Resíduos no quadro da 

implementação do plano estratégico para o setor 

A produção e fontes alternativas de energia são 

consideradas no relatório Diagnóstico, 

designadamente na página 51 e seguintes 

designadamente no capitulo 2.2 onde apresenta o 

mapeamento da produção de energia alternativa, onde 

as diferentes regiões assumem perfis económicos 

o Programa de Ação, as Medidas 3.12 

Promover a competitividade da silvicultura e 4.1 

Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia 

enquadram respetivamente, o aproveitamento da 

biomassa associada à competitividade da Silvicultura e 

o incentivar da produção de energia solar de forma 

descentralizada nas empresas e em territórios de 

elevado potencial solar.  

A produção e fontes alternativas de energia são 

no relatório Diagnóstico, 

página 51 e seguintes. No 

, as Medidas 3.12 Promover a 

competitividade da silvicultura e 4.1 Otimizar as 

infraestruturas ambientais e de energia enquadram 

respetivamente, o aproveitamento da biomassa 

associada à competitividade da Silvicultura e o 

incentivar da produção de energia solar de forma 

scentralizada nas empresas e em territórios de 

 

dá enquadramento à promoção da 

produção e fontes alternativas de energia, não sendo 

s fiscais específicas. 

Em termos de políticas energéticas, as preocupações 

do Desafio 4.1 e da Medida 4.1 

Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia. 



 

 

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018

 

CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

10. Sugerem-se os indicadores: 

• Percentagem de eletricidade de fonte renovável produzida de forma 

descentralizada, por concelho; 

• Percentagem de edifícios públicos e equipamentos coletivos com 

produção, descentralizada de eletricidade de fonte renovável, por concelho;

• Percentagem de perdas de água nos sistemas de abastecimento, por 

concelho (ERSAR); 

• Percentagem de sistemas de saneamento sem incumprimentos das licenças 

de descarga, urbanos e industriais, por concelho e/ou por área de influência 

da Entidade Gestora (ERSAR); 

• Percentagem de área impermeabilizada em zonas de leito de cheia, por 

concelho. 

 

 

TEMA: Domínio de Conetividade 

SUBTEMA: Medida 4.2 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 2 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULARES; 1 

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Entende-se o motivo subjacente à inclusão desta 

conetividade. No entanto, numa perspetiva de valorização do seu conteúdo 

e de garantir uma maior efetividade daquilo a que se propõe, deveria estar 

incluída no primeiro grupo, relativo ao domínio natural. Temo que a sua 

inclusão no grupo em que se encontra atualmente leve ao seu 

esquecimento. Ainda que aqui tratado do ponto de vista de conetividade, 

trata-se de uma questão de teor ambiental, e isso é de facto o seu objeto 

central. 

2. Esta Medida deve ser congratulada (..). Para garantir o seu cumprimento e 

assegurar a integridade destes corredores, é importante que se respeite 

REN, RAN e Rede Natura 2000, limitando os regimes de exceção que têm 

sido atribuídos a obras de interesse público que não

empreendimentos turísticos, instalações industriais) ou para os quais existem 

outras soluções com menores impactes (ex: em detrimento da construção de 

novas barragens). Alguns exemplos recentes: Despachos n.ºs 612/2018, 

1006/2018, 965/2018, 969/2018, 1463/2018, 1464/2018 e 1780/2018.  Esta 

Medida não vai além de uma orientação positiva que carece de 

materialização, já que se pode ler que "A concretização desta 

introduz novas servidões ou restrições de utilidade pública nem prevê novas

Medidas legislativas." Para garantir a sua eficácia, é necessária uma solução 

de compromisso por um lado, e de soluções comprováveis por outro. Uma 

das soluções será assegurar que, no domínio da conetividade ecológica azul, 

sejam criados buffers onde se assegure, através de instrumentos jurídicos 

adequados, que não haverá possibilidade de introduzir alterações humanas 

à morfologia e às galerias ripícolas.. 
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

eletricidade de fonte renovável produzida de forma 

• Percentagem de edifícios públicos e equipamentos coletivos com 

produção, descentralizada de eletricidade de fonte renovável, por concelho; 

nos sistemas de abastecimento, por 

• Percentagem de sistemas de saneamento sem incumprimentos das licenças 

de descarga, urbanos e industriais, por concelho e/ou por área de influência 

impermeabilizada em zonas de leito de cheia, por 

A sugestão é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo.

2 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULARES; 1 ENSINO SUPERIOR

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

se o motivo subjacente à inclusão desta Medida no domínio da 

conetividade. No entanto, numa perspetiva de valorização do seu conteúdo 

e de garantir uma maior efetividade daquilo a que se propõe, deveria estar 

incluída no primeiro grupo, relativo ao domínio natural. Temo que a sua 

que se encontra atualmente leve ao seu 

esquecimento. Ainda que aqui tratado do ponto de vista de conetividade, 

se de uma questão de teor ambiental, e isso é de facto o seu objeto 

A  conetividade do território é frequentemente 

associada à rede de rodoferroviária. Contudo, a 

funcionalidade do território aumenta se nele se 

estabelecerem redes de 

a articulação entre usos e atividades dependentes do 

seu capital natural. A rede hidrográfica e a rede do 

sistema nacional de áreas classificadas constituem

como elementos essenciais à circulação e interconexão 

de fluxos de matérias, energia e à prestação de 

serviços de ecossistemas que beneficiem as pessoas e 

a biodiversidade. 

Assim, considera que é importante que as redes 

conetividade cruciais para o ordenamento do 

território, sejam consideradas na sua essência de 

promoção da interconexão dos ecossistemas, das 

pessoas e das atividades, contribuindo para a 

valorização dos recursos e para um modelo de 

organização territorial mais sustentável. É certo que as 

conetividades são de natureza distinta mas passem a 

ser consideradas igualmente relevantes para a 

funcionalidade do território.

deve ser congratulada (..). Para garantir o seu cumprimento e 

assegurar a integridade destes corredores, é importante que se respeite 

REN, RAN e Rede Natura 2000, limitando os regimes de exceção que têm 

sido atribuídos a obras de interesse público que não o são (ex. 

empreendimentos turísticos, instalações industriais) ou para os quais existem 

outras soluções com menores impactes (ex: em detrimento da construção de 

novas barragens). Alguns exemplos recentes: Despachos n.ºs 612/2018, 

/2018, 1463/2018, 1464/2018 e 1780/2018.  Esta 

não vai além de uma orientação positiva que carece de 

materialização, já que se pode ler que "A concretização desta Medida não 

introduz novas servidões ou restrições de utilidade pública nem prevê novas 

s legislativas." Para garantir a sua eficácia, é necessária uma solução 

de compromisso por um lado, e de soluções comprováveis por outro. Uma 

das soluções será assegurar que, no domínio da conetividade ecológica azul, 

assegure, através de instrumentos jurídicos 

adequados, que não haverá possibilidade de introduzir alterações humanas 

A gestão de áreas associada à rede hidrográfica é 

assegurada pelas entidades competentes. 
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é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da Medida. Em sede de 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo. 

ENSINO SUPERIOR 

do território é frequentemente 

e de rodoferroviária. Contudo, a 

funcionalidade do território aumenta se nele se 

estabelecerem redes de  conetividade que assegurem 

a articulação entre usos e atividades dependentes do 

seu capital natural. A rede hidrográfica e a rede do 

e áreas classificadas constituem-se 

como elementos essenciais à circulação e interconexão 

de fluxos de matérias, energia e à prestação de 

serviços de ecossistemas que beneficiem as pessoas e 

Assim, considera que é importante que as redes de 

conetividade cruciais para o ordenamento do 

território, sejam consideradas na sua essência de 

promoção da interconexão dos ecossistemas, das 

pessoas e das atividades, contribuindo para a 

valorização dos recursos e para um modelo de 

al mais sustentável. É certo que as 

conetividades são de natureza distinta mas passem a 

ser consideradas igualmente relevantes para a 

funcionalidade do território. 

A gestão de áreas associada à rede hidrográfica é 

assegurada pelas entidades competentes.  
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

3. Apesar das intenções de não se introduzirem novas servidões e restrições, 

não é claro como se irá fazer a ligação dos corredores ecológicos previstos 

nos PROF com as redes de  conetividade 

municipal, baseadas nas estruturas ecológicas regionais e municipais (por si 

só já muito confusas)? Se, a estas redes de 

RAN, parece-nos que não sobrará espaço algum para a atividade das 

associadas da CELPA. 

4. Nos objetivos operacionais pretende-se uma efetiva conetividade destas 

estruturas biofísicas que fazem interface com Espanha, quando, muitas das 

vezes, esta ligação não existe sequer a nível nacional entre os diversos PROF; 

Refere-se, também, como objetivo operacional, a realização de estudos para 

a caracterização e valoração dos serviços dos ecossistemas, para suportar os 

critérios de definição de uma infraestrutura 

tem sido a prática seguida nos vários planos de ordenamento;

5. Na relação com referenciais estratégicos e operacionais nacionais, não é 

feita qualquer referência aos PROF. O que são indicadores de fragmentação 

e homogeneidade da paisagem, como são definidos? Qual a métrica a 

seguir? 

6. Sugerem-se os indicadores: 

• Implementação de corredores de ligação entre unidades de paisagem e de 

elevado valor ecológico, i.e., implementação de áreas integrantes de 

corredores verdes ou azuis (água), em km e em percentagem de território, 

por concelho;

• Reabilitação de troços fluviais e restabelecimento da 

em km de troço fluvial sem barreiras (açudes, barragens, outros);

• Nº de Medidas concretas que promovam uma d

territórios e populações inseridas em áreas classificadas (Rede Natura 2000) 

fornecedoras de serviços dos ecossistemas. 

 

 

TEMA: Domínio de Conetividade 

SUBTEMA: Medida 4.3 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 MUNICÍPIOS; 1 COMISSÃO CONSULTIVA; 1 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS; 

1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PONTOS FOCAIS; 1 PARTICULARES; 1 OUTROS

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Umas das Medidas apontadas no Programa de Ação é a conclusão da rede 

rodoviária estruturante e fechos de malha, privilegiando os investimentos 

com maior contributo para a correção de assimetrias de acessibilidades, o 

que assinalamos. Esperamos que na correção de assimetr

acessibilidades se inclua quer o interior do país, quer a rede de transportes 

públicos das zonas suburbanas.  

Ainda na rede rodoviária, defendemos a abolição das portagens nos 

territórios menos desenvolvidos, nomeadamente nas antigas SCUT, devido 

aos elevados custos que acarretam para as atividades económicas e 

circulação das populações. Defendemos também a requalificação das 

estradas municipais, intermunicipais e nacionais.

2. Nesta Medida sugere-se que se acrescente nos objetivos operacionais a 

promoção de uma discriminação positiva no que respeita ao pagamento de 

portagens no sentido de tornar os territórios isolados mais atrativos na 

componente da acessibilidade rodoviária.  

3. Nada se refere em relação às redes viárias municipais e rurais. Em princípio 

aqui estará garantida a conclusão do IC27, com a 

rede rodoviária estruturante e fecho da malha, privilegiando o investimento 

com maior contributo para a correção das assimetrias de acessibilidade. 
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

r das intenções de não se introduzirem novas servidões e restrições, 

não é claro como se irá fazer a ligação dos corredores ecológicos previstos 

 ecológica, de âmbito regional e 

gicas regionais e municipais (por si 

só já muito confusas)? Se, a estas redes de  conetividade, juntarmos a REN e 

nos que não sobrará espaço algum para a atividade das 

O Programa Nacional da Politica do Ordenamento do 

Território (PNPOT) constitui o instrumento cimeiro do 

sistema de gestão territorial, definindo as opções 

estratégicas de desenvolvimento e estabelecendo o 

modelo de organização do território nacional. 

Representa o quadro de referência para os demais 

programas e planos territoriais, que visa orientar as 

estratégias com incidência territorial e promover a 

coerência, a articulação e a complementaridade 

funcionais entre as diferentes políticas setoriais. As 

devidas compatibilidades são assegurados de acordo 

com o enquadramento estabelecido para articulação 

entre os Instrumentos de Gestão Territorial

 

se uma efetiva conetividade destas 

estruturas biofísicas que fazem interface com Espanha, quando, muitas das 

não existe sequer a nível nacional entre os diversos PROF; 

se, também, como objetivo operacional, a realização de estudos para 

a caracterização e valoração dos serviços dos ecossistemas, para suportar os 

critérios de definição de uma infraestrutura verde deste tipo, mas esta não 

tem sido a prática seguida nos vários planos de ordenamento; 

5. Na relação com referenciais estratégicos e operacionais nacionais, não é 

feita qualquer referência aos PROF. O que são indicadores de fragmentação 

ade da paisagem, como são definidos? Qual a métrica a 

• Implementação de corredores de ligação entre unidades de paisagem e de 

elevado valor ecológico, i.e., implementação de áreas integrantes de 

azuis (água), em km e em percentagem de território, 

por concelho; 

• Reabilitação de troços fluviais e restabelecimento da  conetividade fluvial, 

em km de troço fluvial sem barreiras (açudes, barragens, outros); 

s concretas que promovam uma discriminação positiva dos 

territórios e populações inseridas em áreas classificadas (Rede Natura 2000) 

 

A sugestão é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo.

1 MUNICÍPIOS; 1 COMISSÃO CONSULTIVA; 1 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS; 

1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PONTOS FOCAIS; 1 PARTICULARES; 1 OUTROS 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

s apontadas no Programa de Ação é a conclusão da rede 

rodoviária estruturante e fechos de malha, privilegiando os investimentos 

com maior contributo para a correção de assimetrias de acessibilidades, o 

que assinalamos. Esperamos que na correção de assimetrias de 

acessibilidades se inclua quer o interior do país, quer a rede de transportes 

Ainda na rede rodoviária, defendemos a abolição das portagens nos 

territórios menos desenvolvidos, nomeadamente nas antigas SCUT, devido 

s elevados custos que acarretam para as atividades económicas e 

circulação das populações. Defendemos também a requalificação das 

estradas municipais, intermunicipais e nacionais. 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes definidos 

pelos setores. 

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes 

conetividades nacionais, sem pr

âmbito regional e local serem tratadas em sede 

própria. 

 

 

 

se que se acrescente nos objetivos operacionais a 

promoção de uma discriminação positiva no que respeita ao pagamento de 

portagens no sentido de tornar os territórios isolados mais atrativos na 

A discriminação positiva dos territórios menos 

atrativos está patente nas orientações do PNPOT.

Nada se refere em relação às redes viárias municipais e rurais. Em princípio 

aqui estará garantida a conclusão do IC27, com a Medida de conclusão da 

ruturante e fecho da malha, privilegiando o investimento 

com maior contributo para a correção das assimetrias de acessibilidade.  

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes definidos 
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O Programa Nacional da Politica do Ordenamento do 

tório (PNPOT) constitui o instrumento cimeiro do 

sistema de gestão territorial, definindo as opções 

estratégicas de desenvolvimento e estabelecendo o 

modelo de organização do território nacional. 

Representa o quadro de referência para os demais 

planos territoriais, que visa orientar as 

estratégias com incidência territorial e promover a 

coerência, a articulação e a complementaridade 

funcionais entre as diferentes políticas setoriais. As 

devidas compatibilidades são assegurados de acordo 

quadramento estabelecido para articulação 

entre os Instrumentos de Gestão Territorial 

é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da Medida. Em sede de 

o de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo. 

1 MUNICÍPIOS; 1 COMISSÃO CONSULTIVA; 1 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS; 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

tégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes definidos 

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes  

s nacionais, sem prejuízo de matérias de 

âmbito regional e local serem tratadas em sede 

ção positiva dos territórios menos 

atrativos está patente nas orientações do PNPOT. 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes definidos 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

4. Os indicadores de monitorização poderiam ser alargados com indicadores 

associados à qualidade das infraestruturas existentes, como por exemplo, 

dados relativos a investimentos realizados em construção e manutenção de 

rodovias. 

5. O PNPOT deveria considerar, de forma inequívoca e expressa, a 

necessidade de um corredor longitudinal ao longo de todo o interior do país, 

de Trás os Montes ao Algarve, que surge nos mapas das páginas 148, 156 e 

162, mas na realidade não existe em toda a e

6. No que respeita às ligações ferroviárias o PNPOT deveria referenciar, com 

a força de Programa Nacional, a renovação da Linha de Leste, indispensável 

para as ligações do Ribatejo e interior do Alto Alentejo (Ponte de Sor, Crato, 

Portalegre) à Linha de Sines, para além da reativação do ramal de Cáceres 

que durante dezenas de anos assegurou as ligações de Lisboa a Madrid e 

que faz todo o sentido recuperar e reativar. 

7. Não há qualquer localização nos mapas, ou referência, ao Aeródromo de 

Ponte de Sor que assume importância crescente para a região e para o país, 

enquanto escola de pilotos e polo da industria aeronáutica, entre outras 

valências, e que necessita de uma ligação rodoviária ao novo aeroporto do 

Montijo e a Lisboa, através da execução do IC 13, corredor que não é 

referenciado no PROT e é considerado fundamental para o desenvolvim

daquela infraestrutura, e para todo o território do Alto Alentejo.

8. O PNPOT deve assumir as necessárias alterações aos sistemas de 

conetividade que, tal como estão definidos, deixam zonas do interior sem 

condições de competitividade e atratividade, continuando vastas áreas do 

território sem as ligações rodo e ferroviárias capazes de promover a 

atratividade das regiões, como é o caso do Alto Alentejo, que parece regredir 

nas ligações previstas, continuando “enclausurado” entre um corredor a 

Norte, criado para servir a Beira Baixa, e um corredor a Sul criado para a 

ligação Lisboa/Madrid. Esta situação deixa todo o interior deste território 

sem um corredor longitudinal entre as principais cidades (Portalegre e a 

Eurocidade Campo Maior/Elvas) e a Plataforma Logística do Caia localizada 

junto à linha férrea de mercadorias Sines/Europa. Esta ligação entre

A6, completando os troços em falta para o IP2 (Alpalhão/Portalegre com 

variantes a Fortios e a Portalegre) e dando continuidade à remodelação da 

EN 371 (Arronches/Campo Maior/Fronteira do Retiro/Plataforma Logística do 

Caia),para além do Alto Alentejo é fundamental para a ligação da Beira Baixa, 

através de Portalegre, à Linha de Sines e à Plataforma Logística do Caia, é 

uma via indispensável para a competitividade e atratividade destes 

territórios, fundamental para promover as condições para a in

empresas, criação de emprego e o consequente repovoamento da faixa 

fronteiriça entre a Beira Baixa e o Alentejo.  
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pelos setores. 

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes 

conetividades nacionais, sem prejuízo de matérias de 

âmbito regional e local sere

própria. 

Os indicadores de monitorização poderiam ser alargados com indicadores 

associados à qualidade das infraestruturas existentes, como por exemplo, 

dados relativos a investimentos realizados em construção e manutenção de 

A sugestão é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo.

O PNPOT deveria considerar, de forma inequívoca e expressa, a 

necessidade de um corredor longitudinal ao longo de todo o interior do país, 

de Trás os Montes ao Algarve, que surge nos mapas das páginas 148, 156 e 

162, mas na realidade não existe em toda a extensão que se assinala.  

O corredor referido encontra

cartograma Sistema de 

transposto para o Modelo Territorial. Contudo para 

assegurar uma leitura inequívoca da sua função 

estruturante foi o mesmo reforçado 

No que respeita às ligações ferroviárias o PNPOT deveria referenciar, com 

a força de Programa Nacional, a renovação da Linha de Leste, indispensável 

para as ligações do Ribatejo e interior do Alto Alentejo (Ponte de Sor, Crato, 

e) à Linha de Sines, para além da reativação do ramal de Cáceres 

que durante dezenas de anos assegurou as ligações de Lisboa a Madrid e 

que faz todo o sentido recuperar e reativar.  

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes definidos 

pelos setores. 

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes 

conetividades nacionais, sem 

âmbito regional e local serem tratadas em sede 

própria. 

Não há qualquer localização nos mapas, ou referência, ao Aeródromo de 

Ponte de Sor que assume importância crescente para a região e para o país, 

e polo da industria aeronáutica, entre outras 

valências, e que necessita de uma ligação rodoviária ao novo aeroporto do 

Montijo e a Lisboa, através da execução do IC 13, corredor que não é 

referenciado no PROT e é considerado fundamental para o desenvolvimento 

daquela infraestrutura, e para todo o território do Alto Alentejo. 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qua

concretizados os projetos estruturantes definidos 

pelos setores. 

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes 

conetividades nacionais, sem prejuízo de matérias de 

âmbito regional e local serem tratadas em sede 

própria. 

 

ecessárias alterações aos sistemas de 

conetividade que, tal como estão definidos, deixam zonas do interior sem 

condições de competitividade e atratividade, continuando vastas áreas do 

território sem as ligações rodo e ferroviárias capazes de promover a 

atividade das regiões, como é o caso do Alto Alentejo, que parece regredir 

nas ligações previstas, continuando “enclausurado” entre um corredor a 

Norte, criado para servir a Beira Baixa, e um corredor a Sul criado para a 

o deixa todo o interior deste território 

sem um corredor longitudinal entre as principais cidades (Portalegre e a 

Eurocidade Campo Maior/Elvas) e a Plataforma Logística do Caia localizada 

junto à linha férrea de mercadorias Sines/Europa. Esta ligação entre a A23 e a 

A6, completando os troços em falta para o IP2 (Alpalhão/Portalegre com 

variantes a Fortios e a Portalegre) e dando continuidade à remodelação da 

EN 371 (Arronches/Campo Maior/Fronteira do Retiro/Plataforma Logística do 

entejo é fundamental para a ligação da Beira Baixa, 

através de Portalegre, à Linha de Sines e à Plataforma Logística do Caia, é 

uma via indispensável para a competitividade e atratividade destes 

territórios, fundamental para promover as condições para a instalação de 

empresas, criação de emprego e o consequente repovoamento da faixa 

 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Pro

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes definidos 

pelos setores. 

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes 

conetividades nacionais, sem prejuízo de matérias de 

âmbito regional e local serem tr

própria. 

O corredor longitudinal ao longo de todo o interior do 

país encontra-se já evidenciado no cartograma 

Sistema de  conetividade

Modelo Territorial. Contudo para assegurar uma leitura 

inequívoca da sua funç

reforçado graficamente 
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Neste contexto o PNPOT assinala as grandes  

s nacionais, sem prejuízo de matérias de 

âmbito regional e local serem tratadas em sede 

é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da Medida. Em sede de 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

sponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo. 

O corredor referido encontra-se já evidenciado no 

cartograma Sistema de  conetividade o qual foi 

transposto para o Modelo Territorial. Contudo para 

assegurar uma leitura inequívoca da sua função 

estruturante foi o mesmo reforçado graficamente.  

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

ratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes definidos 

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes  

s nacionais, sem prejuízo de matérias de 

âmbito regional e local serem tratadas em sede 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes definidos 

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes  

s nacionais, sem prejuízo de matérias de 

âmbito regional e local serem tratadas em sede 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes definidos 

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes  

s nacionais, sem prejuízo de matérias de 

âmbito regional e local serem tratadas em sede 

O corredor longitudinal ao longo de todo o interior do 

se já evidenciado no cartograma 

conetividade o qual foi transposto para o 

Modelo Territorial. Contudo para assegurar uma leitura 

inequívoca da sua função estruturante foi o mesmo 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

9. Sugere-se o indicador: 

• Rácio médio do custo de transporte individual vs. coletivo, relativo ao 

transporte de passageiros e de mercadorias e ainda aos modos rodoviário e 

ferroviário, por concelho. 

 

 

 

TEMA: Domínio de Conetividade 

SUBTEMA: Medida 4.4 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 COMISSÃO CONSULTIVA; 2 PARTICULARES

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Prevê-se o investimento no transporte ferroviário, mas as 

insuficientes. Por exemplo, inclui-se o alargamento da eletrificação da rede 

ferroviária nacional e o aumento da capacidade e desempenho do sistema 

ferroviário nos eixos com maior potencial de procura, mas nada se prevê 

relativamente à reabilitação de troços ou investimento em novas linhas, quer 

para transporte de passageiros, quer de mercadorias.

2. Defendemos também o aumento da frequência das carreiras de acordo 

com as necessidades da população e a redução dos custos dos transportes, 

nomeadamente dos passes sociais. 

3. Há necessidade de investir nos transportes públicos e mantê

los retornar à exploração pública. Defendemos também a elaboração e 

implementação de um plano nacional de transportes, que tenha em conta o 

acesso das populações ao transporte público em todas as regiões do país e 

que articule numa lógica de complementaridade todos os modos de 

transporte. Registamos o objetivo de melhorar a oferta e qualidade dos 

transportes públicos respondendo às novas necess

mas temos muitas dúvidas quanto à descentralização de competências de 

transportes públicos de passageiros, uma vez que pode levar ainda a uma 

maior fragmentação do serviço do que a atualmente existente.

4. Consideramos que o tema da “mobilidade suave” possui uma abordagem 

pouco aprofundada, quer ano nível do Diagnóstico, quer ao nível dos 

restantes elementos.  
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

io médio do custo de transporte individual vs. coletivo, relativo ao 

transporte de passageiros e de mercadorias e ainda aos modos rodoviário e 

A sugestão é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo.

1 COMISSÃO CONSULTIVA; 2 PARTICULARES 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

se o investimento no transporte ferroviário, mas as Medidas são 

se o alargamento da eletrificação da rede 

ferroviária nacional e o aumento da capacidade e desempenho do sistema 

encial de procura, mas nada se prevê 

relativamente à reabilitação de troços ou investimento em novas linhas, quer 

para transporte de passageiros, quer de mercadorias. 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portuga

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes definidos 

pelos setores. 

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes 

conetividades nacionais, sem prejuízo de mat

âmbito regional e local serem tratadas em sede 

própria. 

2. Defendemos também o aumento da frequência das carreiras de acordo 

com as necessidades da população e a redução dos custos dos transportes, 

As matérias associadas á mobilidade são muito 

relevantes e encontram reflexo num conjunto de 

Medidas de política, designadamente quando se trata 

a qualificação do ambiente urbano e do espaço 

público, a melhoraria da qualidade de vida da 

população idosa e o reforço das re

intergeracionais, a promoção da mobilidade 

metropolitana e interurbana, a digitalização da gestão 

e da operação dos sistemas de transporte, entre 

outros. Contudo, o PNPOT constituindo o referencial 

territorial orientador, não aborda matérias associa

apoios ou desempenho de setores.

3. Há necessidade de investir nos transportes públicos e mantê-los ou fazê-

los retornar à exploração pública. Defendemos também a elaboração e 

implementação de um plano nacional de transportes, que tenha em conta o 

cesso das populações ao transporte público em todas as regiões do país e 

que articule numa lógica de complementaridade todos os modos de 

transporte. Registamos o objetivo de melhorar a oferta e qualidade dos 

transportes públicos respondendo às novas necessidades de mobilidade, 

mas temos muitas dúvidas quanto à descentralização de competências de 

transportes públicos de passageiros, uma vez que pode levar ainda a uma 

maior fragmentação do serviço do que a atualmente existente. 

Observação que comenta a importância desta Medida

A matéria de descentralização de competências será 

tratada em sede própria.

4. Consideramos que o tema da “mobilidade suave” possui uma abordagem 

pouco aprofundada, quer ano nível do Diagnóstico, quer ao nível dos 

Esta preocupação está presente nas Medidas 4.5

Promover a mobilidade metropolitana e interurbana

5.7 Fomentar a cooperação intraurbana para uma 

cidade sustentável e inteligente

as articulações interurbanas e os

territoriais. 

No diagnóstico o tema foi reforçado no cap

Sistema Urbano. 
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é relevante e em linha com as 

preocupações e objetivos da Medida. Em sede de 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo. 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes definidos 

Neste contexto o PNPOT assinala as grandes  

s nacionais, sem prejuízo de matérias de 

âmbito regional e local serem tratadas em sede 

ociadas á mobilidade são muito 

relevantes e encontram reflexo num conjunto de 

s de política, designadamente quando se trata 

a qualificação do ambiente urbano e do espaço 

público, a melhoraria da qualidade de vida da 

população idosa e o reforço das relações 

intergeracionais, a promoção da mobilidade 

metropolitana e interurbana, a digitalização da gestão 

e da operação dos sistemas de transporte, entre 

outros. Contudo, o PNPOT constituindo o referencial 

territorial orientador, não aborda matérias associadas a 

apoios ou desempenho de setores. 

que comenta a importância desta Medida. 

matéria de descentralização de competências será 

tratada em sede própria. 

Esta preocupação está presente nas Medidas 4.5 

Promover a mobilidade metropolitana e interurbana, 

Fomentar a cooperação intraurbana para uma 

cidade sustentável e inteligente (nova) e 5.9 Dinamizar 

as articulações interurbanas e os subsistemas 

No diagnóstico o tema foi reforçado no capítulo do 
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TEMA: Domínio de Conetividade 

SUBTEMA: Medida 4.5 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 2 MUNICÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES e ONG

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Nas áreas rurais existem fortes carências de mobilidade, agravadas por 

população envelhecida e com menores capacidade físicas, onde há grandes 

dificuldades de manter redes de transporte que contribuam para uma maior 

equidade entre os cidadãos.  

2. Sugerem-se ainda os indicadores: 

• Nº de interfaces existentes nas áreas metropolitanas;

• Nº de parques de estacionamento periférico gratuitos nos 

urbanos e nos principais polos de atração económica e empresarial, por 

distrito. 

 

 

 

TEMA: Domínio de Conetividade 

SUBTEMA: Medida 4.7 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 PARTICULARES

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. A  conetividade e a cooperação transfronteiriça poderiam também ser um 

ativo contributo para a competitividade dos territórios rurais, como Mértola, 

contudo essas ligações, são apontadas e previstos investimentos apenas 

para os grandes centros urbanos, sem prever as dema

que o aeroporto de Beja, seja utilizado para a avisão comercial, de forma 

efetiva o que seria um importante contributo para a dinamização de toda a 

região, não só pela criação de emprego direto e indireto, mas também pelo 

potencial no desenvolvimento turístico daquela zona do país.

2. Ausência de referência e de programação em relação aos grandes 

projetos estruturantes que se encontram ou estiveram previstos:

- no âmbito de novas ligações ferroviárias (nomeadamente de alta 

velocidade e bitola europeia); 

- na aeronáutica, nomeadamente sobre o NAL 

instalar, de acordo com as mais recentes informações públicas, 

previsivelmente na Base Aérea n.º 6 no Montijo.
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2 MUNICÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES e ONG 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Nas áreas rurais existem fortes carências de mobilidade, agravadas por 

população envelhecida e com menores capacidade físicas, onde há grandes 

dificuldades de manter redes de transporte que contribuam para uma maior 

Esta preocupação foi incluída na Medida 4.5

a mobilidade metropolitana e interurbana.

• Nº de interfaces existentes nas áreas metropolitanas; 

• Nº de parques de estacionamento periférico gratuitos nos grandes centros 

urbanos e nos principais polos de atração económica e empresarial, por 

Sugestão incluída nos indicadores de monitorização.

1 PARTICULARES 

IPAÇÃO PONDERAÇÃO 

e a cooperação transfronteiriça poderiam também ser um 

ativo contributo para a competitividade dos territórios rurais, como Mértola, 

contudo essas ligações, são apontadas e previstos investimentos apenas 

para os grandes centros urbanos, sem prever as demais. Não se vislumbra 

que o aeroporto de Beja, seja utilizado para a avisão comercial, de forma 

efetiva o que seria um importante contributo para a dinamização de toda a 

região, não só pela criação de emprego direto e indireto, mas também pelo 

desenvolvimento turístico daquela zona do país. 

O documento do Diagnóstico (parágrafo 194 foi 

alterado referindo expressamente o aeroporto de Beja: 

" 

“194.O Aeroporto do Porto tem seguido uma 

estratégia de posicionamento enquanto principal 

aeroporto do Noroeste da Península Ibérica, 

apostando no crescimento da sua área de influência na 

região transfronteiriça e no desenvolvimento de novas 

rotas de médio e longo

aeroporto de grande importância estratégica para uma 

base económica forteme

de Faro, com o investimento realizado na sua 

ampliação e reestruturação profunda, apresenta

capaz de acomodar o crescimento alavancado no 

desenvolvimento da atividade turística na região 

algarvia. No aeroporto de Beja existe

instalada que poderá ser potenciada, seja para voos 

não regulares associados ao turismo (charters) ou a 

segmentos específicos, seja para atividades assessórias 

do sector da aviação. É em Lisboa que se observam 

hoje os maiores constrangimentos a

do transporte aéreo e da atividade económica, direta 

ou indiretamente, nele suportada.”

Ausência de referência e de programação em relação aos grandes 

projetos estruturantes que se encontram ou estiveram previstos: 

novas ligações ferroviárias (nomeadamente de alta 

na aeronáutica, nomeadamente sobre o NAL - Novo Aeroporto de Lisboa a 

instalar, de acordo com as mais recentes informações públicas, 

ontijo. 

A sugestão foi acolhida, com a alteração da 

e Modelo Territorial (pg.

“O sistema aeroportuário é objeto de uma pressão de 

tráfego com origem no aumento da procura turística, 

pelo que é premente reforçar as infraestruturas 

existentes no âmbito de uma estratégia a médio/longo 

prazo, considerando sobretudo o cordão litoral Porto

Lisboa-Faro. Sobressai neste domínio a situação do 

aeroporto de Lisboa, cujo nível de saturação torna 

premente a construção de uma nova infraestrutura 

aeroportuária na região que permita aliviar a pressão 

sobre o atual Aeroporto Humberto Delgado. A 

banalização do transporte aéreo trouxe novas e 

facilitadas opções de deslocação internacional, mas 
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Esta preocupação foi incluída na Medida 4.5 Promover 

a mobilidade metropolitana e interurbana. 

incluída nos indicadores de monitorização. 

O documento do Diagnóstico (parágrafo 194 foi 

alterado referindo expressamente o aeroporto de Beja: 

“194.O Aeroporto do Porto tem seguido uma 

estratégia de posicionamento enquanto principal 

oeste da Península Ibérica, 

apostando no crescimento da sua área de influência na 

região transfronteiriça e no desenvolvimento de novas 

rotas de médio e longo-curso. Trata-se de um 

aeroporto de grande importância estratégica para uma 

base económica fortemente exportadora. O Aeroporto 

de Faro, com o investimento realizado na sua 

ampliação e reestruturação profunda, apresenta-se 

capaz de acomodar o crescimento alavancado no 

desenvolvimento da atividade turística na região 

algarvia. No aeroporto de Beja existe capacidade 

instalada que poderá ser potenciada, seja para voos 

não regulares associados ao turismo (charters) ou a 

segmentos específicos, seja para atividades assessórias 

do sector da aviação. É em Lisboa que se observam 

hoje os maiores constrangimentos ao desenvolvimento 

do transporte aéreo e da atividade económica, direta 

ou indiretamente, nele suportada.” 

A sugestão foi acolhida, com a alteração da Estratégia 

. 77): 

“O sistema aeroportuário é objeto de uma pressão de 

tráfego com origem no aumento da procura turística, 

pelo que é premente reforçar as infraestruturas 

no âmbito de uma estratégia a médio/longo 

prazo, considerando sobretudo o cordão litoral Porto-

Faro. Sobressai neste domínio a situação do 

aeroporto de Lisboa, cujo nível de saturação torna 

premente a construção de uma nova infraestrutura 

ária na região que permita aliviar a pressão 

sobre o atual Aeroporto Humberto Delgado. A 

banalização do transporte aéreo trouxe novas e 

facilitadas opções de deslocação internacional, mas 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

3. Existem áreas temáticas de importância estratégica que deveriam ser 

abordadas/aprofundadas, como por exemplo: o potencial conferido pela 

posição geoestratégica do país em termos de rotas e de navegação 

marítima. 

4. Devemos acrescentar nos  objetivos  operacionais  

conetividades e da cooperação com o país vizinho, como contributo para a 

competitividade dos territórios rurais de fronteira”.

 

TEMA: Domínio de Conetividade 

SUBTEMA: Medida 4.8 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 MUNICÍPIOS

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. O documento deve prever o aumento das políticas para reforço de 

infraestruturas de telecomunicações, nomeadamente a disponibilização de 

fibra ótica em todo o território, por forma a acrescer a capacidade de 

interação com empresas e cidadãos, promover um

económica e social das tecnologias de informação e comunicação, reduzir 

custos de contexto e promover a coesão territorial num território de baixa 

densidade, com maiores dificuldades de acesso. 

 

 

TEMA: Domínio de Conetividade  

SUBTEMA: Geral 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 MUNICÍPIOS; 3 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULARES

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Sugere-se a introdução de uma Medida no Domínio da 

Territorial incidindo sobre Investigação, Inovação e Novas Tecnologias. Este 

Domínio, assim valorizado, criaria as condições institucionais necessárias 

para lidar com a complexidade e cuja inexistência pode condicionar todos os 
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IPAÇÃO PONDERAÇÃO 

acentua desigualdades territoriais em face das 

assimetrias de acessi

aeroportos.” 

No Programa de Ação

Infraestruturas de conexão Internacional, na descrição 

sumária da Medida passa a estar referido:

“Alargar a conetividade externa, potenciando e 

distribuindo territorialmente as

pelo posicionamento geográfico do país, através do 

reforço das infraestruturas de conexão internacional e 

das suas ligações intra e intermodais ao resto do 

território nacional, nomeadamente através de:

- Reforço da capacidade das red

adaptando-as à pressão de tráfego no sistema 

portuário e aeroportuário, nomeadamente através da 

construção de uma nova infraestrutura aeroportuária 

na região de Lisboa que dê resposta rápida à 

necessidade de alívio do atual Aeroporto

Delgado; 

…/… 

- Aumento da interoperabilidade do sistema ferroviário 

e, consequentemente, da sua integração na Rede 

Transeuropeia de Transportes (RTE

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030.

áreas temáticas de importância estratégica que deveriam ser 

abordadas/aprofundadas, como por exemplo: o potencial conferido pela 

posição geoestratégica do país em termos de rotas e de navegação 

Esta preocupação está implícita no conteúdo desta 

Medida. 

Devemos acrescentar nos  objetivos  operacionais  –  “Melhoria  das 

conetividades e da cooperação com o país vizinho, como contributo para a 

competitividade dos territórios rurais de fronteira”. 

Sugestão acolhida. 

1 MUNICÍPIOS 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. O documento deve prever o aumento das políticas para reforço de 

infraestruturas de telecomunicações, nomeadamente a disponibilização de 

fibra ótica em todo o território, por forma a acrescer a capacidade de 

interação com empresas e cidadãos, promover uma maior apropriação 

económica e social das tecnologias de informação e comunicação, reduzir 

custos de contexto e promover a coesão territorial num território de baixa 

densidade, com maiores dificuldades de acesso.  

Esta preocupação está implícita no conteú

Medida. 

1 MUNICÍPIOS; 3 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULARES

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

se a introdução de uma Medida no Domínio da Governança 

Territorial incidindo sobre Investigação, Inovação e Novas Tecnologias. Este 

Domínio, assim valorizado, criaria as condições institucionais necessárias 

para lidar com a complexidade e cuja inexistência pode condicionar todos os 

As Medidas 5.1 Promover a informação geográfica

Ativar o conhecimento e uma nova cultura territorial

5.5 Experimentar e prototipar soluções inovadoras, 5.6 
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acentua desigualdades territoriais em face das 

assimetrias de acessibilidade aos principais 

o Programa de Ação Medida 4.7 “Alargar as 

s de conexão Internacional, na descrição 

passa a estar referido: 

Alargar a conetividade externa, potenciando e 

distribuindo territorialmente as oportunidades criadas 

pelo posicionamento geográfico do país, através do 

reforço das infraestruturas de conexão internacional e 

das suas ligações intra e intermodais ao resto do 

território nacional, nomeadamente através de: 

Reforço da capacidade das redes de infraestruturas, 

as à pressão de tráfego no sistema 

portuário e aeroportuário, nomeadamente através da 

construção de uma nova infraestrutura aeroportuária 

na região de Lisboa que dê resposta rápida à 

necessidade de alívio do atual Aeroporto Humberto 

Aumento da interoperabilidade do sistema ferroviário 

e, consequentemente, da sua integração na Rede 

Transeuropeia de Transportes (RTE-T).” 

Os projetos concretos de infraestruturas serão 

discutidos no âmbito do PNI 2030. 

Esta preocupação está implícita no conteúdo desta 

Esta preocupação está implícita no conteúdo desta 

1 MUNICÍPIOS; 3 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULARES 

Promover a informação geográfica, 5.2 

Ativar o conhecimento e uma nova cultura territorial, 

Experimentar e prototipar soluções inovadoras, 5.6 



 

 

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018

 

CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

outros Domínios, assim como a eficácia do próprio Domínio da Governança 

(...) 

2. Concretizar as estratégias de desenvolvimento local, protagonizadas pelos 

atores locais (GAL e outros) através dos DLBC 

articulação institucional entre as aldeias, freguesias, concelhos, 

CIM/estruturas sub-regionais e regiões.  

3. As Medidas consideradas no Domínio 5 não encontram eco no restante 

relatório, não se percebendo como serão implementad

muito claras e dirigidas às várias entidades. Sendo este um Programa que se 

pretende orientador de políticas, será no entanto desejável um pendor mais 

centralizador no que se refere à articulação e organização entre entidades, 

nomeadamente ao nível da Administração Central, mas também desta com 

as restantes entidades dos sectores público e privado.

4. O documento não dá resposta a um conjunto de preocupações:

Um longo discurso em torno da designada governança territorial que 

manifestamente se assume como uma objetiva oposição à criação de regiões 

administrativas, tal como estabelecido na constituição da República 

Portuguesa, alimentando o espaço de consenso existente entre PS e PSD 

com vista, aparentemente, por um lado; à eleição da escala intermunicipal 

como escala substituta da escala regional e, por outro, à transferência de 

competências para os municípios que mais não são do que transferência de 

encargos. O documento reforça a ideia de "promover a governança 

territorial" numa lógica que não podemos deixar de denunciar: insistindo nas 

CIM - Comunidades Intermunicipais, associações

constitucional, como elemento nuclear dessa "governança", avançando para 

uma "descentralização'', sem transferência de meios, e fundamentalmente 

sem a criação das regiões, de poder autárquico regional! Fala

"Fortalecimento e legitimação democrática" da governação sem a criação de 

regiões administrativas e sem repor as freguesias extintas. 

Refira-se ainda uma subvalorização do papel das ADL/GAL situação que deve 

ser alterada, pois estas têm tido um importantíssimo pape

desenvolvimento local, possuem estratégias de base territorial e plataformas 

de consensualização e decisão com os atores sub

outras estruturas igualam. 
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

assim como a eficácia do próprio Domínio da Governança Reforçar as abordagens integradas

e 5.10 Aprofundar a cooperação transfronteiriça,

contribuem para este objectivo.

2. Concretizar as estratégias de desenvolvimento local, protagonizadas pelos 

atores locais (GAL e outros) através dos DLBC – criar estruturas de conexão e 

articulação institucional entre as aldeias, freguesias, concelhos, 

O papel das ADL / GAL está identificado na Medida 5.6 

“Reforçar as abordagens integradas de base territorial”, 

como resposta ao imperativo comunitário da 

territorialização das políticas públicas e à consolidação 

e à adoção alargada de abordagens e e

base territorial, aprofundando os instrumentos 

previstos pela regulamentação comunitária e 

reforçando os recursos financeiros que lhe são afetos. 

Ora as ADL / GAL inscrevem

abordagens integradas de base territorial. O PNPOT 

subscreve a observação

ADL/GAL. Nesse sentido, foram acrescentadas em 

várias Medidas, seguindo a sugestão.

s consideradas no Domínio 5 não encontram eco no restante 

relatório, não se percebendo como serão implementadas, sem diretrizes 

muito claras e dirigidas às várias entidades. Sendo este um Programa que se 

pretende orientador de políticas, será no entanto desejável um pendor mais 

centralizador no que se refere à articulação e organização entre entidades, 

te ao nível da Administração Central, mas também desta com 

as restantes entidades dos sectores público e privado. 

As Medidas de Governança Territorial têm 

identificadas as entidades responsáveis pela sua 

concretização: as entidades de coordenação e os 

principais parceiros. 

4. O documento não dá resposta a um conjunto de preocupações: 

Um longo discurso em torno da designada governança territorial que 

manifestamente se assume como uma objetiva oposição à criação de regiões 

ido na constituição da República 

Portuguesa, alimentando o espaço de consenso existente entre PS e PSD 

com vista, aparentemente, por um lado; à eleição da escala intermunicipal 

como escala substituta da escala regional e, por outro, à transferência de 

etências para os municípios que mais não são do que transferência de 

encargos. O documento reforça a ideia de "promover a governança 

territorial" numa lógica que não podemos deixar de denunciar: insistindo nas 

Comunidades Intermunicipais, associações de municípios sem suporte 

constitucional, como elemento nuclear dessa "governança", avançando para 

uma "descentralização'', sem transferência de meios, e fundamentalmente 

sem a criação das regiões, de poder autárquico regional! Fala-se mesmo em 

mento e legitimação democrática" da governação sem a criação de 

regiões administrativas e sem repor as freguesias extintas.  

se ainda uma subvalorização do papel das ADL/GAL situação que deve 

ser alterada, pois estas têm tido um importantíssimo papel no 

desenvolvimento local, possuem estratégias de base territorial e plataformas 

de consensualização e decisão com os atores sub-regionais que nenhumas 

A definição e a proposta de alteração da organização 

político administrativa do Estado não constitui objeto 

nem integra o âmbito do PNPOT. Não obstante, a 

Medida 5.4 “Aprofundar a descentralização e a 

desconcentração e promover a cooperação e a 

governança multinível” aponta claramente para o 

reforço dos níveis de decisão subnacion

designadamente as áreas metropolitanas, propondo 

uma distribuição equilibrada dos recursos entre a 

administração central e local.

O documento de Estratégia e Modelo Territorial no 

Desafio D5. “Promover a governança territorial” 

reconhece e vinca a importância das escalas territoriais 

das parcerias estratégicas quando propõe o reforço da 

cooperação intersectorial e multinível e a promoção de 

redes colaborativas de base territorial nacional, 

regional, intermunicipal / metropolitana e de 

conformações territoriais variáveis quando tal se 

justifique. Por esta razão, parece desnecessário 

destacar ainda mais algo que está expressamente 

previsto no documento. 

Relativamente ao papel das ADL / GAL o parecer 

emitido olvida o facto de a Medida 5.6 “Reforçar as 

abordagens integradas de base territorial” ser 

proposto como resposta ao imperativo comunitário da 

territorialização das políticas públicas, à consolidação e

à adoção alargada de abordagens e estratégias de 

base territorial aprofundando os instrumentos 

previstos pela regulamentação comunitária e 

reforçando os recursos financeiros que lhe são afetos. 

Ora as ADL / GAL inscrevem

abordagens integradas de base territorial. 

O PNPOT subscreve a sugestão

das ADL/GAL. Nesse sentido, foram acrescentadas em 

várias Medidas, seguindo a sugestão.
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Reforçar as abordagens integradas de base territorial, 

Aprofundar a cooperação transfronteiriça, 

contribuem para este objectivo. 

O papel das ADL / GAL está identificado na Medida 5.6 

“Reforçar as abordagens integradas de base territorial”, 

como resposta ao imperativo comunitário da 

territorialização das políticas públicas e à consolidação 

e à adoção alargada de abordagens e estratégias de 

base territorial, aprofundando os instrumentos 

previstos pela regulamentação comunitária e 

reforçando os recursos financeiros que lhe são afetos. 

Ora as ADL / GAL inscrevem-se exatamente nas 

abordagens integradas de base territorial. O PNPOT 

observação relativamente ao papel das 

ADL/GAL. Nesse sentido, foram acrescentadas em 

várias Medidas, seguindo a sugestão. 

As Medidas de Governança Territorial têm 

identificadas as entidades responsáveis pela sua 

concretização: as entidades de coordenação e os 

A definição e a proposta de alteração da organização 

do Estado não constitui objeto 

nem integra o âmbito do PNPOT. Não obstante, a 

Medida 5.4 “Aprofundar a descentralização e a 

desconcentração e promover a cooperação e a 

governança multinível” aponta claramente para o 

reforço dos níveis de decisão subnacionais., 

designadamente as áreas metropolitanas, propondo 

uma distribuição equilibrada dos recursos entre a 

ão central e local. 

O documento de Estratégia e Modelo Territorial no 

Desafio D5. “Promover a governança territorial” 

portância das escalas territoriais 

das parcerias estratégicas quando propõe o reforço da 

cooperação intersectorial e multinível e a promoção de 

redes colaborativas de base territorial nacional, 

regional, intermunicipal / metropolitana e de 

ritoriais variáveis quando tal se 

justifique. Por esta razão, parece desnecessário 

destacar ainda mais algo que está expressamente 

 

Relativamente ao papel das ADL / GAL o parecer 

emitido olvida o facto de a Medida 5.6 “Reforçar as 

abordagens integradas de base territorial” ser 

proposto como resposta ao imperativo comunitário da 

territorialização das políticas públicas, à consolidação e 

à adoção alargada de abordagens e estratégias de 

base territorial aprofundando os instrumentos 

previstos pela regulamentação comunitária e 

reforçando os recursos financeiros que lhe são afetos. 

Ora as ADL / GAL inscrevem-se exatamente nas 

radas de base territorial.  

sugestão relativamente ao papel 

das ADL/GAL. Nesse sentido, foram acrescentadas em 

várias Medidas, seguindo a sugestão. 
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TEMA: Domínio da Governança Territorial

SUBTEMA: Medida 5.1 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 2 MUNICÍPIOS; 1 PARTICULARES; 1 PONTOS FOCAIS

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Os sistemas de informação para o património cultural devem viabilizar um 

processo de inventariação, permitir a avaliação de riscos e ser a base do 

estudo e investigação aplicada, essenciais para a gestão efetiva e para a 

execução de intervenções adequadas. 

2. Devemos criar condições para que exista uma

sistema cartográfico único, a nível nacional. Todas as entidades  que  

utilizavam referenciação cartográfica para fazer cadastro de infraestruturas, 

sejam os municípios, a REN,  a  PT  ou  qualquer  outra,  era  extremamente  

importante  que  usassem  todos esse sistema único, pois como se está no 

presente a trabalhar é muito complicado, praticamente impossível em 

determinadas situações. 

3. Nesta mesma Medida, nos objetivos estratégicos, devemos incluir, pela 

sua pertinência, outro, que seria a Criação do Cadastro Nacional Rústico, que 

não existe, o que leva a sérios constrangimentos para as regiões e para os 

municípios, já para não falar na perda de receita qu

de não atualizar os impostos no rústico. 

4. Também é necessário fazer a atualização do cadastro tendo em vista a 

organização das atividades agrícolas e a rentabilização da floresta sem 

colocar em causa a biodiversidade e a paisagem natural, riquezas que não 

têm preço e é preciso preservar. 

5. Para enquadrar novas questões, que reque

de gestão integradas (de governança), é preciso novo tipo de informação (ou 

evidência) e de formas de a representar e operacionalizar. O projeto do 

Observatório, caso se tivesse concretizado, poderia ter contribuído para que 

este documento fosse mais objetivo e eficaz. O Programa de Ação deveria 

voltar a viabilizar a existência do Observatório que responderia a 

como ‘promover a informação geográfica’ ou ‘…uma nova cultura territorial’.

6. O Turismo de Portugal deverá ser identificado como parceiro, dada a 

informação disponibilizada no SIGTUR (Sistema de Informação Geográfica do 

Turismo), ferramenta de suporte à decisão vocacionada para a 

disponibilização de informação territorial sobre a oferta turística.

 

 

TEMA: Domínio da Governança Territorial

SUBTEMA: Medida 5.2 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULARES; 1 OUTROS

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. É importante uma simplificação do documento para que ele

muitos lugares, por exemplo nas escolas. Entendo que houve pouca atenção 

à PARTICIPAÇÂO SOCIAL como um instrumento para promover uma nova 

cultura. Essa nova cultura não pode ser somente dos técnicos e profissionais 

do urbanismo. A participação precisa ser um elemento da agenda: ativar a 

nova cultura territorial para todo e qualquer cidadão, incluindo

processo de conhecimento por meio de canais de participação.

2. A dimensão do Desporto (nas suas várias vertentes) afirma as metrópoles 

e as principais cidades como motores da internacionalização, e por isso deve 

integrar-se no Domínio da Governança (5.) no ponto 5.2 promovendo uma 

nova cultura territorial (...). 

3. A cultura de construção engloba todas as ativida

transformam o meio ambiente. (…). A proposta de alteração ao PNPOT deve 

explicitar a necessidade de promover a nossa cultura de construção como 
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Domínio da Governança Territorial 

2 MUNICÍPIOS; 1 PARTICULARES; 1 PONTOS FOCAIS 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

Os sistemas de informação para o património cultural devem viabilizar um 

permitir a avaliação de riscos e ser a base do 

essenciais para a gestão efetiva e para a 

Esta sugestão já está implícita no conteúdo da Medida 

5.1 Promover a informação geográfica

2. Devemos criar condições para que exista uma base cartográfica e um 

sistema cartográfico único, a nível nacional. Todas as entidades  que  

utilizavam referenciação cartográfica para fazer cadastro de infraestruturas, 

sejam os municípios, a REN,  a  PT  ou  qualquer  outra,  era  extremamente  

ante  que  usassem  todos esse sistema único, pois como se está no 

presente a trabalhar é muito complicado, praticamente impossível em 

A Medida 5.1 Promover a informação geográfica

inclui esta preocupação.

nos objetivos estratégicos, devemos incluir, pela 

sua pertinência, outro, que seria a Criação do Cadastro Nacional Rústico, que 

não existe, o que leva a sérios constrangimentos para as regiões e para os 

municípios, já para não falar na perda de receita que o estado tem pelo facto 

Sugestão acolhida e inserida na Medida 

a informação geográfica.

4. Também é necessário fazer a atualização do cadastro tendo em vista a 

a rentabilização da floresta sem 

colocar em causa a biodiversidade e a paisagem natural, riquezas que não 

A proposta está incluída na 

informação geográfica. 

5. Para enquadrar novas questões, que requerem abordagens de política e 

de gestão integradas (de governança), é preciso novo tipo de informação (ou 

evidência) e de formas de a representar e operacionalizar. O projeto do 

Observatório, caso se tivesse concretizado, poderia ter contribuído para que 

te documento fosse mais objetivo e eficaz. O Programa de Ação deveria 

voltar a viabilizar a existência do Observatório que responderia a Medidas 

como ‘promover a informação geográfica’ ou ‘…uma nova cultura territorial’. 

A organização do Observatório do Or

Território, que será desenvolvido no âmbito da 

implementação do PNPOT (consta das 

Modelo de Governança

geográfica. 

6. O Turismo de Portugal deverá ser identificado como parceiro, dada a 

onibilizada no SIGTUR (Sistema de Informação Geográfica do 

Turismo), ferramenta de suporte à decisão vocacionada para a 

disponibilização de informação territorial sobre a oferta turística. 

Sugestão acolhida e inserida na 

a informação geográfica.

da Governança Territorial 

1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULARES; 1 OUTROS

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. É importante uma simplificação do documento para que ele chegue a 

muitos lugares, por exemplo nas escolas. Entendo que houve pouca atenção 

à PARTICIPAÇÂO SOCIAL como um instrumento para promover uma nova 

cultura. Essa nova cultura não pode ser somente dos técnicos e profissionais 

ecisa ser um elemento da agenda: ativar a 

nova cultura territorial para todo e qualquer cidadão, incluindo-o no 

processo de conhecimento por meio de canais de participação. 

A Medida 5.2 Ativar o conhecimento e uma nova 

cultura territorial vai no sentido da

aprovação na Assembleia da República da Alteração ao 

PNPOT será desenvolvido um documento mais 

sintético dirigido a um 

cidadãos. 

2. A dimensão do Desporto (nas suas várias vertentes) afirma as metrópoles 

principais cidades como motores da internacionalização, e por isso deve 

se no Domínio da Governança (5.) no ponto 5.2 promovendo uma 
Sugestão acolhida e incluída.

3. A cultura de construção engloba todas as atividades humanas que 

transformam o meio ambiente. (…). A proposta de alteração ao PNPOT deve 

explicitar a necessidade de promover a nossa cultura de construção como 

Sugestão inserida nas Medidas 2.8

património e as práticas culturais, criativas e artísticas

3.4 Valorizar os ativos territoriais patrimoniais
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já está implícita no conteúdo da Medida 

Promover a informação geográfica. 

Medida 5.1 Promover a informação geográfica já 

inclui esta preocupação. 

e inserida na Medida 5.1 Promover 

a informação geográfica. 

A proposta está incluída na Medida 5.1 Promover a 

 

A organização do Observatório do Ordenamento do 

Território, que será desenvolvido no âmbito da 

implementação do PNPOT (consta das Diretrizes e do 

Modelo de Governança) vai fornecer informação 

e inserida na Medida 5.1 Promover 

ográfica. 

1 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 PARTICULARES; 1 OUTROS 

Ativar o conhecimento e uma nova 

vai no sentido da observação. Após 

aprovação na Assembleia da República da Alteração ao 

PNPOT será desenvolvido um documento mais 

sintético dirigido a um público mais alargado de 

e incluída. 

inserida nas Medidas 2.8 Valorizar o 

práticas culturais, criativas e artísticas, 

Valorizar os ativos territoriais patrimoniais e 5.2 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

fator diferenciador para o desenvolvimento do país, em termos ambientais, 

sociais e económicos. Em concreto, pode

implementação relacionada com a PNAP, de promoção dos conhecimentos e 

das técnicas tradicionais associados à construção e manutenção do 

património construído, visando assegurar a sua salvaguarda e transmissão às 

gerações futuras. A importância de criação de uma rede de ofícios que 

valorize as nossas culturas de construção tradicional deve pois ser 

considerada nas Medidas 1.4, 1.9, 3.4 e 5.2 do do PNPOT.

 

 

TEMA: Domínio da Governança Territorial

SUBTEMA: Medida 5.4 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 PONTOS FOCAIS; 1 OUTROS

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. A abordagem da territorialização das políticas públicas incluída no 

Programa de Ação passa, em grande Medida

desconcentração administrativa, ignorando a regionalização inscrita na 

Constituição da República. Considera-se que esta é uma condição necessária 

para avançar com uma verdadeira descentralização administrativa, 

constituindo uma reforma que urge fazer se se pretender ter um território 

mais coeso. A proposta de lei sobre transferência de competências em 

vastíssimas áreas significa a desresponsabilização do Estado central e 

acentua o perigo de subfinanciamento das suas funções sociais, uma vez que 

estas ficarão dependentes dos diferentes orçamen

estando garantida a transferência dos montantes necessários do Orçamento 

do Estado - e de diferentes orientações e opções políticas. A concretizar

no quadro atual, pode ter impactos negativos na coesão do território e, 

muito possivelmente, agravará os desequilíbrios já existentes nas áreas a 

transferir. 

Relativamente à desconcentração, consideramos, como dissemos acima, ser 

necessário criar, reabrir ou mesmo reorganizar os serviços públicos regionais 

e/ou locais que encerraram no passado ou que diminuíram a sua prestação 

de forma a responder às necessidades das populações presentes e a atrair 

futuramente. 

 

TEMA: Domínio da Governança Territorial

SUBTEMA: Medida 5.5 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 PONTOS FOCAIS; 1 

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Sem prejuízo da necessidade de procurar soluções inovadoras para a 

prestação de serviços públicos à população, envolvendo as próprias 

populações, o que aqui está proposto é a constituição de parcerias público

privadas para realização de experiências que mais tarde redunda

desresponsabilização do Estado no cumprimento das obrigações que lhe 

incumbem constitucionalmente e a sua substituição por entidades privadas 

ou da economia social. Propomos que estas soluções se encontrem e sejam 

desenvolvidas no quadro da Administração Pública, com a participação das 

populações. 

2. Estas plataformas devem ser incrementadas e deve

outras já existentes, ainda que informais (ex: Rede 

margem para que possam também constituir mecanismos de troca de 

informação e de identificação de problemas e soluções, e que assim 

permitam melhorar a gestão e resolução de conflitos de usos no território.

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

fator diferenciador para o desenvolvimento do país, em termos ambientais, 

Em concreto, pode-se incluir uma Medida em 

implementação relacionada com a PNAP, de promoção dos conhecimentos e 

das técnicas tradicionais associados à construção e manutenção do 

património construído, visando assegurar a sua salvaguarda e transmissão às 

erações futuras. A importância de criação de uma rede de ofícios que 

valorize as nossas culturas de construção tradicional deve pois ser 

s 1.4, 1.9, 3.4 e 5.2 do do PNPOT. 

Ativar o conhecimento e uma nova cultura territorial

Domínio da Governança Territorial 

1 PONTOS FOCAIS; 1 OUTROS 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. A abordagem da territorialização das políticas públicas incluída no 

Medida, pela descentralização e pela 

rando a regionalização inscrita na 

se que esta é uma condição necessária 

para avançar com uma verdadeira descentralização administrativa, 

constituindo uma reforma que urge fazer se se pretender ter um território 

eso. A proposta de lei sobre transferência de competências em 

vastíssimas áreas significa a desresponsabilização do Estado central e 

acentua o perigo de subfinanciamento das suas funções sociais, uma vez que 

estas ficarão dependentes dos diferentes orçamentos municipais - não 

estando garantida a transferência dos montantes necessários do Orçamento 

e de diferentes orientações e opções políticas. A concretizar-se 

no quadro atual, pode ter impactos negativos na coesão do território e, 

lmente, agravará os desequilíbrios já existentes nas áreas a 

Relativamente à desconcentração, consideramos, como dissemos acima, ser 

necessário criar, reabrir ou mesmo reorganizar os serviços públicos regionais 

sado ou que diminuíram a sua prestação 

de forma a responder às necessidades das populações presentes e a atrair 

A definição e a proposta de alteração da organização 

político administrativa do Estado não constitui objeto 

nem integra o âmbito do

Medida 5.4. Aprofundar a descentralização e a 

desconcentração e promover a cooperação e a 

governança multinível 

reforço dos níveis de decisão subnacionais, propondo 

uma distribuição equilibrada dos recursos 

administração central e local. 

Domínio da Governança Territorial  

1 PONTOS FOCAIS; 1 ENSINO SUPERIOR; 1 OUTROS 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

necessidade de procurar soluções inovadoras para a 

prestação de serviços públicos à população, envolvendo as próprias 

populações, o que aqui está proposto é a constituição de parcerias público-

privadas para realização de experiências que mais tarde redundarão na 

desresponsabilização do Estado no cumprimento das obrigações que lhe 

incumbem constitucionalmente e a sua substituição por entidades privadas 

ou da economia social. Propomos que estas soluções se encontrem e sejam 

ração Pública, com a participação das 

A sugestão estava presente no conteúdo da Medida, 

tendo sido ainda reforçada.

2. Estas plataformas devem ser incrementadas e deve-se também potenciar 

outras já existentes, ainda que informais (ex: Rede Douro Vivo), dando 

margem para que possam também constituir mecanismos de troca de 

informação e de identificação de problemas e soluções, e que assim 

permitam melhorar a gestão e resolução de conflitos de usos no território. 

Sugestão incluída na descrição 
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Ativar o conhecimento e uma nova cultura territorial. 

A definição e a proposta de alteração da organização 

político administrativa do Estado não constitui objeto 

nem integra o âmbito do PNPOT. Não obstante, a 

Aprofundar a descentralização e a 

desconcentração e promover a cooperação e a 

 aponta claramente para o 

reforço dos níveis de decisão subnacionais, propondo 

uma distribuição equilibrada dos recursos entre a 

administração central e local.  

 

estava presente no conteúdo da Medida, 

tendo sido ainda reforçada. 

incluída na descrição da Medida. 
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TEMA: Domínio da Governança Territorial

SUBTEMA: Medida 5.6 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 MUNICÍPIOS; 1 OUTROS

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Pese embora no texto se considerar a diferenciação regional não só do 

ponto de vista geomorfológico e climático, como socioeconómico e cultural, 

não se afigura que esta diversidade seja abordada ao nível das 

política, da sua inter-relação e hierarquização.  (...) não se trata de substituir 

níveis mais detalhados de concretização das políticas, trata

proporcionar a possibilidade de se integrarem em coerência uns com os 

outros bem como com o todo nacional mas desde já e não só aquando

suas respetivas revisões / adaptações. O modelo erigido a partir dos sistemas 

territoriais fundamentais pode cumprir em parte este desiderato, ainda que 

se nos afigure relativamente insuficiente. Parece

que a concretização de Medidas com incidência efetiva, ao nível da sua 

materialização no território e no quotidiano da vida dos cidadãos possa vir a 

ser fonte de continuado conflito "multinível", de dificuldades no 

relacionamento interinstitucional e societário, bem como dific

subsumível a essas mesmas políticas europeias. As mencionadas abordagem 

e estratégia localistas como caminho a este objetivo, através de, por 

exemplo, ITTs e DLBC's, com o que não podemos deixar de concordar, 

afiguram-se-nos, apesar de tudo, necessitarem de quadros referenciadores e 

integradores, não só à escala nacional, bem como se nos afigura que não 

deverão, porventura, terem de aguardar, não se sabe quanto tempo, pelas 

formalizações de escalas intercalares e sua respetiva harmonização multiníve

e plurissectorial. 

2. Refira-se ainda uma subvalorização do papel das ADL/GAL situação que 

deve ser alterada, pois estas têm tido um importantíssimo papel no 

desenvolvimento local, possuem estratégias de base territorial e plataformas 

de consensualização e decisão com os atores sub

outras estruturas igualam. 

 

 

TEMA: Domínio da Governança Territorial

SUBTEMA: Medida 5.7 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 MUNICÍPIOS; 1 PARTICULARES; 1 OUTROS

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. É fundamental que o PNPOT defina uma estratégia de apoio às cidades, ao 

seu desenvolvimento urbanístico e económico dando ênfase à componente 

residencial, aos problemas sociais, aos serviços e ao aproveitamento turístico 

que conservam a sua identidade e constituem exemplos pa

culturais e de vida social que importa preservar e revitalizar, assim como a 

necessidade de dar continuidade à renovação das redes de abastecimento 

de água e saneamento. 

2. O documento deve prever que a região seja dotada das mesmas 

infraestruturas tecnológicas que o restante território nacional, permitindo a 

criação de uma política de incentivos à captação de investimento por meio 

da implementação de projetos no âmbito das SMA

desenvolvidos em colaboração entre empresas, universidades e agentes 
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da Governança Territorial 

1 MUNICÍPIOS; 1 OUTROS 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Pese embora no texto se considerar a diferenciação regional não só do 

ponto de vista geomorfológico e climático, como socioeconómico e cultural, 

não se afigura que esta diversidade seja abordada ao nível das Medidas de 

ierarquização.  (...) não se trata de substituir 

níveis mais detalhados de concretização das políticas, trata-se de lhes 

proporcionar a possibilidade de se integrarem em coerência uns com os 

outros bem como com o todo nacional mas desde já e não só aquando das 

suas respetivas revisões / adaptações. O modelo erigido a partir dos sistemas 

territoriais fundamentais pode cumprir em parte este desiderato, ainda que 

se nos afigure relativamente insuficiente. Parece-nos, a assim não fazermos, 

s com incidência efetiva, ao nível da sua 

materialização no território e no quotidiano da vida dos cidadãos possa vir a 

ser fonte de continuado conflito "multinível", de dificuldades no 

relacionamento interinstitucional e societário, bem como dificilmente 

subsumível a essas mesmas políticas europeias. As mencionadas abordagem 

e estratégia localistas como caminho a este objetivo, através de, por 

exemplo, ITTs e DLBC's, com o que não podemos deixar de concordar, 

itarem de quadros referenciadores e 

integradores, não só à escala nacional, bem como se nos afigura que não 

deverão, porventura, terem de aguardar, não se sabe quanto tempo, pelas 

formalizações de escalas intercalares e sua respetiva harmonização multinível 

Esta preocupação está já de alguma forma consagrada. 

Contudo foi reforçada a necessidade de simplificação e 

celeridade na formalização de escalas intercalares e 

harmonização multinível e plurissectorial.

rização do papel das ADL/GAL situação que 

deve ser alterada, pois estas têm tido um importantíssimo papel no 

desenvolvimento local, possuem estratégias de base territorial e plataformas 

de consensualização e decisão com os atores sub-regionais que nenhumas 

Relativamente ao papel das ADL / GAL o parecer 

emitido olvida a Medida 5.6

integradas de base territorial

resposta ao imperativo comunitário da territorialização 

das políticas públicas a consolidação e a adoção 

alargada de abordagens e estratégias de base 

territorial, aprofundando os instrumentos previstos 

pela regulamentação comunitária e reforçando os 

recursos financeiros que lhe são afetos. Ora as ADL / 

GAL inscrevem-se exatamente

integradas de base territorial. 

omínio da Governança Territorial 

1 MUNICÍPIOS; 1 PARTICULARES; 1 OUTROS 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

PNPOT defina uma estratégia de apoio às cidades, ao 

seu desenvolvimento urbanístico e económico dando ênfase à componente 

residencial, aos problemas sociais, aos serviços e ao aproveitamento turístico 

que conservam a sua identidade e constituem exemplos patrimoniais, 

culturais e de vida social que importa preservar e revitalizar, assim como a 

necessidade de dar continuidade à renovação das redes de abastecimento 

Sugestão acolhida, com as devidas adaptações, no 

Domínio da Governança Ter

uma nova Medida a 5.7

intraurbana para uma cidade sustentável e inteligente

dirigida à cooperação urbana tendo em vista a 

valorização das Cidades. A Medida responde a 

algumas das questões levantadas.

documento deve prever que a região seja dotada das mesmas 

infraestruturas tecnológicas que o restante território nacional, permitindo a 

criação de uma política de incentivos à captação de investimento por meio 

da implementação de projetos no âmbito das SMART CITIES, a serem 

desenvolvidos em colaboração entre empresas, universidades e agentes 

Sugestão incorporada na Medida 5.7

cooperação intraurbana para uma cidade sustentável e 

inteligente. 
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Esta preocupação está já de alguma forma consagrada. 

reforçada a necessidade de simplificação e 

celeridade na formalização de escalas intercalares e 

harmonização multinível e plurissectorial. 

Relativamente ao papel das ADL / GAL o parecer 

emitido olvida a Medida 5.6 Reforçar as abordagens 

integradas de base territorial, em que é proposta como 

resposta ao imperativo comunitário da territorialização 

cas a consolidação e a adoção 

alargada de abordagens e estratégias de base 

territorial, aprofundando os instrumentos previstos 

pela regulamentação comunitária e reforçando os 

recursos financeiros que lhe são afetos. Ora as ADL / 

se exatamente nas abordagens 

integradas de base territorial.  

acolhida, com as devidas adaptações, no 

Domínio da Governança Territorial. Foi desenvolvida 

uma nova Medida a 5.7 Fomentar a cooperação 

intraurbana para uma cidade sustentável e inteligente, 

dirigida à cooperação urbana tendo em vista a 

valorização das Cidades. A Medida responde a 

algumas das questões levantadas. 

incorporada na Medida 5.7 Fomentar a 

cooperação intraurbana para uma cidade sustentável e 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

locais. Estes projetos são fundamentais para que o território acompanhe as 

dinâmicas tecnológicas nacionais e internacionais, revestindo um polo de 

atratividade na captação de jovens e o consequente dinamismo para o 

território. 

 

 

 

TEMA: Domínio da Governança Territorial

SUBTEMA: Medida 5.8 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 MUNICÍPIOS; 1 PARTICULARES

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Nas condições de concretização, não fica claro no modelo de governança 

qual o papel que os Municípios podem efetivamente assumir.

Também ao nível do enquadramento programático e financeiro a situação 

não é muito clara, nomeadamente quando o cofinanciamento comunitário é 

“tradição” e visto como essencial para a concretização dos projetos.

2. A organização do território deverá separar ma

Urbano e rural. 

 

 

TEMA: Domínio da Governança Territorial

SUBTEMA: Medida 5.10 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Na página 126 do Programa de Ação falta a referência à euro

Monção-Salvaterra. 

2. No desporto, a dimensão Desporto Rendimento que, claramente, integra

se aqui. 

3. Criar um modelo de ensino misto, nas cidades transfronteiriças, que 

permita a partilha de culturas e métodos de ensino entre alun

professores, portugueses e espanhóis. 
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

locais. Estes projetos são fundamentais para que o território acompanhe as 

dinâmicas tecnológicas nacionais e internacionais, revestindo um polo de 

ação de jovens e o consequente dinamismo para o 

Domínio da Governança Territorial 

1 MUNICÍPIOS; 1 PARTICULARES 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Nas condições de concretização, não fica claro no modelo de governança 

qual o papel que os Municípios podem efetivamente assumir. 

programático e financeiro a situação 

não é muito clara, nomeadamente quando o cofinanciamento comunitário é 

“tradição” e visto como essencial para a concretização dos projetos. 

O PNPOT já subscreve 

são as entidades que estão mai

participação das Medidas de Política, logo 

fundamentais para a execução do PNPOT.

financiamento comunitário vai ser fundamental na 

concretização do PNPOT, como se refere no 

documento. 

A organização do território deverá separar mais os dois tipos de espaços: 

 

O quadro legal vigente aponta para uma separação 

clara entre o espaço urbano e o espaço rural.

obstante a classificação de uso do solo, o PNPOT 

preconiza o reforço do planeamento e gestão dos 

territórios rurais e urbanos de forma integrada e 

articulada tendo em vista criar maiores sinergias e 

complementaridades que se revelam essenciais para a 

concretização dos objetivos ambiciosos do PNPOT no 

domínio da sustentabilidade e valorização territorial.

 

Domínio da Governança Territorial 

1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES E ONG

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Na página 126 do Programa de Ação falta a referência à euro-cidade Foi incluída na respetiva Medida 5.10

cooperação transfronteiriça.

Rendimento que, claramente, integra- Sugestão incorporada na 

cooperação transfronteiriça.

3. Criar um modelo de ensino misto, nas cidades transfronteiriças, que 

permita a partilha de culturas e métodos de ensino entre alunos e 
Foi incluída na respetiva 

cooperação transfronteiriça.

  

111 

O PNPOT já subscreve a observação. Os municípios 

são as entidades que estão mais vezes referidas na 

participação das Medidas de Política, logo 

fundamentais para a execução do PNPOT. O 

financiamento comunitário vai ser fundamental na 

concretização do PNPOT, como se refere no 

O quadro legal vigente aponta para uma separação 

clara entre o espaço urbano e o espaço rural. Não 

obstante a classificação de uso do solo, o PNPOT 

preconiza o reforço do planeamento e gestão dos 

territórios rurais e urbanos de forma integrada e 

articulada tendo em vista criar maiores sinergias e 

complementaridades que se revelam essenciais para a 

concretização dos objetivos ambiciosos do PNPOT no 

domínio da sustentabilidade e valorização territorial. 

ASSOCIAÇÕES E ONG 

Foi incluída na respetiva Medida 5.10 Aprofundar a 

cooperação transfronteiriça. 

incorporada na Medida 5.10 Aprofundar a 

cooperação transfronteiriça. 

Foi incluída na respetiva Medida 5.10 Aprofundar a 

cooperação transfronteiriça. 
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TEMA: Programa de Ação – todas as 

SUBTEMA: Geral 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 8 MUNICÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 3

OUTROS; 1 COMISSÃO CONSULTIVA; 1 PARTICULAR

 

CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Na maioria das Medidas previstas, deveriam estar identificadas Medidas, 

objetivos, e metas regionalizáveis, de modo a existir uma maior 

comprometimento com os territórios e relevar quais as regiões determinantes 

para as políticas públicas de desenvolvimento e correção das assimetrias.

2. No Programa de Ação (Programa de Ação), na maioria das Medidas 

previstas, os diversos setores do Estado, deveriam desde já identificar objetivos 

e metas “regionalizáveis”, de modo a existir uma maior aproximação e 

comprometimento com os territórios e relevar quais as 

regiões/sistemas/subsistemas determinantes para o cumprimento 

e metas nacionais, em determinadas políticas públicas.

3. Os processos de concertação são fundamentais para garantir a conjugação 

de interesses - setoriais e gerais, para a resolução de necessidades 

identificadas pelos atores locais, por forma a contribuir para a coesão 

territorial. Para tal, deverão garantir a participação dos diferentes atores 

sociais, económicos e institucionais nos processos de planeamento e de visão 

prospetiva de futuro para o desenvolvimento sustentáve

âmbito do qual a economia social, e em particular as associações de 

Desenvolvimento Local, têm um papel preponderante

criados e/ou clarificadas mecanismos que

transparência na gestão dos bens e serviços públicos e

estabeleçam as relações sociais, politicas e económicas para o 

desenvolvimento dos territórios, através da criação de espaços de articulação 

entre a sociedade civil e o poder local; garantam a boa arti

estratégias municipais e intermunicipais, regionais

em prol do desenvolvimento dos territórios

locais na promoção de respostas às necessidades locais

autarquias, freguesias e entidades da Economia Social previstas no Artigo 

da Lei de Bases da Economia Social; garantam a existência de recursos para o 

cumprimento dos compromissos, devendo prevalecer uma lógica de relação 

de parceria pública para o desenvolvimento

necessidades de financiamento face ao contexto com base em critérios 

transparentes, isto é, deverão ser acauteladas Medidas de descriminação 

positiva (territórios urbano/rural; taxa de emprego; densidade populacional;

envelhecimento; migração; igualdade de oportunidades

o desenvolvimento de politicas públicas que viabilizem a emergência de 

programas adequados às necessidades dos territórios

uma politica de prevenção (Ex. Programa Nacional de Valorização do Interior

garantam um reforço da sociedade civil no processo de decisão

e avaliação das políticas publicas de cariz intermunicipal e municipal

4. Propõem resumo das principais conclusões … junto a cada conjunto de 

Medidas, de forma a proporcionar um melhor enquadramento e permitir a 

perceção da relação direta entre tendências, 

operacionais são consonantes com a estratégia preconizada. No entanto, 

carecem de uma maior concretização, que deverá ser realizada ao nível da 

definição dos efeitos esperados e dos indicadores de monitorização. (...) 

necessário a indicação de metas claras, aferíveis ao longo do tempo, bem 

como a utilização de indicadores fiáveis, acessíveis e que permitam uma 

análise objetiva. 
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todas as Medidas 

8 MUNICÍPIOS; 1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 3 ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 

OUTROS; 1 COMISSÃO CONSULTIVA; 1 PARTICULAR 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Na maioria das Medidas previstas, deveriam estar identificadas Medidas, 

objetivos, e metas regionalizáveis, de modo a existir uma maior aproximação e 

comprometimento com os territórios e relevar quais as regiões determinantes 

para as políticas públicas de desenvolvimento e correção das assimetrias. 

Reitera-se que o PNPOT define um quadro estratégico 

para o ordenamento do espaço territorial

termos do n.º 1 do artigo 41.º da Lei N.º 31/2014 de 30 

de maio, os programas regionais estabelecem as 

opções estratégicas de organização do território 

regional. 

2. No Programa de Ação (Programa de Ação), na maioria das Medidas 

os diversos setores do Estado, deveriam desde já identificar objetivos 

e metas “regionalizáveis”, de modo a existir uma maior aproximação e 

comprometimento com os territórios e relevar quais as 

regiões/sistemas/subsistemas determinantes para o cumprimento de objetivos 

e metas nacionais, em determinadas políticas públicas. 

Reitera-se que o PNPOT define um quadro estratégico 

para o ordenamento do espaço territorial nacional. Nos 

termos do n.º 1 do artigo 41.º da Lei N.º 31/2014 de 30 

de maio, os programas reg

opções estratégicas de organização do território 

regional. 

Os processos de concertação são fundamentais para garantir a conjugação 

para a resolução de necessidades 

por forma a contribuir para a coesão 

territorial. Para tal, deverão garantir a participação dos diferentes atores 

sociais, económicos e institucionais nos processos de planeamento e de visão 

prospetiva de futuro para o desenvolvimento sustentável dos territórios, no 

e em particular as associações de 

têm um papel preponderante. Para tal, deverão ser 

ou clarificadas mecanismos que: garantam a idoneidade e a 

dos bens e serviços públicos e/ou complementares; 

politicas e económicas para o 

através da criação de espaços de articulação 

entre a sociedade civil e o poder local; garantam a boa articulação entre as 

regionais, nacionais e internacionais 

em prol do desenvolvimento dos territórios; envolvam os diferentes atores 

locais na promoção de respostas às necessidades locais, nomeadamente 

freguesias e entidades da Economia Social previstas no Artigo 4o 

garantam a existência de recursos para o 

devendo prevalecer uma lógica de relação 

vimento; avaliem a diferença de 

necessidades de financiamento face ao contexto com base em critérios 

deverão ser acauteladas Medidas de descriminação 

/rural; taxa de emprego; densidade populacional; 

igualdade de oportunidades, etc); contribuam para 

o desenvolvimento de politicas públicas que viabilizem a emergência de 

programas adequados às necessidades dos territórios, devendo prevalecer 

Programa Nacional de Valorização do Interior); 

garantam um reforço da sociedade civil no processo de decisão, monitorização 

e avaliação das políticas publicas de cariz intermunicipal e municipal. 

Concorda-se com a observação, o processo de 

implementação do PNPOT deve ser claramente 

concertado e participado.

4. Propõem resumo das principais conclusões … junto a cada conjunto de 

Medidas, de forma a proporcionar um melhor enquadramento e permitir a 

perceção da relação direta entre tendências, estratégia e Medidas. Os objetivos 

operacionais são consonantes com a estratégia preconizada. No entanto, 

carecem de uma maior concretização, que deverá ser realizada ao nível da 

definição dos efeitos esperados e dos indicadores de monitorização. (...) 

essário a indicação de metas claras, aferíveis ao longo do tempo, bem 

como a utilização de indicadores fiáveis, acessíveis e que permitam uma 

Observações pertinentes para a serem consideradas na 

implementação do PNPOT.
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ASSOCIAÇÕES E ONG; 1 

se que o PNPOT define um quadro estratégico 

para o ordenamento do espaço territorial nacional. Nos 

termos do n.º 1 do artigo 41.º da Lei N.º 31/2014 de 30 

de maio, os programas regionais estabelecem as 

opções estratégicas de organização do território 

se que o PNPOT define um quadro estratégico 

para o ordenamento do espaço territorial nacional. Nos 

termos do n.º 1 do artigo 41.º da Lei N.º 31/2014 de 30 

de maio, os programas regionais estabelecem as 

opções estratégicas de organização do território 

se com a observação, o processo de 

ementação do PNPOT deve ser claramente 

concertado e participado. 

Observações pertinentes para a serem consideradas na 

implementação do PNPOT. 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

5. Sendo referido na página 13 que é apresentada 

para a monitorização e avaliação, primeiro os efeitos esperados e depois os 

indicadores de monitorização. Os indicadores propostos são ainda indicativos 

devendo posteriormente ser articulados com os indicadores ODS a ser 

preparados pelo INE, presume-se que posteriormente venham a ser definidos 

indicadores cuja métrica permita avaliar o nível de alcance das metas 

propostas e avaliar a taxa de sucesso na concretização das Medidas. Assim, os

efeitos esperados identificados devem ser passíveis de ter alguma métrica que 

possibilite a avaliação da eficácia de implementação do plano, nomeadamente 

o estabelecimento de metas concretas para 2030, bem como metas 

intermédias a serem avaliadas nos períodos intercalares de avaliação.

6. Por outro lado, os indicadores devem ter unidades de aferição perfeitamente 

clarificadas, objetivas e uniformizadas, de forma a permitir a sua avaliação ao 

longo da implementação do PNPOT. 

7. Relativamente aos indicadores verifica

esperados têm indicadores correspondentes que permitam avaliar a evolução 

esperada.  

8. As Medidas de acção são pouco concretas, assemelhando

conjuntos de objectivos a atingir e, por conseguinte, apesar de incluírem a 

descrição dos efeitos esperados e indicadores de monitorização, será difícil 

aferir a sua concretização no futuro. Não nos parece também que seja de fácil 

apreensão do público em geral.  

9. (...) os indicadores de monitorização parecem

definidos. Considera-se, por isso, que os indicadores devem ser reduzidos e 

melhor definidos de modo a que seja clara e uniforme o que se esta a medir e 

como se está a medir. Para tal será necessário verificar se os indicadores 

encontrados são os adequados e se são passiveis de serem medidos, para 

alem de se encontrarem os mecanismos adequados a sua medido,

pela DGT. 

Também as Entidades Envolvidas deveriam ser revistas no sentido de, sendo 

mais precisa a definição de obrigar a uma major responsabilização.

10. (...) os indicadores de monitorização 193 parecem

pouco definidos. Deverão ser reduzidos, tendo em conta a sua pertinência para 

o que se quer avaliar e, por outro lado, tendo em conta a fiabilidade e 

disponibilidade de dados desagregados pelos níveis adequados à medição

11. Os indicadores de monitorização indicados para cada Medida deveriam ter 

indicação do nível de desagregação geográfica a que correspondem os dados; 

sempre que seja possível, sugerimos também que os dados utilizados sejam ao 

nível do concelho.  

12. Mesmo sendo um programa de ordenamento do território à escala 

nacional existem dinâmicas regionais que serão melhor monitorizadas com 

dados ao nível do concelho, aspeto com especial relevância em i

monitorização relacionados com a coesão territorial e justiça territorial, 

nomeadamente, nas Medidas inseridas no Eixo “Um Território coeso que 

garanta o acesso a serviços de interesse geral e promova a qualidade de vida.

13. Não obstante o aperfeiçoamento da estrutura do Programa de Ação, é de 

referir a ausência das condições de financiamento e, na generalidade das 

Medidas, a necessária articulação com a programação operacional dos 

Estruturais e de Investimento do atual e próximo ciclo de planeamento.
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

Sendo referido na página 13 que é apresentada a informação necessária 

para a monitorização e avaliação, primeiro os efeitos esperados e depois os 

indicadores de monitorização. Os indicadores propostos são ainda indicativos 

lados com os indicadores ODS a ser 

se que posteriormente venham a ser definidos 

indicadores cuja métrica permita avaliar o nível de alcance das metas 

propostas e avaliar a taxa de sucesso na concretização das Medidas. Assim, os 

efeitos esperados identificados devem ser passíveis de ter alguma métrica que 

possibilite a avaliação da eficácia de implementação do plano, nomeadamente 

o estabelecimento de metas concretas para 2030, bem como metas 

odos intercalares de avaliação. 

Por outro lado, os indicadores devem ter unidades de aferição perfeitamente 

clarificadas, objetivas e uniformizadas, de forma a permitir a sua avaliação ao 

Relativamente aos indicadores verifica-se que nem sempre os efeitos 

esperados têm indicadores correspondentes que permitam avaliar a evolução 

. As Medidas de acção são pouco concretas, assemelhando-se mais a 

conjuntos de objectivos a atingir e, por conseguinte, apesar de incluírem a 

descrição dos efeitos esperados e indicadores de monitorização, será difícil 

Não nos parece também que seja de fácil 

Não se tratam de Medidas de Ação, mas sim de 

Medidas de Política, que serão posteriormente 

transformadas em instrumentos de ação (programas 

ou linhas de ação). A versão final do docum

sintetizada para ser melhor assimilado pela população 

em geral. 

. (...) os indicadores de monitorização parecem-nos ser excessivos e pouco 

se, por isso, que os indicadores devem ser reduzidos e 

que seja clara e uniforme o que se esta a medir e 

como se está a medir. Para tal será necessário verificar se os indicadores 

encontrados são os adequados e se são passiveis de serem medidos, para 

alem de se encontrarem os mecanismos adequados a sua medido, a centralizar 

Também as Entidades Envolvidas deveriam ser revistas no sentido de, sendo 

mais precisa a definição de obrigar a uma major responsabilização. 

Os Indicadores incluídos nos Sistemas Territoriais são 

já uma síntese relativamente aos in

domínios. Nesta versão os indicadores foram revistos e 

as entidades também, estando identificados os 

Ministérios que irão tutelar ca da Medida.

. (...) os indicadores de monitorização 193 parecem-nos ser excessivos e 

ão ser reduzidos, tendo em conta a sua pertinência para 

o que se quer avaliar e, por outro lado, tendo em conta a fiabilidade e 

disponibilidade de dados desagregados pelos níveis adequados à medição 

Foi acolhida a sugestão, e os indicadores foram 

revistos. 

. Os indicadores de monitorização indicados para cada Medida deveriam ter 

indicação do nível de desagregação geográfica a que correspondem os dados; 

sempre que seja possível, sugerimos também que os dados utilizados sejam ao 

Foi acolhida a sugestão, e os indicadores foram 

revistos. 

. Mesmo sendo um programa de ordenamento do território à escala 

nacional existem dinâmicas regionais que serão melhor monitorizadas com 

dados ao nível do concelho, aspeto com especial relevância em indicadores de 

monitorização relacionados com a coesão territorial e justiça territorial, 

nomeadamente, nas Medidas inseridas no Eixo “Um Território coeso que 

garanta o acesso a serviços de interesse geral e promova a qualidade de vida. 

Sugestão acolhida e 

diagnóstico. 

. Não obstante o aperfeiçoamento da estrutura do Programa de Ação, é de 

referir a ausência das condições de financiamento e, na generalidade das 

Medidas, a necessária articulação com a programação operacional dos Fundos 

Estruturais e de Investimento do atual e próximo ciclo de planeamento. 

A articulação do PNPOT com o PNI e o Portugal 2030 

identificará os programas de financiamento de suporte.

113 

Não se tratam de Medidas de Ação, mas sim de 

Medidas de Política, que serão posteriormente 

transformadas em instrumentos de ação (programas 

ou linhas de ação). A versão final do documento será 

sintetizada para ser melhor assimilado pela população 

Os Indicadores incluídos nos Sistemas Territoriais são 

já uma síntese relativamente aos indicadores por 

domínios. Nesta versão os indicadores foram revistos e 

as entidades também, estando identificados os 

Ministérios que irão tutelar ca da Medida. 

Foi acolhida a sugestão, e os indicadores foram 

acolhida a sugestão, e os indicadores foram 

Sugestão acolhida e ensaiada na nova versão do 

A articulação do PNPOT com o PNI e o Portugal 2030 

identificará os programas de financiamento de suporte. 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

14. No que respeita aos indicadores de monitorização importa garantir a

sua consistência e também a comparabilidade dos dados através do tempo e 

entre cidades e/ou regiões. Não obstante algumas especificidades 

locais/regionais/nacionais, julga-se da maior importância a utilização de 

indicadores estandardizados que possibilitem abordagens o mais uniformes 

possíveis não só no que respeita ao objeto de monitorização mas à forma 

como essa monitorização é feita. Neste sentido, sugere

norma ISO 37120 - Sustainable development of communities 

city services and quality of life, que define e estabelece metodologias para um 

conjunto de indicadores destinados a orientar e medir o desempenho dos 

serviços públicos das cidades e a qualidade de vida.

15. No Programa de Ação (Programa de Ação), na maioria das Medidas 

previstas, deveriam estar identificados objetivos e metas “regionalizáveis”, de 

modo a existir uma maior aproximação e comprometimento com os territórios 

e relevar quais as regiões/sistemas/subsistemas determinantes para as políticas 

públicas. 

O documento em análise mantem a Região do Alto Alentejo com fortes 

divergências de coesão territorial, não incrementando Medidas que 

contribuam para o desenvolvimento equilibrado dos setores 

e ambiental, isto é, não define uma estratégia a nível nacional dirigida às reais 

necessidades de desenvolvimento da região.

16. O PNPOT fala em “cultura territorial”, que “conhece, respeita e valoriza o 

recurso solo” e no “aumento da participação cívica do planeamento urbano”, o 

que consideramos deveria refletir-se deste logo no processo de elaboração 

deste instrumento, por uma maior divulgação tendente à consciencialização da 

população e a uma cultura territorial e de cidadania 

se o desenvolvimento do PNPOT teve algum suporte desta natureza 

(advogando-se aqui uma abordagem bottom

planeamento urbano mais consciente e participado).

17. O Programa de Ação culmina a documentação 

à alteração do PNPOT e define cerca de meia centena de Medidas, 

referenciadas aos Desafios Territoriais. Reconhecendo que não é fácil definir 

Medidas que deveriam obrigar as várias políticas públicas, condicionar as 

atuações dos diversos agentes que intervêm no território e introduzir 

prioridades nos investimentos públicos, em áreas tão diferenciadas como as 

que estão abordadas na proposta do PNPOT. Por esse motivo permite

elaborar dois comentários: 

18. • Reconhecer a dificuldade de precisar, para além dos objetivos 

operacionais, os efeitos esperados e, sobretudo, os indicadores de 

monitorização. Considera-se que os indicadores não estão associados a metas 

específicas e nalgumas das Medidas não espelham o

definidos na legislação vigente.  

19. • Admitir que a principal problemática de um Programa Nacional que 

pretende condicionar as Políticas de Ordenamento do Território resulta da 

dificuldade em monitorizar a execução desse Plano e o

diversidade de Programas e de Planos que serão elaborados, revistos ou 

reformulados no período pertinente para garantir coerência ao conjunto do 

edifício programático do ordenamento do território em Portugal.

20. Em relação à responsabilidade de concretização das Medidas da Agenda 

para o Território (programa de ação) do PNPOT, vimos sugerir que, no que 

respeita às Entidades envolvidas com responsabilidades nessa concretização 

sejam incluídas outras estruturas com ação concreta 

nomeadamente o setor empresarial local, com atuação em vários domínios na 

gestão direta de sectores como os transportes, a habitação, o ambiente, a 

cultura e em infraestruturas várias.(...) Sugerimos ainda que, na articulação 

deste programa com a agenda estratégica para o ciclo de fundos comunitários 

Portugal 2030 tenham em consideração também estas entidades, que 

trabalham diretamente com as populações destinatárias fundos.
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. No que respeita aos indicadores de monitorização importa garantir a sua a 

sua consistência e também a comparabilidade dos dados através do tempo e 

entre cidades e/ou regiões. Não obstante algumas especificidades 

se da maior importância a utilização de 

bilitem abordagens o mais uniformes 

possíveis não só no que respeita ao objeto de monitorização mas à forma 

como essa monitorização é feita. Neste sentido, sugere-se a utilização da 

Sustainable development of communities - Indicators for 

city services and quality of life, que define e estabelece metodologias para um 

conjunto de indicadores destinados a orientar e medir o desempenho dos 

serviços públicos das cidades e a qualidade de vida. 

Concorda-se com a sugestão. Relativamente à 

aplicação da norma ISO 37120, o sistema estatístico 

português ainda não consegue responder eficazmente 

relativamente a um conjunto de indicadores presentes 

na norma.  

. No Programa de Ação (Programa de Ação), na maioria das Medidas 

ntificados objetivos e metas “regionalizáveis”, de 

modo a existir uma maior aproximação e comprometimento com os territórios 

e relevar quais as regiões/sistemas/subsistemas determinantes para as políticas 

Cabe aos PROT regionalizar as estratégias

indicadores será tratada à escala do concelho.O documento em análise mantem a Região do Alto Alentejo com fortes 

divergências de coesão territorial, não incrementando Medidas que 

contribuam para o desenvolvimento equilibrado dos setores económico, social 

e ambiental, isto é, não define uma estratégia a nível nacional dirigida às reais 

necessidades de desenvolvimento da região. 

. O PNPOT fala em “cultura territorial”, que “conhece, respeita e valoriza o 

participação cívica do planeamento urbano”, o 

se deste logo no processo de elaboração 

deste instrumento, por uma maior divulgação tendente à consciencialização da 

população e a uma cultura territorial e de cidadania - o Município desconhece 

se o desenvolvimento do PNPOT teve algum suporte desta natureza 

se aqui uma abordagem bottom-up que coadjuve um 

planeamento urbano mais consciente e participado). 

Durante o processo de construção do PNPOT 

realizaram-se a nível regionais vários seminários. O 

Processo foi acompanhado pela CNT e uma Comissão 

Consultiva construída para o efeito. O Relatório de 

Ponderação da discussão pública explicita o processo 

participativo. 

. O Programa de Ação culmina a documentação apresentada como suporte 

à alteração do PNPOT e define cerca de meia centena de Medidas, 

referenciadas aos Desafios Territoriais. Reconhecendo que não é fácil definir 

Medidas que deveriam obrigar as várias políticas públicas, condicionar as 

versos agentes que intervêm no território e introduzir 

prioridades nos investimentos públicos, em áreas tão diferenciadas como as 

que estão abordadas na proposta do PNPOT. Por esse motivo permite-nos 

O sistema de gestão, monitori

consagrado no Modelo de Governança para a 

implementação do PNPOT visa atender às questões 

colocadas. 

• Reconhecer a dificuldade de precisar, para além dos objetivos 

operacionais, os efeitos esperados e, sobretudo, os indicadores de 

se que os indicadores não estão associados a metas 

específicas e nalgumas das Medidas não espelham os critérios que estão 

• Admitir que a principal problemática de um Programa Nacional que 

pretende condicionar as Políticas de Ordenamento do Território resulta da 

dificuldade em monitorizar a execução desse Plano e o acompanhamento da 

diversidade de Programas e de Planos que serão elaborados, revistos ou 

reformulados no período pertinente para garantir coerência ao conjunto do 

edifício programático do ordenamento do território em Portugal. 

responsabilidade de concretização das Medidas da Agenda 

para o Território (programa de ação) do PNPOT, vimos sugerir que, no que 

respeita às Entidades envolvidas com responsabilidades nessa concretização 

sejam incluídas outras estruturas com ação concreta no terreno, 

nomeadamente o setor empresarial local, com atuação em vários domínios na 

gestão direta de sectores como os transportes, a habitação, o ambiente, a 

cultura e em infraestruturas várias.(...) Sugerimos ainda que, na articulação 

a agenda estratégica para o ciclo de fundos comunitários 

Portugal 2030 tenham em consideração também estas entidades, que 

trabalham diretamente com as populações destinatárias fundos. 

Foram incluídas outras entidades, nomeadamente o 

sector empresarial local.
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se com a sugestão. Relativamente à 

o da norma ISO 37120, o sistema estatístico 

português ainda não consegue responder eficazmente 

relativamente a um conjunto de indicadores presentes 

Cabe aos PROT regionalizar as estratégias. A lista de 

indicadores será tratada à escala do concelho. 

Durante o processo de construção do PNPOT 

regionais vários seminários. O 

Processo foi acompanhado pela CNT e uma Comissão 

Consultiva construída para o efeito. O Relatório de 

Ponderação da discussão pública explicita o processo 

O sistema de gestão, monitorização e avaliação 

consagrado no Modelo de Governança para a 

implementação do PNPOT visa atender às questões 

Foram incluídas outras entidades, nomeadamente o 

al. 
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21. Como conseguir a implementação do PNPOT? Que ferramentas para 

garantir que não vai ser desvirtuado na escala dos municípios por um exercício 

de gestão urbanística tão próxima que é afetada pela prática cultural 

característica portuguesa do “amiguismo” e do tráfico de favores, demasiado 

próxima da necessidade de agradar a todo e qualquer cidadão, que depois vai 

permitir a construção onde não deveria existir com expansão exagerada das 

infraestruturas. 
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. Como conseguir a implementação do PNPOT? Que ferramentas para 

garantir que não vai ser desvirtuado na escala dos municípios por um exercício 

de gestão urbanística tão próxima que é afetada pela prática cultural 

“amiguismo” e do tráfico de favores, demasiado 

próxima da necessidade de agradar a todo e qualquer cidadão, que depois vai 

permitir a construção onde não deveria existir com expansão exagerada das 

A preocupação encontra

princípios e compromissos da proposta e pelas 

orientações constantes das Diretrizes para os 

Instrumentos de Gestão Territorial.

115 

A preocupação encontra-se enquadrada pelos 

princípios e compromissos da proposta e pelas 

orientações constantes das Diretrizes para os 

Instrumentos de Gestão Territorial. 
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TEMA: OPERACIONALIZAÇÃO  

 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 2 PARTICULARES, 1 PONTOS FOCAIS, 8 MUNICíPIOS, 3 ASSOCIAÇÕES E ONG,

1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. O PNPOT deve ser alterado de forma a incluir os objetivos que a 

Resolução do Conselho de Ministros nº 44/2016 de 23 de agosto estipula, o 

Preâmbulo refere, mas o conteúdo não reflete. É preciso que o Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território trate de modo diferente 

o que é diferente, tendo presente que, indiscutivelmente, estamos perante 

um país a duas velocidades, com realidades diferentes, que é preciso t

de forma diferente para que seja possível corrigir as diferenças entre os 

“portugais” existentes. 

2. Seria importante que o PNPOT assumisse e integrasse os princípios, os 

objetivos, as Medidas, os indicadores e as metas do Programa Nacional para 

a Coesão Territorial. Seria importante que o PNPOT assumisse e integrasse 

as 24 Medidas para a revitalização do interior e a criação do Programa 

Operacional para o Interior no âmbito da programação do Portugal 20/30, 

conforme proposto pelo Movimento pelo Interior.

3. Em termos de operacionalização do PNPOT a conservação integrada das 

áreas históricas urbanas surge como um objetivo importante

conta não só a sua importância enquanto centralidades tradicionais 

(concentração de equipamentos e serviços, 

dos territórios e da paisagem, a sua importância para a identidade 

assim como a sus importância para e o turismo

4. Assumir de forma inequívoca que é o PNPOT que estabelece a base para a 

territorialização das políticas públicas e que serve de suporte à preparação 

do Portugal 2030, pelo que deve avançar desde já com opções territoriais e 

não deixar apenas aos PROT essa definição (p

objetivos e metas a alcançar e ações estruturantes a desenvolver em cada 

um dos subsistemas identificados, de modo a responder às vulnerabilidades 

criticas e oportunidades diagnosticadas e aos desafios presentes).

 

 

5. Dentro da lógica de criar sinergias e gerar massa critica com base nas 

especificidades e recursos territoriais singulares questiona

deveriam já ser apontados algumas geografias funcionais 

(articuladas/tangentes com os subsistemas regionais) e os instrumentos de 

política pública que devem ser mobilizados (pelo menos de forma indicativa 

e adotando politicas/instrumentos já existentes no âmbito do Portugal 2020 

– PROVERE, DLBC. 

6. Integrar no PNPOT, para alguns espaços territoriais/subsistemas críticos, 

as geografias funcionais a privilegiar (administrativas/CIM vrs Recurso(s) 

Endógeno(s) vrs vulnerabilidades críticas) e indicando que tipo de 
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2 PARTICULARES, 1 PONTOS FOCAIS, 8 MUNICíPIOS, 3 ASSOCIAÇÕES E ONG,

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. O PNPOT deve ser alterado de forma a incluir os objetivos que a 

Resolução do Conselho de Ministros nº 44/2016 de 23 de agosto estipula, o 

não reflete. É preciso que o Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território trate de modo diferente 

o que é diferente, tendo presente que, indiscutivelmente, estamos perante 

um país a duas velocidades, com realidades diferentes, que é preciso tratar 

de forma diferente para que seja possível corrigir as diferenças entre os 

O PNPOT trata o que é diferente de forma diferente, e 

seguindo vários objectivos e abordagens. Além disso, 

dá informação suficiente as políticas sectori

avançarem com abordagens de base territorial, a nível 

nacional e mesmo regional.

2. Seria importante que o PNPOT assumisse e integrasse os princípios, os 

s, os indicadores e as metas do Programa Nacional para 

Seria importante que o PNPOT assumisse e integrasse 

s para a revitalização do interior e a criação do Programa 

Operacional para o Interior no âmbito da programação do Portugal 20/30, 

conforme proposto pelo Movimento pelo Interior. 

O PNPOT é o documento de estratégia nacional de 

base territorial da política de ordenamento do 

território, que desenvolve os objectivos, o modelo 

territorial e as Medidas de política. O Programa de 

Valorização do Interior específica as Medidas de ação, 

focando-se na problemáticas das regiões do interior. 

São dois documentos de natureza diferente, o primeiro 

sobretudo de estratégia e o segundo já de 

operacionalização. 

Em termos de operacionalização do PNPOT a conservação integrada das 

ge como um objetivo importante, tendo em 

conta não só a sua importância enquanto centralidades tradicionais 

, por exemplo) e sua “ancoragem” 

a sua importância para a identidade local, 

assim como a sus importância para e o turismo. 

Esta sugestão enquadra

Medidas de Política incluídas no Sistema Urbano e 

também concorre especificamente a Medida 5.7, 

dirigida à cooperação intra

forma inequívoca que é o PNPOT que estabelece a base para a 

territorialização das políticas públicas e que serve de suporte à preparação 

do Portugal 2030, pelo que deve avançar desde já com opções territoriais e 

não deixar apenas aos PROT essa definição (por exemplo identificar 

objetivos e metas a alcançar e ações estruturantes a desenvolver em cada 

um dos subsistemas identificados, de modo a responder às vulnerabilidades 

criticas e oportunidades diagnosticadas e aos desafios presentes). 

O PNPOT estabelece a base para a territorialização das 

políticas públicas e afirma

à preparação do Portugal 2030. Em termos regionais 

cabe aos PROT avançar com as suas estratégias 

regionais. 

O PNPOT define um quadro estratégico para o 

ordenamento do espaço territorial nacional. Nessa 

Medida, identifica os desafios e as oportunidades que 

se colocam em diferentes contextos regionais tendo 

em vista o seu desenvolvimento sustentável. 

Consequentemente, são assinaladas e reconhecidas as 

intensidades diferenciadas com que se fazem 

repercutir, nos diferentes espaços regionais, os efeitos 

das Mudanças Críticas e dos Desafios territoriais com 

que aqueles se defrontam. O Mapa dos territórios sob 

pressão, condicionante do Modelo territorial proposto, 

traduz sintetizando um conjunto de vulnerabilidades 

que se fazem sentir assimetricamente no território 

nacional, para as quais exige

territorialmente diferenciadas. No Domínio da 

Governança Territorial propõem

geometrias variáveis de organização territorial.

5. Dentro da lógica de criar sinergias e gerar massa critica com base nas 

especificidades e recursos territoriais singulares questiona-se se não 

deveriam já ser apontados algumas geografias funcionais 

com os subsistemas regionais) e os instrumentos de 

política pública que devem ser mobilizados (pelo menos de forma indicativa 

e adotando politicas/instrumentos já existentes no âmbito do Portugal 2020 

paços territoriais/subsistemas críticos, 

as geografias funcionais a privilegiar (administrativas/CIM vrs Recurso(s) 

Endógeno(s) vrs vulnerabilidades críticas) e indicando que tipo de 

O PNPOT apresenta geografias funcionais e dá 

orientações em matéria de abrangência multissectorial. 

A operacionalização do Programa deve identificar os 
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2 PARTICULARES, 1 PONTOS FOCAIS, 8 MUNICíPIOS, 3 ASSOCIAÇÕES E ONG, 

O PNPOT trata o que é diferente de forma diferente, e 

seguindo vários objectivos e abordagens. Além disso, 

dá informação suficiente as políticas sectoriais 

avançarem com abordagens de base territorial, a nível 

nacional e mesmo regional. 

ocumento de estratégia nacional de 

base territorial da política de ordenamento do 

território, que desenvolve os objectivos, o modelo 

s de política. O Programa de 

Valorização do Interior específica as Medidas de ação, 

oblemáticas das regiões do interior. 

São dois documentos de natureza diferente, o primeiro 

sobretudo de estratégia e o segundo já de 

enquadra-se na operacionalização das 

Medidas de Política incluídas no Sistema Urbano e 

também concorre especificamente a Medida 5.7, 

dirigida à cooperação intra-urbana. 

e a base para a territorialização das 

políticas públicas e afirma-se que vai servir de suporte 

à preparação do Portugal 2030. Em termos regionais 

cabe aos PROT avançar com as suas estratégias 

O PNPOT define um quadro estratégico para o 

to do espaço territorial nacional. Nessa 

Medida, identifica os desafios e as oportunidades que 

se colocam em diferentes contextos regionais tendo 

em vista o seu desenvolvimento sustentável. 

Consequentemente, são assinaladas e reconhecidas as 

iferenciadas com que se fazem 

repercutir, nos diferentes espaços regionais, os efeitos 

das Mudanças Críticas e dos Desafios territoriais com 

que aqueles se defrontam. O Mapa dos territórios sob 

pressão, condicionante do Modelo territorial proposto, 

sintetizando um conjunto de vulnerabilidades 

que se fazem sentir assimetricamente no território 

nacional, para as quais exige-se respostas 

territorialmente diferenciadas. No Domínio da 

Governança Territorial propõem-se possibilidades de 

s de organização territorial. 

O PNPOT apresenta geografias funcionais e dá 

orientações em matéria de abrangência multissectorial. 

A operacionalização do Programa deve identificar os 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

instrumentos/politicas públicas devem ser priorizados e que latitude e 

abrangência multissetorial devem assumir. 

7. Afigura-se pertinente a criação de um instrumento (tipo PROVERE), 

multidimensional e com recursos financeiros significativos, que mobilize os 

atores locais e da administração central desconcentrada e que dê cobertura 

a uma estratégia de desenvolvimento 

maioritariamente sustentada em intervenções de escala supramunicipal. 

8. O papel a atribuir ao Parque Natural da Serra de S. Mamede nesta 

estratégia é decisivo e contribuirá para a prossecução de diversos objetivos 

e Medidas operacionais previstas no PNPOT. O Parque Natural da Serra de 

S. Mamede, como as demais Áreas Protegidas deverão ser uma das bases da 

valorização do território através da paisagem e também da garantia 

biodiversidade. Atualmente os Parques Naturais, integrados na gestão do 

ICNF e com escassos recursos a nível local, têm dificuldade em conseguir 

uma gestão mais efetiva, que potencialize o seu papel, enquanto elemento 

identitário e de promoção e valorização municipal/regional.

9. Também o papel da Fábrica da Robinson, ex libris da Cidade de Portalegre 

e um dos maiores legados da história corticeira em Portugal, pode e deve 

enformar esta estratégia. A Resolução n.º 70/2018, da Assembleia da 

República, aprovada em 28 de novembro de 2017 e publicada no Diário 

República, 1.ª série — N.º 54, em 16 de março de 2018, recomenda ao 

Governo Medidas que permitam a preservação e valorização do património 

industrial da Fábrica Robinson. O cumprimento desta resolução, a breve 

prazo, constituirá uma contribuição da maio

o seu território envolvente, em múltiplas vertentes. A resolução enfatiza a 

necessidade de adotar Medidas de requalificação e revitalização do 

património da chamada “Fábrica da Rolha”, nomeadamente dando novas 

funcionalidades ao espaço e tornando-o um recurso de desenvolvimento 

local, regional e nacional.  

10. Por outro lado, além da perspetiva de redução

no Alto Alentejo, subsiste também o problema do envelhecimento da 

população, o que trará, cada vez mais, necessidades de atender às 

dimensões da saúde e de apoio social a idosos. Pretendendo garantir um 

envelhecimento com qualidade, com programas ativos dirigidos a este 

grupo etário, será necessário reforçar, por exemplo, a oferta em atividades 

de ocupação (envelhecimento ativo), que funcionem em rede, e que 

permitam gerar massa critica suficiente para desenvolver intervenções 

intermunicipais, com qualidade.  

11. Portalegre, enquanto capital sub-regional, deverá reforçar o seu papel 

enquanto centro urbano multifuncional e de entrada do Parque Natural 

S. Mamede (acomodando a sua gestão), conjugando valores patrimoniais 

singulares (naturais e construídos – por exemplo Fábrica da Robinson) e 

atividades empresariais inovadoras (Portalegre, enquanto Pólo de atividades 

industriais e logísticas; de Ensino Superior e de I&D), bem como ser o nó 

preferencial de articulação com a Extremadura /Cáceres e com a Plataforma 

Logística de Elvas/ Caia. Deverá, igualmente, ter um papel central na 

definição e desenvolvimento de intervenções intermunicipais, 

multidimensionais (em colaboração e concertação com os restantes 

Municípios da CIM), por exemplo vocacionadas para grupos

(idosos, crianças,…) 

12. Ausência de eficientes sistemas integrados geo

decisão, tarefa  que não poderá continuar a ser adiada.

13. No documento (Programa de Ação), nos seus objetivos operacionais e 

respetivos indicadores de monitorização, não se explicitam limiares de 

referência.(...). Pergunta-se se todos os eixos/

importância e tempestividade equivalentes ou se pelo contrário estes se 

encontram diferenciados nesses âmbitos 
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instrumentos/politicas públicas devem ser priorizados e que latitude e 

 

instrumentos existentes ou a criar. O PNI e a 

preparação do Portugal 2030 darão contributos nesse 

sentido.  

se pertinente a criação de um instrumento (tipo PROVERE), 

multidimensional e com recursos financeiros significativos, que mobilize os 

atores locais e da administração central desconcentrada e que dê cobertura 

a uma estratégia de desenvolvimento sub-regional integrada, 

maioritariamente sustentada em intervenções de escala supramunicipal.  

A sugestão será considerada na operacionalização do 

PNPOT. 

 

8. O papel a atribuir ao Parque Natural da Serra de S. Mamede nesta 

irá para a prossecução de diversos objetivos 

s operacionais previstas no PNPOT. O Parque Natural da Serra de 

S. Mamede, como as demais Áreas Protegidas deverão ser uma das bases da 

valorização do território através da paisagem e também da garantia da 

biodiversidade. Atualmente os Parques Naturais, integrados na gestão do 

ICNF e com escassos recursos a nível local, têm dificuldade em conseguir 

uma gestão mais efetiva, que potencialize o seu papel, enquanto elemento 

ação municipal/regional. 

O PNPOT assume que o 

económico dos espaços em causa é inquestionável. 

Contudo, este programa define um quadro estratégico 

para o ordenamento do espaço territorial nacional.  

da Robinson, ex libris da Cidade de Portalegre 

e um dos maiores legados da história corticeira em Portugal, pode e deve 

enformar esta estratégia. A Resolução n.º 70/2018, da Assembleia da 

República, aprovada em 28 de novembro de 2017 e publicada no Diário da 

N.º 54, em 16 de março de 2018, recomenda ao 

s que permitam a preservação e valorização do património 

industrial da Fábrica Robinson. O cumprimento desta resolução, a breve 

prazo, constituirá uma contribuição da maior importância para Portalegre e 

o seu território envolvente, em múltiplas vertentes. A resolução enfatiza a 

s de requalificação e revitalização do 

património da chamada “Fábrica da Rolha”, nomeadamente dando novas 

o um recurso de desenvolvimento 

O PNPOT, sendo um programa estratégico, identifica 

objetivos e Medidas de política, não identificando 

projetos concretos. 

10. Por outro lado, além da perspetiva de redução demográfica acentuada 

no Alto Alentejo, subsiste também o problema do envelhecimento da 

população, o que trará, cada vez mais, necessidades de atender às 

dimensões da saúde e de apoio social a idosos. Pretendendo garantir um 

com programas ativos dirigidos a este 

grupo etário, será necessário reforçar, por exemplo, a oferta em atividades 

de ocupação (envelhecimento ativo), que funcionem em rede, e que 

permitam gerar massa critica suficiente para desenvolver intervenções 

As questões do envelhecimento são tratadas no 

Domínio 2, especialmente na Medida 2.5

regional, deverá reforçar o seu papel 

enquanto centro urbano multifuncional e de entrada do Parque Natural de 

S. Mamede (acomodando a sua gestão), conjugando valores patrimoniais 

por exemplo Fábrica da Robinson) e 

atividades empresariais inovadoras (Portalegre, enquanto Pólo de atividades 

Superior e de I&D), bem como ser o nó 

preferencial de articulação com a Extremadura /Cáceres e com a Plataforma 

Logística de Elvas/ Caia. Deverá, igualmente, ter um papel central na 

definição e desenvolvimento de intervenções intermunicipais, 

nais (em colaboração e concertação com os restantes 

Municípios da CIM), por exemplo vocacionadas para grupos-específicos 

No Sistema Urbano e no Modelo Territorial é dado um 

papel estratégico a um conjunto de cidades, tanto no 

âmbito nacional como intermunicipal. 

 

 

12. Ausência de eficientes sistemas integrados geo-referenciados de apoio à 

decisão, tarefa  que não poderá continuar a ser adiada. 

A Medida de Política 5.1 converge para este 

o Observatório terá de desenvolver uma base de 

dados georreferenciada 

13. No documento (Programa de Ação), nos seus objetivos operacionais e 

respetivos indicadores de monitorização, não se explicitam limiares de 

se se todos os eixos/Medidas são considerados com 

importância e tempestividade equivalentes ou se pelo contrário estes se 

O PNPOT não define metas. Mas define a necessidade 

de se montar um sistema de mon

acompanhe o processo e que dê orientações para a 

sua continua execução. Cabe à DGT desenvolver os 

REOT, como está identificado no último capítulo da 
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instrumentos existentes ou a criar. O PNI e a 

ugal 2030 darão contributos nesse 

será considerada na operacionalização do 

O PNPOT assume que o valor ambiental, social e 

económico dos espaços em causa é inquestionável. 

Contudo, este programa define um quadro estratégico 

para o ordenamento do espaço territorial nacional.   

O PNPOT, sendo um programa estratégico, identifica 

s de política, não identificando 

As questões do envelhecimento são tratadas no 

Domínio 2, especialmente na Medida 2.5 

No Sistema Urbano e no Modelo Territorial é dado um 

papel estratégico a um conjunto de cidades, tanto no 

cional como intermunicipal.  

A Medida de Política 5.1 converge para este objetivo e 

o Observatório terá de desenvolver uma base de 

 de apoio à decisão aberta. 

O PNPOT não define metas. Mas define a necessidade 

de se montar um sistema de monitorização eficaz, que 

acompanhe o processo e que dê orientações para a 

sua continua execução. Cabe à DGT desenvolver os 

REOT, como está identificado no último capítulo da 
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14. A articulação das políticas setoriais de expressão territo

puramente territoriais considera-se particularmente complexa e de difícil 

condução multinível. Pergunta-se se não se poderia ponderar, ainda que 

num momento posterior, o abordar esta questão, recomendando

se/sugerindo-se Medidas de política e art

instrumentos para o efeito? De facto, não se nos afigura, salvo melhor 

opinião e tendo em conta a particular experiência dos últimos anos da 

atuação no terreno das estruturas político

de governação que se preconiza no documento, ainda que lógica, seja 

suficientemente operativa para este efeito. 

15. É importante salientar que o território nacional tem características 

diferentes consoante a região onde se íntegra, logo a estratégia para a 

região do litoral irá incidir certamente em objetivos diferentes da estratégia 

para o Alentejo, aquando das revisões dos PROTs. Os Municípios  terão uma 

participação mais ativa aquando da revisão do  PROT Alentejo, na discussão 

das Medidas de ações e objetivos específicos para a região onde se insere, 

de forma a colaborar com a estratégia do PNPOT.

16. (...), ressalta a inexistência de um quadro normativo adaptado a cada 

Espaço• Territorial. Se tomarmos como comparação o PNPOT atual, vemos 

que o Relatório define opções estratégicas de cada uma das regiões do País 

e propõe, para os Espaços que compõem cada Região, opções mais 

detalhadas, tendo em consideração o diagnóstico realizado.  (...) Parece

assim, que deveria constar do Relatório um capítulo explicitando uma Visão 

para cada Região e Sub-região, à semelhança do PNPOT vigente

permitir uma articulação mais fácil entre os objetivos estratégicos do PNPOT 

e os dos PDM •- uma vez que, na nossa Região, a experiência relativamente 

ao Plano :Regional de Ordenamento do Território (PROT) não atingiu 

resultados minimamente satisfatórios, (...). 

17. Territorialização do Programa de Ação. Como se sabe os Planos 

Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), 

os solos - não só identificam o uso dominante, mas também determinam as 

regras de edificabilidade, sendo os únicos que são vinculativos aos 

particulares, para além de implementarem o quadro estratégico de 

desenvolvimento territorial ao nível local. 

18. No caso dos municípios o contributo para essa concretização passará, 

não só mas em grande parte, pela transposição para os PMOT dessas 

diretrizes - um exercício complexo que traduz 

em função de uma realidade local via regulamentação, sur

algumas reservas na adaptação e integração à escala local das orientações, 

dando apenas como exemplo novos conceitos como os serviços dos 

ecossistemas - tão importantes para a economia local como potencial fonte 

de financiamento mas ainda por explorar, ou temáticas mais sensíveis, como 

são as alterações climáticas e o planeamento de riscos.

19. Carência ou mesmo ausência de orientações concretas no que se refere a 

Medidas de política e a investimentos públicos estruturantes e sem 

associação de meios para a sua execução. Esta lacuna suscita fundadas 

dúvidas sobre a capacidade do novo PNPOT cumprir com o objetivo que lhe 

está atribuído de estabelecer as grandes opções de investimento público, 

com impacte territorial significativo (DL nº 80/2015, de 14 de maio, artº 31

d). A ausência de orientações estratégicas (concretas) de ordenamento e 

desenvolvimento do território e de grandes opções de investimento público 

de nível regional (NUTII) suscita também fundadas dúvidas sobre a 

capacidade do novo PNPOT cumprir com o obj

tradução territorial das estratégias de desenvolvimento económico e social 

(DL nº 80/2015, de 14 de maio, artº 31, c)). 

20. A política de planeamento e ordenamento do território para o período pós
2020 - face aos compromissos e prioridades nacionais no quadro da Agenda das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (2030) 
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Governação do PNPOT. 

14. A articulação das políticas setoriais de expressão territorial e as 

se particularmente complexa e de difícil 

se se não se poderia ponderar, ainda que 

num momento posterior, o abordar esta questão, recomendando-

s de política e articulação setorial/territorial e 

instrumentos para o efeito? De facto, não se nos afigura, salvo melhor 

opinião e tendo em conta a particular experiência dos últimos anos da 

atuação no terreno das estruturas político-administrativas, que a estrutura 

rnação que se preconiza no documento, ainda que lógica, seja 

 

Concorda-se com a 

operacionalização, o PNPOT deve,  num momento 

posterior, e articulando-

de Portugal 2030 aprofundar os instrumentos tendo 

em vista uma eficaz execução. Avança

forma na Medida 

operacionalização do PNPOT, há necessidade de 

simplificação e celeridade na formalização de escalas 

intercalares e harmonização multinível e plurissectorial.

15. É importante salientar que o território nacional tem características 

iferentes consoante a região onde se íntegra, logo a estratégia para a 

região do litoral irá incidir certamente em objetivos diferentes da estratégia 

para o Alentejo, aquando das revisões dos PROTs. Os Municípios  terão uma 

da revisão do  PROT Alentejo, na discussão 

s de ações e objetivos específicos para a região onde se insere, 

de forma a colaborar com a estratégia do PNPOT. 

Concorda-se com a observação

instrumentos fundamentais para a operacionali

do PNPOT. 

16. (...), ressalta a inexistência de um quadro normativo adaptado a cada 

Espaço• Territorial. Se tomarmos como comparação o PNPOT atual, vemos 

que o Relatório define opções estratégicas de cada uma das regiões do País 

paços que compõem cada Região, opções mais 

detalhadas, tendo em consideração o diagnóstico realizado.  (...) Parece-nos, 

assim, que deveria constar do Relatório um capítulo explicitando uma Visão 

região, à semelhança do PNPOT vigente, de modo a 

permitir uma articulação mais fácil entre os objetivos estratégicos do PNPOT 

uma vez que, na nossa Região, a experiência relativamente 

ao Plano :Regional de Ordenamento do Território (PROT) não atingiu 

O PNPOT não desenvolve as estratégias regionais 

porque cabe aos PROT definirem as opções 

estratégicas de base regional.

 

17. Territorialização do Programa de Ação. Como se sabe os Planos 

Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), classificam e qualificam 

não só identificam o uso dominante, mas também determinam as 

regras de edificabilidade, sendo os únicos que são vinculativos aos 

particulares, para além de implementarem o quadro estratégico de 

Em termos de operacionalização os PDM são 

instrumentos fundamentais, tanto em termos de 

desenvolvimentos estratégicos como em termos de 

usos do solo. Cada escala tem de 

problemáticas e as estratégias a seguir.

s municípios o contributo para essa concretização passará, 

não só mas em grande parte, pela transposição para os PMOT dessas 

um exercício complexo que traduz Medidas de carácter genérico 

em função de uma realidade local via regulamentação, surgindo assim 

algumas reservas na adaptação e integração à escala local das orientações, 

dando apenas como exemplo novos conceitos como os serviços dos 

tão importantes para a economia local como potencial fonte 

xplorar, ou temáticas mais sensíveis, como 

são as alterações climáticas e o planeamento de riscos. 

Ao PDM compete definir uma estratégia

territorial e estabelecer um regime de uso do solo 

consentâneo. O PNPOT dá as orientações estratégicas 

a nível nacional, as quais devem ser aprofundadas a 

nível regional e a nível local. 

19. Carência ou mesmo ausência de orientações concretas no que se refere a 

s de política e a investimentos públicos estruturantes e sem 

ução. Esta lacuna suscita fundadas 

dúvidas sobre a capacidade do novo PNPOT cumprir com o objetivo que lhe 

está atribuído de estabelecer as grandes opções de investimento público, 

com impacte territorial significativo (DL nº 80/2015, de 14 de maio, artº 31, 

d). A ausência de orientações estratégicas (concretas) de ordenamento e 

desenvolvimento do território e de grandes opções de investimento público 

de nível regional (NUTII) suscita também fundadas dúvidas sobre a 

capacidade do novo PNPOT cumprir com o objectivo de estabelecer a 

tradução territorial das estratégias de desenvolvimento económico e social 

 

O PNPOT na sua operacionalização vai articular

com o PNI e com o Portugal 2030, como está referido 

no Programa de Ação. 

A política de planeamento e ordenamento do território para o período pós-
face aos compromissos e prioridades nacionais no quadro da Agenda das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (2030) - deverá assentar numa 

A articulação do PNPOT com o PNI e o Portugal 2030 
identificará os programas de financiamento de suporte.
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se com a observação. Em termos de 

o PNPOT deve,  num momento 

-se com o PNI e a preparação 

al 2030 aprofundar os instrumentos tendo 

em vista uma eficaz execução. Avança-se já de alguma 

 5. Concorda-se que na 

operacionalização do PNPOT, há necessidade de 

simplificação e celeridade na formalização de escalas 

intercalares e harmonização multinível e plurissectorial. 

a observação, os PROT são os 

instrumentos fundamentais para a operacionalização 

O PNPOT não desenvolve as estratégias regionais 

porque cabe aos PROT definirem as opções 

estratégicas de base regional. 

Em termos de operacionalização os PDM são 

instrumentos fundamentais, tanto em termos de 

desenvolvimentos estratégicos como em termos de 

usos do solo. Cada escala tem de objetivar as 

problemáticas e as estratégias a seguir. 

definir uma estratégia e modelo 

territorial e estabelecer um regime de uso do solo 

. O PNPOT dá as orientações estratégicas 

, as quais devem ser aprofundadas a 

nível regional e a nível local.  

O PNPOT na sua operacionalização vai articular-se 

com o PNI e com o Portugal 2030, como está referido 

A articulação do PNPOT com o PNI e o Portugal 2030 
identificará os programas de financiamento de suporte. 



 

 

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018

 

CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

grande articulação entre programas e planos de ordem superior 
(nacional/regional/ sectorial) com os de ordem inferior (intermunicipal e 
municipal), onde o levantamento de parcerias a estabelecer e a concretização de 
instrumentos fiscais e financeiros (que auxiliem ao
à concretização das metas propostas a essa mesma vinculação e monitorização), 
sejam concretizados em tempo oportuno. Verifica
apresenta uma matriz que correlacione as Medida
com instrumentos fiscais e programas de financiamento que as suportem.

21. Indicadores e estrutura de monitorização 
merece um maior aprofundamento e sistematização. Para além dos indicadores de 
monitorização selecionados serem escassos, e em algumas situações não 
permitirem aferir todas as dimensões abordadas (exemplo, no sistema social), o 
documento deveria apresentar uma estrutura de monitorização, com um sistema 
de indicadores robustos, que permitam aferir a concretização das estratégias e 
propostas do plano e apoiar a elaboração do Relatório da Estado do Ordenamento 
(REOT) ao nível nacional, o qual, por sua vez deve ser a base para a elaboração dos 
REOT de nível regional e municipal. 

22. Apenas uma observação nos suscita dúvidas: Não resulta claro porque é que a 
organização dos Domínios de Intervenção segue a da estruturação dos sistemas do 
Modelo Territorial sem a absorver na íntegra, uma vez que deixa de fora o Sistema 
Urbano, mas acolhe o Sistema de Conetividades. Em princípio, pareceria mais 
consistente qualquer das seguintes duas alternativas: ou as Conetividades e o 
Sistema Urbano constituiriam ambos domínios de intervenção, ou ficariam ambos 
de fora destes. A manter-se a opção original, o documento deveria explicitar o 
respetivo fundamento. Num segundo nível de abordagem agora mais centrado na 
operatividade efetiva que se deve exigir a qualquer inst
gestão do território, parece-nos que a proposta enferma de fragilidades e 
ambiguidades que, a não serem superadas, retirarão grande parte de interesse ao 
exercício. De facto, o esforço da construção de um instrumento deste tipo só 
pena se a sua aplicação (“implementação”) criar diferença no território sobre o 
qual incide. Ora para tal não chega a coerência, a consistência e a pertinência das 
opções propostas e Medidas que integram o conteúdo, é necessário que estas 
sejam efetivamente acatadas e/ou aplicadas. O que coloca por sua vez a questão 
da identificação dos agentes da concretização do Programa.

23. Sem ignorar a multiplicidade da atores que intervêm na conformação e 
transformação do território nem menosprezar a importânc
efetiva prossecução dos objetivos de ordenamento daquele, é necessário assumir 
em plenitude que os programas e planos de índole territorial são instrumentos de 
política pública, pelo que a sua implementação é em primeiro lugar incumbênci
das diferentes instâncias da administração pública (seja por via de intervenções 
diretas, seja através da mobilização de outros agentes, ou ainda pela regulação da 
atuação destes). Assim, a menos que se entenda que as proposições da PNPOT 
revestem apenas um caráter indicativo (o que lhes conferiria um papel de mero 
referencial de conhecimento para uma maior qualidade dos processos de decisão 
relativos às intervenções no território), é condição da efetiva utilidade do 
instrumento que este clarifique os graus de compromisso que as diferentes 
vertentes das suas proposições exigem à atuação da Administração Pública. Ora, 
nessa perspetiva são vários os domínios em que, quanto a nós, a proposta carece 
de desenvolvimento e clarificação, e, principalmente, de asse

24. Articulação das Medidas de Política com o Modelo Territorial:
Nos termos da Proposta, a aplicação do PNPOT materializar
que enumera e denomina das Medidas de Política organizadas em torno dos cinco 
Domínios de Intervenção estabelecidos. Na realidade, pelo seu conteúdo, tais 
"Medidas" constituem antes princípios de ação e/ou linhas genéricas de atuação, 
pelo que tal designação deveria ser alterada. Mas o que mais ressalta neste ponto 
é que, por um lado, uma boa parte das linhas de atuação preconizadas deve 
desejavelmente constituir uma atitude permanente das instâncias a quem 
incumbem, independentemente da existência ou não de um Modelo Territorial de 
referência e da configuração concreta deste; por outro lado, mesmo 
que o Modelo Territorial parece ser interessante como critério de espacialização 
das linhas de atuação, tal não é explicitado. Ou seja, não é desenvolvida, como 
seria necessário (pelo menos nas situações mais pertinentes), a devida articulação
entre as "Medidas" e o Modelo Territorial concretamente estabelecido.
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culação entre programas e planos de ordem superior 
(nacional/regional/ sectorial) com os de ordem inferior (intermunicipal e 
municipal), onde o levantamento de parcerias a estabelecer e a concretização de 
instrumentos fiscais e financeiros (que auxiliem ao estabelecimento das mesmas e 
à concretização das metas propostas a essa mesma vinculação e monitorização), 
sejam concretizados em tempo oportuno. Verifica-se, pois, que o documento não 

Medidas estratégicas e as propostas 
com instrumentos fiscais e programas de financiamento que as suportem. 

Indicadores e estrutura de monitorização - Trata-se de uma matéria que 
merece um maior aprofundamento e sistematização. Para além dos indicadores de 
monitorização selecionados serem escassos, e em algumas situações não 
permitirem aferir todas as dimensões abordadas (exemplo, no sistema social), o 

tar uma estrutura de monitorização, com um sistema 
de indicadores robustos, que permitam aferir a concretização das estratégias e 
propostas do plano e apoiar a elaboração do Relatório da Estado do Ordenamento 

eve ser a base para a elaboração dos 

Cabe à DGT conceber no futuro os REOT. Foram 
identificados os indicadores por Domínios e por Sistemas 
Territoriais, que são as bases para a 
sistemas de indicadores que devem ser afinados e 
concretizados no 1º REOT.

Apenas uma observação nos suscita dúvidas: Não resulta claro porque é que a 
organização dos Domínios de Intervenção segue a da estruturação dos sistemas do 

orial sem a absorver na íntegra, uma vez que deixa de fora o Sistema 
Urbano, mas acolhe o Sistema de Conetividades. Em princípio, pareceria mais 
consistente qualquer das seguintes duas alternativas: ou as Conetividades e o 

s domínios de intervenção, ou ficariam ambos 
se a opção original, o documento deveria explicitar o 

respetivo fundamento. Num segundo nível de abordagem agora mais centrado na 
operatividade efetiva que se deve exigir a qualquer instrumento de ordenamento e 

nos que a proposta enferma de fragilidades e 
ambiguidades que, a não serem superadas, retirarão grande parte de interesse ao 
exercício. De facto, o esforço da construção de um instrumento deste tipo só vale a 
pena se a sua aplicação (“implementação”) criar diferença no território sobre o 
qual incide. Ora para tal não chega a coerência, a consistência e a pertinência das 

s que integram o conteúdo, é necessário que estas 
ivamente acatadas e/ou aplicadas. O que coloca por sua vez a questão 

da identificação dos agentes da concretização do Programa. 

Os Domínios são uma estrutura de organização sectorial.  
Os Sistemas Territoriais são uma forma de organização por 
Sistemas Territoriais. São duas abordagens 
complementares que criam melhores condições para a 
concretização dos Desafios Territoriais.
 

Sem ignorar a multiplicidade da atores que intervêm na conformação e 
transformação do território nem menosprezar a importância do seu papel na 
efetiva prossecução dos objetivos de ordenamento daquele, é necessário assumir 
em plenitude que os programas e planos de índole territorial são instrumentos de 
política pública, pelo que a sua implementação é em primeiro lugar incumbência 
das diferentes instâncias da administração pública (seja por via de intervenções 
diretas, seja através da mobilização de outros agentes, ou ainda pela regulação da 
atuação destes). Assim, a menos que se entenda que as proposições da PNPOT 

um caráter indicativo (o que lhes conferiria um papel de mero 
referencial de conhecimento para uma maior qualidade dos processos de decisão 
relativos às intervenções no território), é condição da efetiva utilidade do 

us de compromisso que as diferentes 
vertentes das suas proposições exigem à atuação da Administração Pública. Ora, 
nessa perspetiva são vários os domínios em que, quanto a nós, a proposta carece 
de desenvolvimento e clarificação, e, principalmente, de assertividade. 

O PNPOT identifica por Sistema Territorial os Ministérios 
que tutelam cada Medida, as entidades promotoras e as 
principais entidades participantes. E para cada Sistema 
identifica-se as Medidas que diretamente contribuem para 
a sua execução e as indiretas.
 
 
 
 
 
 

Articulação das Medidas de Política com o Modelo Territorial: 
Nos termos da Proposta, a aplicação do PNPOT materializar-se-á pela adoção do 
que enumera e denomina das Medidas de Política organizadas em torno dos cinco 

rvenção estabelecidos. Na realidade, pelo seu conteúdo, tais 
s" constituem antes princípios de ação e/ou linhas genéricas de atuação, 

pelo que tal designação deveria ser alterada. Mas o que mais ressalta neste ponto 
das linhas de atuação preconizadas deve 

desejavelmente constituir uma atitude permanente das instâncias a quem 
incumbem, independentemente da existência ou não de um Modelo Territorial de 
referência e da configuração concreta deste; por outro lado, mesmo nos casos em 
que o Modelo Territorial parece ser interessante como critério de espacialização 
das linhas de atuação, tal não é explicitado. Ou seja, não é desenvolvida, como 
seria necessário (pelo menos nas situações mais pertinentes), a devida articulação 

s" e o Modelo Territorial concretamente estabelecido. 

As Medidas foram organizadas pelos Sistemas Territoriais, 
de forma a identificar as que concorrem diretamente e 
indiretamente. 
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Cabe à DGT conceber no futuro os REOT. Foram 
identificados os indicadores por Domínios e por Sistemas 
Territoriais, que são as bases para a organização de um 
sistemas de indicadores que devem ser afinados e 
concretizados no 1º REOT. 

Os Domínios são uma estrutura de organização sectorial.  
Os Sistemas Territoriais são uma forma de organização por 

Territoriais. São duas abordagens 
complementares que criam melhores condições para a 
concretização dos Desafios Territoriais. 

O PNPOT identifica por Sistema Territorial os Ministérios 
que tutelam cada Medida, as entidades promotoras e as 
principais entidades participantes. E para cada Sistema 

se as Medidas que diretamente contribuem para 
indiretas. 

As Medidas foram organizadas pelos Sistemas Territoriais, 
de forma a identificar as que concorrem diretamente e 
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TEMA: DIRETRIZES PARA OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL

 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 18 MUNICÍPIOS

PARTICULARES 

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1.  A ANMP não poderá deixar de assinalar a 

inerente à transposição direta entre os programas territoriais e os planos 

territoriais, bem como entre a escala nacional e a escala municipal, não 

obstante o previsto nos arts. 44.º e 46.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, 

referente à LBGPPSOTU - Lei de bases gerais da política pública de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo.

Nas diretrizes para os IGT - instrumentos de gestão territorial, a diretriz 46, 

“diagnosticando-se uma afirmação progressiva e significativa 

regulamentares dos PDM em detrimento da sua compreensão estratégia, o 

PNPOT sublinha a necessidade destes planos reafirmarem o seu caráter 

estratégico e programático e de simplificarem os conteúdos 

regulamentadores”, assume um caráter algo “i

realidade da gestão corrente e da revisão dos PDM 

Municipais em vigor, realidade aliás muito induzida pelas frequentes 

alterações legislativas e regulamentares que extravasam a esfera municipal 

(constante, aliás do relatório Programa de Ação);

Na continuação do exposto no ponto anterior, as diretrizes subsequentes, 

não refletem as dificuldades de tramitação e de aprovação de Planos de 

Urbanização e de Planos de Pormenor, havendo uma tendência clara em 

muitos municípios de pequena e média dimensão para que o PDM seja 

efetivamente o único PMOT- Plano Municipal de Ordenamento Municipal 

em vigor ou, não sendo o único, seja aquele que é efetivamente utilizado 

para a gestão urbanística quotidiana. 

2. Não poderemos deixar de dar uma nota positiva relevante para o capítulo 

“Diretrizes para os Instrumentos de Gestão Territorial”, onde se refletem as 

diretrizes de coordenação e articulação e as próprias diretrizes de conteúdo

3. O PNPOT, nas Diretrizes para o Conteúdo dos Planos Diretores 

Municipais, deve claramente identificar a existência dos planos de adaptação 

às Alterações Climáticas (intermunicipais e municipais

necessidade de integrar nos IGT, nomeadamente nos processos de Revisão 

dos Planos Diretores Municipais, a informação cartográfica, a estratégia 

adaptativa e as principais Medidas e ações de adaptação que constam nos 

Planos Municipais ou Intermunicipais de Adaptação às Alterações Climáticas.
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PARA OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

18 MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 4 ASSOCIAÇÕES E ONG

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

A ANMP não poderá deixar de assinalar a constatação da dificuldade 

inerente à transposição direta entre os programas territoriais e os planos 

territoriais, bem como entre a escala nacional e a escala municipal, não 

obstante o previsto nos arts. 44.º e 46.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, 

Lei de bases gerais da política pública de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo. 

instrumentos de gestão territorial, a diretriz 46, 

se uma afirmação progressiva e significativa dos conteúdos 

regulamentares dos PDM em detrimento da sua compreensão estratégia, o 

PNPOT sublinha a necessidade destes planos reafirmarem o seu caráter 

estratégico e programático e de simplificarem os conteúdos 

regulamentadores”, assume um caráter algo “ingénuo”, desfasado da 

realidade da gestão corrente e da revisão dos PDM – Planos Diretores 

Municipais em vigor, realidade aliás muito induzida pelas frequentes 

alterações legislativas e regulamentares que extravasam a esfera municipal 

relatório Programa de Ação); 

Na continuação do exposto no ponto anterior, as diretrizes subsequentes, 

não refletem as dificuldades de tramitação e de aprovação de Planos de 

Urbanização e de Planos de Pormenor, havendo uma tendência clara em 

os de pequena e média dimensão para que o PDM seja 

Plano Municipal de Ordenamento Municipal 

em vigor ou, não sendo o único, seja aquele que é efetivamente utilizado 

A crescente complexidade e

dos PDM e as implicações das frequentes alterações 

legislativas e regulamentares para esta situação é uma 

preocupação do PNPOT identificada no diagnóstico e 

a que o sistema de monitorização e avaliação dará 

atenção. 

No sentido de reforçar as orientações de incremento 

da componente estratégica dos PDM e de 

simplificação e foco dos seus conteúdos normativos 

foram, agora, densificadas as Diretrizes nºs 47 e 64, 

apontando para um maior esforço dos municípios na 

explicitação da estratégi

procedimento de AAE, e para um maior apoio das 

entidades públicas na produção de informação de 

base ao planeamento e de estudos e metodologias 

que facilitem a integração de novas abordagens de 

sustentabilidade e a assimilação de co

programas setoriais e especiais. Foi ainda introduzida 

a Diretriz nº43, tendo em vista contrariar a tendência 

da densificação de conteúdos e facilitar a integração 

do planeamento municipal com o especial e setorial, 

induzindo um maior envolvimen

central e serviços periféricos.

Relativamente aos PU e PP foi desenvolvida a Diretriz 

nº 54 e produzido um conjunto de novas Diretrizes, 

nºs 79 a 82, que objetivam a importância do 

planeamento e da gestão urbanística desenvolvidas 

através destas figuras de planeamento e também das 

unidades de execução.  

No quadro da Diretriz nº 55 foi ainda introduzida uma 

referência à necessidade de promover a capacitação 

da administração central e local nas matérias do 

regime económico e financeiro do 

Não poderemos deixar de dar uma nota positiva relevante para o capítulo 

“Diretrizes para os Instrumentos de Gestão Territorial”, onde se refletem as 

diretrizes de coordenação e articulação e as próprias diretrizes de conteúdo 

Foram desenvolvidos 

mantendo a organização relevada.

O PNPOT, nas Diretrizes para o Conteúdo dos Planos Diretores 

Municipais, deve claramente identificar a existência dos planos de adaptação 

às Alterações Climáticas (intermunicipais e municipais) e apontar para a 

necessidade de integrar nos IGT, nomeadamente nos processos de Revisão 

dos Planos Diretores Municipais, a informação cartográfica, a estratégia 

s e ações de adaptação que constam nos 

Intermunicipais de Adaptação às Alterações Climáticas. 

A consideração da matéria da adaptação às alterações 

climáticas no planeamento municipal e intermunicipal 

foi reforçada por via da introdução da nova Diretriz nº 

43 que reforça a importância dos exercí

informais de planeamento intermunicipal para a 

adoção de novas abordagens de sustentabilidade, 

nomeadamente no que se refere à matéria citada. No 

que se refere ao planeamento municipal acrescentou

se uma referência à matéria da adaptação às 

alterações climáticas na Diretriz nº 73, a qual, por 

lapso, não estava explicita.

De salientar que a matéria da adaptação às alterações 

climáticas foi agora também considerada no quadro 

das novas Diretrizes, nºs 81 e 82, dirigidas a PU e PP.

Complementarmente reforçaram

que visam travar a artificialização do solo no âmbito 
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4 ASSOCIAÇÕES E ONG; 5 

A crescente complexidade e densidade dos conteúdos 

dos PDM e as implicações das frequentes alterações 

legislativas e regulamentares para esta situação é uma 

preocupação do PNPOT identificada no diagnóstico e 

a que o sistema de monitorização e avaliação dará 

eforçar as orientações de incremento 

da componente estratégica dos PDM e de 

simplificação e foco dos seus conteúdos normativos 

foram, agora, densificadas as Diretrizes nºs 47 e 64, 

apontando para um maior esforço dos municípios na 

explicitação da estratégia, aproveitando melhor o 

procedimento de AAE, e para um maior apoio das 

entidades públicas na produção de informação de 

base ao planeamento e de estudos e metodologias 

que facilitem a integração de novas abordagens de 

sustentabilidade e a assimilação de conteúdos de 

programas setoriais e especiais. Foi ainda introduzida 

a Diretriz nº43, tendo em vista contrariar a tendência 

da densificação de conteúdos e facilitar a integração 

do planeamento municipal com o especial e setorial, 

induzindo um maior envolvimento da administração 

central e serviços periféricos. 

Relativamente aos PU e PP foi desenvolvida a Diretriz 

nº 54 e produzido um conjunto de novas Diretrizes, 

nºs 79 a 82, que objetivam a importância do 

planeamento e da gestão urbanística desenvolvidas 

és destas figuras de planeamento e também das 

 

No quadro da Diretriz nº 55 foi ainda introduzida uma 

referência à necessidade de promover a capacitação 

da administração central e local nas matérias do 

regime económico e financeiro do solo. 

Foram desenvolvidos os conteúdos da Diretrizes 

mantendo a organização relevada. 

A consideração da matéria da adaptação às alterações 

climáticas no planeamento municipal e intermunicipal 

foi reforçada por via da introdução da nova Diretriz nº 

43 que reforça a importância dos exercícios formais e 

informais de planeamento intermunicipal para a 

adoção de novas abordagens de sustentabilidade, 

nomeadamente no que se refere à matéria citada. No 

que se refere ao planeamento municipal acrescentou-

se uma referência à matéria da adaptação às 

alterações climáticas na Diretriz nº 73, a qual, por 

lapso, não estava explicita. 

De salientar que a matéria da adaptação às alterações 

climáticas foi agora também considerada no quadro 

das novas Diretrizes, nºs 81 e 82, dirigidas a PU e PP. 

nte reforçaram-se as orientações 

que visam travar a artificialização do solo no âmbito 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

4. Os contributos do CAU sintetizam-se em três questões de caráter 

operacional, que se considera afetarem a eficiência e eficácia do sistema de 

gestão territorial, e de recomendações genéricas e específicas que 

entendemos deverem ser refletidas nas Diretrizes a estabelecer para os 

PROT e PDM. 

- A  valorização dos Planos de Urbanização, Planos de Pormenor, Programas 

de Ação integrados e Sistemas de 

fundamentais e prioritários para a adequada gestão urbanística do território 

e para a estruturação, contenção e qualificação dos espaços urbanos e 

mesmo de espaços urbano-rurais ou rurais

solos urbanos e rústicos, implica o reposicionamento dos PDM como 

instrumentos com caráter essencialmente estratégico e programático, mas 

não anulando estes planos enquanto instrumentos privilegiados, e essenciais 

e por isso valorizando-os, à efetiva execução das

diferentes territórios, nas suas mais diversas formas, reclamam. Esta 

orientação só terá consequências se for aplicada nesta fase das revisões dos 

PDM, que se encontram em curso até 2020, e que se impõem legalmente 

nos termos do regime transitório da Lei de Bases da Política Pública de Solo, 

Ordenamento do Território e Urbanismo (LBPPOOTU 

que não pode o PNPOT ignorar a urgência na definição de Diretrizes nesse 

sentido, independentemente da revisão dos P

ordenamento do território (PROT). 

- A questão do funcionamento do sistema institucional (da sua ineficiência 

prática, remetendo-se para o REOT-LVT a título de exemplo disponível em 

http://participa.pt/consulta.jsp?loadP=2213

concertação e cooperação intersectorial, da maior e melhor explicitação das 

incidências territoriais das políticas, e da clarificação de competências na 

“charneira” entre os níveis de ação sub-regional, supramunicipal e municip

é fundamental para uma maior eficiência e credibilidade do sistema de 

gestão territorial, nomeadamente no sentido de reduzir os tempos de 

elaboração e aprovação dos planos. Importa operacionalizar não só a 

execução dos planos e dos seus instrumentos de

sistema de elaboração/alteração/revisão de planos territoriais, por forma a 

que possam responder aos desígnios do novo quadro legal estabelecido 

pela LBPPSOTU em tempo útil, mas também para que se alcancem os 

objetivos primordiais de qualificação do território e da vida das populações 

numa perspetiva de uso sustentável dos recursos, onde se inclui, 

necessariamente, o recurso solo nas suas diversas funções.

- A eventual alteração de competências dos municípios na gestão do solo 

rústico, em especial no âmbito do processo de descentralização 

administrativa, nomeadamente dos espaços florestais, agrícolas e 

agroflorestais, poderá contribuir para uma maior capacidade de intervenção 

das autarquias na gestão da relação entre espaços urbanos e r

estabilização das “orlas urbanas”. Nesse caso, os planos de urbanização e de 

pormenor deveriam abranger solos urbanos e rústicos no sentido de definir 

a compatibilidade e complementaridade de usos e redistribuir valores de 

edificabilidade e de serviços dos ecossistemas, com base na aplicação do 

princípio de perequação compensatória. Para este desígnio devem ser 

estabelecidas diretrizes para que os instrumentos de gestão territorial, em 

especial os de natureza plurisubjetiva, integrem as problemát

rurais/rústicas de modo integrado, por forma a considerarem devidamente 

as populações e as suas necessidades de comodidades urbanas/públicas na 

perspetiva de equilíbrio e equidade territorial. Nesta matéria considera

que não deverão os instrumentos de gestão territorial tratar sectorialmente, 

por um lado as temáticas urbanas e, por outro, aquelas referentes às 

realidades rurais/rúticas, tratadas cada uma 

considerar territórios homogéneos e relacionados nas 

resolver. Por isso, considera-se que deverão ser desenvolvidos planos 

territoriais integrados urbano/rústico, cuja única tipologia aplicável, 
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

da Diretriz nº 74. 

se em três questões de caráter 

operacional, que se considera afetarem a eficiência e eficácia do sistema de 

gestão territorial, e de recomendações genéricas e específicas que 

entendemos deverem ser refletidas nas Diretrizes a estabelecer para os 

A  valorização dos Planos de Urbanização, Planos de Pormenor, Programas 

 Execução, como instrumentos 

fundamentais e prioritários para a adequada gestão urbanística do território 

e para a estruturação, contenção e qualificação dos espaços urbanos e 

rurais ou rurais-urbanos, abrangendo, para isso, 

rbanos e rústicos, implica o reposicionamento dos PDM como 

instrumentos com caráter essencialmente estratégico e programático, mas 

não anulando estes planos enquanto instrumentos privilegiados, e essenciais 

os, à efetiva execução das políticas territoriais que os 

diferentes territórios, nas suas mais diversas formas, reclamam. Esta 

orientação só terá consequências se for aplicada nesta fase das revisões dos 

PDM, que se encontram em curso até 2020, e que se impõem legalmente 

do regime transitório da Lei de Bases da Política Pública de Solo, 

Ordenamento do Território e Urbanismo (LBPPOOTU – Lei n.º 30/2014) pelo 

que não pode o PNPOT ignorar a urgência na definição de Diretrizes nesse 

sentido, independentemente da revisão dos Planos/Programas Regionais de 

A questão do funcionamento do sistema institucional (da sua ineficiência 

LVT a título de exemplo disponível em 

http://participa.pt/consulta.jsp?loadP=2213), em particular nos aspetos da 

concertação e cooperação intersectorial, da maior e melhor explicitação das 

incidências territoriais das políticas, e da clarificação de competências na 

regional, supramunicipal e municipal, 

é fundamental para uma maior eficiência e credibilidade do sistema de 

gestão territorial, nomeadamente no sentido de reduzir os tempos de 

elaboração e aprovação dos planos. Importa operacionalizar não só a 

execução dos planos e dos seus instrumentos de execução, mas todo o 

sistema de elaboração/alteração/revisão de planos territoriais, por forma a 

que possam responder aos desígnios do novo quadro legal estabelecido 

pela LBPPSOTU em tempo útil, mas também para que se alcancem os 

qualificação do território e da vida das populações 

numa perspetiva de uso sustentável dos recursos, onde se inclui, 

necessariamente, o recurso solo nas suas diversas funções. 

A eventual alteração de competências dos municípios na gestão do solo 

em especial no âmbito do processo de descentralização 

administrativa, nomeadamente dos espaços florestais, agrícolas e 

agroflorestais, poderá contribuir para uma maior capacidade de intervenção 

das autarquias na gestão da relação entre espaços urbanos e rurais e na 

estabilização das “orlas urbanas”. Nesse caso, os planos de urbanização e de 

pormenor deveriam abranger solos urbanos e rústicos no sentido de definir 

a compatibilidade e complementaridade de usos e redistribuir valores de 

erviços dos ecossistemas, com base na aplicação do 

princípio de perequação compensatória. Para este desígnio devem ser 

estabelecidas diretrizes para que os instrumentos de gestão territorial, em 

especial os de natureza plurisubjetiva, integrem as problemáticas urbanas e 

rurais/rústicas de modo integrado, por forma a considerarem devidamente 

as populações e as suas necessidades de comodidades urbanas/públicas na 

perspetiva de equilíbrio e equidade territorial. Nesta matéria considera-se 

strumentos de gestão territorial tratar sectorialmente, 

por um lado as temáticas urbanas e, por outro, aquelas referentes às 

realidades rurais/rúticas, tratadas cada uma per si, devendo antes integrar e 

considerar territórios homogéneos e relacionados nas problemáticas a 

se que deverão ser desenvolvidos planos 

territoriais integrados urbano/rústico, cuja única tipologia aplicável, 

As questões colocadas tiveram acolhimento por via do 

completamento de Diretrizes preexistentes e, 

sobretudo, por via criação de um novo grupo de 

Diretrizes específicas para os PU e PP, nºs 79 a 82.

No que se refere às preocupações co

planeamento foram densificadas algumas Diretrizes, 

no sentido do incremento da componente estratégica 

dos PDM e de simplificação e foco dos seus 

conteúdos normativos, bem como no sentido de 

fomentar os exercícios de planeamento intermunicip

e a colaboração entre níveis da administração, 

nomeadamente as Diretrizes nºs 25, 43, 47 e 64. 
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As questões colocadas tiveram acolhimento por via do 

completamento de Diretrizes preexistentes e, 

sobretudo, por via criação de um novo grupo de 

Diretrizes específicas para os PU e PP, nºs 79 a 82. 

No que se refere às preocupações com a dinâmica do 

planeamento foram densificadas algumas Diretrizes, 

no sentido do incremento da componente estratégica 

dos PDM e de simplificação e foco dos seus 

conteúdos normativos, bem como no sentido de 

fomentar os exercícios de planeamento intermunicipal 

e a colaboração entre níveis da administração, 

nomeadamente as Diretrizes nºs 25, 43, 47 e 64.  



 

122 

 

CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

encontrada no atual quadro legal, será o Plano de Urbanização como 

instrumento que melhor realiza os objetivos quer da LBPPSOTU, do RJIGT, 

do PNPOT e dos PROT e Planos/Programas Especiais ou Setoriais, e 

certamente daqueles que se estabelecem nos diferentes PDM, mas que 

deverão integrar territórios mais vastos que os núcleos populacionais 

existentes e as suas áreas urbanas. 

5. (...) extremamente confuso nas relações que estabelece entre o PNPOT e 

os Programas Nacionais, Sectoriais, Especiais e Regionais, Intermunicipais e 

Municipais, assim como as diretrizes de conteúdo para os PROT e PDM ( 

pág. 177 e seguintes); 

Não se percebe o alcance do referido na secção Programas Especiais (pág. 

180), quando se afirma  “…. Com a entrada em vigor do novo quadro legal 

do ordenamento do território os instrumentos de gestão territorial de 

natureza especial sofreram uma alteração tipológica, passando a designar

por Programas Especiais (PE) e deixando de vincular direta e imediatamente 

os particulares.pois é referido que os regimes de sal

PE, passam pela integração obrigatória das normas relativa à ocupação, uso 

e transformação do solo nos PDM E PDMI, sendo estes planos vinculativos.

6. As diretrizes para os IGT, constituem um referencial essencial para orientar 

os vários níveis de decisão na aplicação das orientações dos mesmos. No 

entanto, reitera-se que, sem o estabelecimento de um modelo de 

governança eficaz, que terá que ser necessariamente pro

uma abordagem top-down, dada a inércia crónica das instituições, 

continuará a assistir-se a um desenvolvimento impulsionado por aqueles 

sectores e instituições com maior poder de lobby no quadro das decisões 

políticas, muitas vezes centralizador e que não permite a inclusão social e 

territorial das regiões e populações mais fragilizadas, ao mesmo tempo que 

não garante a sustentabilidade do uso dos recursos, colocando em causa 

um desenvolvimento mais sustentável no futuro próximo.

7. A necessidade de compatibilização entre as diversas leis com efeitos na 

concretização do modelo territorial de modo a que a sua aplicação não 

contradiga o presente Programa. Parecem-

são exteriores as competências municipais, da dependência dos sectores, e 

que, como decorre do PNPOT, são estruturantes do territ6rio;

A necessidade de consolidação do Sistema de Gestão Territorial, em particular 

dos Instrumentos de Gestão Territorial: adaptações dos programas e planos as 

alterações legislativas e elaboração de instrumentos cruciais coma são os 

Programas Regionais de Ordenamento do Território, PROT

Neste sentido, considera-se necessário definir metas para elaboração dos 

PROT quer para a sua conclusão, quer para fase intermed

dos documentos de enquadramento e de estratégia regional para enquadrar 

as processos de reviso do PDM. 

8. Programas Especiais: Questiona-se se a integração de regime estabelecido 

em PE não deveria ser feita em qualquer PMOT e não só no PDM? 

Questiona-se a delimitação das zonas de proteção e sal

recursos e valores naturais decorrentes dos PE, não deveria ser feita na 

planta de condicionantes dos Programas Regionais de Ordenamento do 

Território? 

PROTS. Por fim, será necessário ajustar o prazo, definido no nº 2 do artigo 

199º do DL 80/2015, à programação da elaboração dos PROT e definir 

metas quer para a sua conclusão, quer para fase intermédia de 

disponibilização dos documentos de enquadramento e de estratégia 

regional para enquadrar os processos de revisão do PDM.
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encontrada no atual quadro legal, será o Plano de Urbanização como 

os objetivos quer da LBPPSOTU, do RJIGT, 

do PNPOT e dos PROT e Planos/Programas Especiais ou Setoriais, e 

certamente daqueles que se estabelecem nos diferentes PDM, mas que 

deverão integrar territórios mais vastos que os núcleos populacionais 

extremamente confuso nas relações que estabelece entre o PNPOT e 

os Programas Nacionais, Sectoriais, Especiais e Regionais, Intermunicipais e 

cipais, assim como as diretrizes de conteúdo para os PROT e PDM ( 

Não se percebe o alcance do referido na secção Programas Especiais (pág. 

“…. Com a entrada em vigor do novo quadro legal 

território os instrumentos de gestão territorial de 

natureza especial sofreram uma alteração tipológica, passando a designar-se 

por Programas Especiais (PE) e deixando de vincular direta e imediatamente 

ois é referido que os regimes de salvaguarda, definidos nos 

PE, passam pela integração obrigatória das normas relativa à ocupação, uso 

e transformação do solo nos PDM E PDMI, sendo estes planos vinculativos. 

Nos termos da lei em vigor os programas especiais 

deixam de vincular diretamente os 

Todavia o legislador manteve os objetivos de 

salvaguarda de recursos e valores naturais de 

interesse público e não deixou de os acautelar, 

prevendo que as condições ao uso e ocupação do 

solo decorrentes da necessidade de proteção desses 

recursos e valores sejam integradas: nos planos 

municipais, no que diga res

competências dos municípios; nos planos de 

ordenamento do espaço marítimo, no que lhes diga 

respeito; e em regulamento administrativo autónomo, 

no que diga respeito a ações não reguladas pelos 

instrumentos antes referidos.

es para os IGT, constituem um referencial essencial para orientar 

os vários níveis de decisão na aplicação das orientações dos mesmos. No 

se que, sem o estabelecimento de um modelo de 

governança eficaz, que terá que ser necessariamente promovido através de 

down, dada a inércia crónica das instituições, 

se a um desenvolvimento impulsionado por aqueles 

sectores e instituições com maior poder de lobby no quadro das decisões 

lizador e que não permite a inclusão social e 

territorial das regiões e populações mais fragilizadas, ao mesmo tempo que 

não garante a sustentabilidade do uso dos recursos, colocando em causa 

um desenvolvimento mais sustentável no futuro próximo. 

No domínio do funcionamento do sistema de gestão 

territorial salientam-se as orientações do PNPOT, 

constantes das Diretrizes 10 a 14 e do Modelo de 

Governança, para a criação de um sistema de 

monitorização e avaliação que evidencie as dinâmicas 

territoriais e as re

implementação dos instrumentos de gestão territorial, 

designadamente através da constituição do 

Observatório do Ordenamento do Território e do 

Urbanismo e da produção regular de Relatórios do 

Estado do Ordenamento do Território.

A necessidade de compatibilização entre as diversas leis com efeitos na 

concretização do modelo territorial de modo a que a sua aplicação não 

-nos particularmente críticas a que 

ipais, da dependência dos sectores, e 

que, como decorre do PNPOT, são estruturantes do territ6rio; 

A necessidade de consolidação do Sistema de Gestão Territorial, em particular 

dos Instrumentos de Gestão Territorial: adaptações dos programas e planos as 

terações legislativas e elaboração de instrumentos cruciais coma são os 

Programas Regionais de Ordenamento do Território, PROT. 

se necessário definir metas para elaboração dos 

PROT quer para a sua conclusão, quer para fase intermedia de disponibilização 

dos documentos de enquadramento e de estratégia regional para enquadrar 

O PNPOT assume a importância dos Programas 

Regionais de Ordenamento do Território, enquanto 

instrumentos de desenvolvimento do PNP

regional e quadros de referência para o planeamento 

municipal e intermunicipal. Neste sentido, as Diretrizes 

nºs 27 a 39 estabelecem um quadro orientador para a 

dinâmica destes instrumentos, salientando

Diretrizes nºs 31 e 32 que apontam 

desenvolver exercícios de planeamento regional.

se se a integração de regime estabelecido 

em PE não deveria ser feita em qualquer PMOT e não só no PDM? 

se a delimitação das zonas de proteção e salvaguarda dos 

recursos e valores naturais decorrentes dos PE, não deveria ser feita na 

planta de condicionantes dos Programas Regionais de Ordenamento do 

PROTS. Por fim, será necessário ajustar o prazo, definido no nº 2 do artigo 

015, à programação da elaboração dos PROT e definir 

metas quer para a sua conclusão, quer para fase intermédia de 

disponibilização dos documentos de enquadramento e de estratégia 

regional para enquadrar os processos de revisão do PDM. 

A integração de norma

pode e deve ocorrer em qualquer uma das tipologias 

dos planos territoriais, contudo o PDM, por ser o 

plano de cobertura territorial integral e de elaboração 

obrigatória, foi considerado como o instrumento 

competente para a integra

A delimitação das zonas de salvaguarda de recursos e 

valores naturais no PDM visa a definição de atividades 

e funções que conciliem a preservação e a valorização 

dos recursos dos territórios onde se inserem e, como 

tal, o quadro legal aponta para que constem da planta 

de ordenamento, a par de outras delimitações de 

natureza idêntica e sobreponíveis à classificação de 
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Nos termos da lei em vigor os programas especiais 

deixam de vincular diretamente os particulares. 

Todavia o legislador manteve os objetivos de 

de recursos e valores naturais de 

interesse público e não deixou de os acautelar, 

prevendo que as condições ao uso e ocupação do 

solo decorrentes da necessidade de proteção desses 

recursos e valores sejam integradas: nos planos 

municipais, no que diga respeito à esfera de 

competências dos municípios; nos planos de 

ordenamento do espaço marítimo, no que lhes diga 

respeito; e em regulamento administrativo autónomo, 

no que diga respeito a ações não reguladas pelos 

instrumentos antes referidos. 

o do funcionamento do sistema de gestão 

se as orientações do PNPOT, 

constantes das Diretrizes 10 a 14 e do Modelo de 

Governança, para a criação de um sistema de 

monitorização e avaliação que evidencie as dinâmicas 

territoriais e as realizações e resultados da 

implementação dos instrumentos de gestão territorial, 

designadamente através da constituição do 

Observatório do Ordenamento do Território e do 

Urbanismo e da produção regular de Relatórios do 

Estado do Ordenamento do Território. 

O PNPOT assume a importância dos Programas 

Regionais de Ordenamento do Território, enquanto 

instrumentos de desenvolvimento do PNPOT à escala 

regional e quadros de referência para o planeamento 

municipal e intermunicipal. Neste sentido, as Diretrizes 

nºs 27 a 39 estabelecem um quadro orientador para a 

dinâmica destes instrumentos, salientando-se as 

Diretrizes nºs 31 e 32 que apontam a premência de 

desenvolver exercícios de planeamento regional. 

A integração de normas dos Programas Especiais 

pode e deve ocorrer em qualquer uma das tipologias 

dos planos territoriais, contudo o PDM, por ser o 

plano de cobertura territorial integral e de elaboração 

obrigatória, foi considerado como o instrumento 

competente para a integração das normas especiais.  

A delimitação das zonas de salvaguarda de recursos e 

valores naturais no PDM visa a definição de atividades 

e funções que conciliem a preservação e a valorização 

dos recursos dos territórios onde se inserem e, como 

legal aponta para que constem da planta 

de ordenamento, a par de outras delimitações de 

natureza idêntica e sobreponíveis à classificação de 
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9. No ponto 4 as necessárias diretrizes para os instrumentos de gestão 

territorial, sem nada a acrescentar da nossa parte, para além do já referido 

no ponto 4 do capitulo anterior 

"4. A Lei dos Solos de 2014, e a sua transposição para os planos, até ao nível 

dos PDM`s, foi claramente prejudicial para a nossa região. Após entrada em 

vigor da lei e com  a  publicação  da portaria alteraram

Mínimas de cultura para valores absurdos, nalguns casos. Passamos a ter, 

dependendo dos territórios, UMC desde 8 a 48 he

zonas como Mértola, para ser aprovado um destaque em terreno rústico, a 

parcela tem de ter pelo menos 96 hectares, para que na divisão cada uma 

fique com 48 hectares, o que é absurdo e muito limitador do 

desenvolvimento.  Esta  nova  lei  alterou  ainda  regras  de edificabilidade, 

pois pela anterior e mesmo sem haver Perímetro Urbano nos aglomerados 

rurais, podíamos aprovar construções num perímetro definido pelos pontos 

distanciados 50 m das vias públicas onde terminam infraestrutu

urbanísticas, e esta nova lei eliminou essa possibilidade,  condicionando  

imenso  a  construção,  o  que  não  é  aceitável  num território  tão  vasto  

onde  os  instrumentos  de  planeamento  têm  dificuldade  em contemplar 

todas estas povoações; 

10. (...) não é possível perseguir uma política estável e assertiva caso, 

previamente, não se estabilize e consolide duas realidades de suporte 

fundamentais: os conceitos e a síntese legislativa.

Falar a mesma linguagem, uniformizar significados 

do que se fala e possam assim comparar posições e opções 

base para o diálogo e entendimento. 

Fixar uma síntese normativa que promova a qualidade, que s

indutora, É a outra “face desta moeda”. 

Num panorama nacional que é profícuo em conceitos que divergem no seu 

sentido e no seu significado (o mesmo conceito varia, tantas vezes, de 

“plano para plano”) e é exageradamente produtor de legisla

remoção de legislação atávica (reinando, tantas vezes, uma visão negativista 

da mesma), integrar opção e visão de atuação sobre estas duas realidades 

da politica nacional sobre o território afigura

útil, não só ao entendimento do processo como ao bom funcionamento 

quer das instituições que devem materializar a política, quer das relações 

entre estas mesmas instituições e os cidadãos;

Ainda como “instrumento de suporte”, num país onde a construção não 

licenciada e não regularizada persiste e, em muitos casos, abunda, urge 

adotar política e Medidas assertivas sobre esta realidade, ficando opções 

equilibradas para o território, assumindo as suas consequências e evitando 

como, no presente ocorre – posteriores 

setoriais e que mais não visam do que reagir a uma necessidade, 

pressupondo uma regularização de construções massiva e acrítica, pouco 

controladora e mitigadora dos efeitos das mesmas sobre o território;

11. Apesar de se afirmar o PNPOT como o instrumento de gestão de 

referência no sistema de gestão territorial nacional, a sua excessiva 

generalização e difusa hierarquização do programa de ação, faz

acompanhar inevitavelmente por apelo a diversos e su

instituídos para a sua interpretação (ponto 4.1.3 das Diretrizes para os 

Instrumentos de Gestão Territorial), penalizando a segurança jurídica do 

enquadramento e as garantias dos públicos

trata da elaboração dos planos territoriais vinculativos dos particulares, a 

cargo dos Municípios; 

- Apesar da extinção da figura de Piano Especial de Ordenamento do 

Território no RJIGT, o PNPOT releva o papel normativo da figura dos agora 

designados Programas Especiais de Ordenamento do Território (PEOT), e 
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usos, como as estruturas ecológicas municipais ou as 

unidades operativas de planeamento e gestão.

necessárias diretrizes para os instrumentos de gestão 

territorial, sem nada a acrescentar da nossa parte, para além do já referido 

"4. A Lei dos Solos de 2014, e a sua transposição para os planos, até ao nível 

foi claramente prejudicial para a nossa região. Após entrada em 

vigor da lei e com  a  publicação  da portaria alteraram-se as Unidades 

Mínimas de cultura para valores absurdos, nalguns casos. Passamos a ter, 

dependendo dos territórios, UMC desde 8 a 48 hectares, em sequeiro. Em 

zonas como Mértola, para ser aprovado um destaque em terreno rústico, a 

parcela tem de ter pelo menos 96 hectares, para que na divisão cada uma 

fique com 48 hectares, o que é absurdo e muito limitador do 

lei  alterou  ainda  regras  de edificabilidade, 

pois pela anterior e mesmo sem haver Perímetro Urbano nos aglomerados 

rurais, podíamos aprovar construções num perímetro definido pelos pontos 

distanciados 50 m das vias públicas onde terminam infraestruturas 

urbanísticas, e esta nova lei eliminou essa possibilidade,  condicionando  

imenso  a  construção,  o  que  não  é  aceitável  num território  tão  vasto  

onde  os  instrumentos  de  planeamento  têm  dificuldade  em contemplar 

O PNPOT e as suas Diretrizes não alteram, nem 

poderiam alterar a lei vigente, visando sobretudo 

densificar, interpretar e indicar formas alternativos e 

preferenciais para o seu cumprimento.

No que se refere à construção em solo rural e 

independentemente da d

orientação do PNPOT aponta, por razões de 

organização territorial, de otimização da prestação de 

serviços às populações, de sustentabilidade e 

eficiência na utilização dos recursos, para a 

necessidade de travar a artificialização 

concentrar a edificação em solo urbano e em 

aglomerados rurais. 

(...) não é possível perseguir uma política estável e assertiva caso, 

previamente, não se estabilize e consolide duas realidades de suporte 

tese legislativa. 

Falar a mesma linguagem, uniformizar significados – para que todos saibam 

do que se fala e possam assim comparar posições e opções – é condição 

Fixar uma síntese normativa que promova a qualidade, que seja preventiva e 

Num panorama nacional que é profícuo em conceitos que divergem no seu 

sentido e no seu significado (o mesmo conceito varia, tantas vezes, de 

“plano para plano”) e é exageradamente produtor de legislação e lento na 

remoção de legislação atávica (reinando, tantas vezes, uma visão negativista 

da mesma), integrar opção e visão de atuação sobre estas duas realidades 

da politica nacional sobre o território afigura-se necessário e absolutamente 

ao entendimento do processo como ao bom funcionamento 

quer das instituições que devem materializar a política, quer das relações 

entre estas mesmas instituições e os cidadãos; 

Ainda como “instrumento de suporte”, num país onde a construção não 

não regularizada persiste e, em muitos casos, abunda, urge 

s assertivas sobre esta realidade, ficando opções 

equilibradas para o território, assumindo as suas consequências e evitando – 

posteriores Medidas e regimes  excecionais 

e que mais não visam do que reagir a uma necessidade, 

pressupondo uma regularização de construções massiva e acrítica, pouco 

controladora e mitigadora dos efeitos das mesmas sobre o território; 

A alteração do PNPOT teve e

necessidade de simplificar e objetivar conteúdos, 

tendo em vista um melhor entendimento técnico e 

cívico das matérias do ordenamento do território. Este 

objetivo continuará a ser prosseguido no âmbito dos 

trabalhos de monitorização e avali

Modelo de Governança estabelecido pelo PNPOT.

No que se refere às matérias da edificação e da 

regularização foram reforçadas as Diretrizes nº 55, 

relativa ao regime económico e financeiros do solo e 

nº 74, relativa à artificialização do s

construções, bem como introduzida a Diretriz nº 80 

que refere a necessidade de considerar as diversas 

realidades de povoamento existentes, 

independentemente da sua génese, e de encontrar 

soluções adequadas a cada caso no âmbito do 

planeamento. 

Apesar de se afirmar o PNPOT como o instrumento de gestão de 

referência no sistema de gestão territorial nacional, a sua excessiva 

generalização e difusa hierarquização do programa de ação, faz-se 

acompanhar inevitavelmente por apelo a diversos e sucessivos "órgãos" 

instituídos para a sua interpretação (ponto 4.1.3 das Diretrizes para os 

Instrumentos de Gestão Territorial), penalizando a segurança jurídica do 

enquadramento e as garantias dos públicos-alvo, particularmente quando se 

o dos planos territoriais vinculativos dos particulares, a 

Apesar da extinção da figura de Piano Especial de Ordenamento do 

Território no RJIGT, o PNPOT releva o papel normativo da figura dos agora 

Ordenamento do Território (PEOT), e 

A apontada difusão de órgãos competentes no 

âmbito do sistema de gestão territorial decorre da 

própria organização territorial e da definição de 

competências partilhadas

autarquias locais em matéria de ordenamento do 

território (como institui a CRP). Considera

alguns dos problemas apontados podem ser 

minimizados com o incremento da cultura territorial 

por parte das instituições e dos cidadãos e considera

se que as Medidas de 

Governança e a operacionalização do sistema de 

123 

usos, como as estruturas ecológicas municipais ou as 

unidades operativas de planeamento e gestão. 

PNPOT e as suas Diretrizes não alteram, nem 

poderiam alterar a lei vigente, visando sobretudo 

densificar, interpretar e indicar formas alternativos e 

preferenciais para o seu cumprimento. 

No que se refere à construção em solo rural e 

independentemente da dimensão da propriedade, a 

orientação do PNPOT aponta, por razões de 

organização territorial, de otimização da prestação de 

serviços às populações, de sustentabilidade e 

eficiência na utilização dos recursos, para a 

necessidade de travar a artificialização do solo e de 

concentrar a edificação em solo urbano e em 

A alteração do PNPOT teve em consideração a 

necessidade de simplificar e objetivar conteúdos, 

tendo em vista um melhor entendimento técnico e 

cívico das matérias do ordenamento do território. Este 

objetivo continuará a ser prosseguido no âmbito dos 

trabalhos de monitorização e avaliação previstos no 

Modelo de Governança estabelecido pelo PNPOT. 

No que se refere às matérias da edificação e da 

regularização foram reforçadas as Diretrizes nº 55, 

relativa ao regime económico e financeiros do solo e 

nº 74, relativa à artificialização do solo por novas 

construções, bem como introduzida a Diretriz nº 80 

que refere a necessidade de considerar as diversas 

realidades de povoamento existentes, 

independentemente da sua génese, e de encontrar 

soluções adequadas a cada caso no âmbito do 

A apontada difusão de órgãos competentes no 

âmbito do sistema de gestão territorial decorre da 

própria organização territorial e da definição de 

partilhadas entre o Estado e as 

locais em matéria de ordenamento do 

território (como institui a CRP). Considera-se que 

alguns dos problemas apontados podem ser 

minimizados com o incremento da cultura territorial 

por parte das instituições e dos cidadãos e considera-

se que as Medidas de Política no domínio da 

Governança e a operacionalização do sistema de 
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mesmo a salvaguarda da intervenção direta do Estado nos territórios 

abrangidos (ponto 4.1.20 e 4.1.50 das Diretrizes para os instrumentos de 

Gestão Territorial), muito embora ao abrigo da normativa e disposições dos 

planos municipais. Tal imperativo, no entanto, é contraditório com a 

orientação de que os PDM privilegiem o seu caráter estratégico em 

detrimento do normativo (ponto 4.1.45, 4.1.46 e 4.1.48 das Diretrizes para os 

Instrumentos de Gestão Territorial). Aliás, em 

caráter estratégico dos PDM, inverte-se a orientação que dominou no 

passado recente de concentração de toda a regulamentação municipal 

relativa ao território e ao urbanismo na normativa dos PDM, para remeter 

parte substancial das disposições normativas que integram os PDM, para 

outros regulamentos municipais específicos;

- Como orientação do PNPOT, cabe fazer referência à necessidade de, 

através dos PDM, moderar a faculdade de alteração da condição de solo 

rústico para solo urbano através de plano de pormenor (ponto 4.1.49 das 

Diretrizes para os Instrumentos de Gestão Territorial), no sentido de impedir 

que tal possa ocorrer de forma casuística, aproveitando as faculdades do 

RJIGT, quando se perfilam interesses particulares com cap

financeira de suportar o processo de urbanização sequente;

- Quanto à orientação de que os planos de urbanização (PU) e planos de 

pormenor (PP) devam considerar os quadros de referência nacional e 

regional (ponto 4.1.52 das Diretrizes para os In

Territorial) afigura-se desnecessária, uma vez que tais IGT devem obediência 

ao PDM respetivo que, por sua vez, já se conforma com o PNPOT e PS, PEOT 

e PROT incidentes no território em questão, e que tem como desígnio 

congregar todos os conteúdos a montante sobre o território municipal que 

abrange; 

- Grande parte das diretrizes para os PDM (pontos 4.2.63 a 4.2.76 das 

Diretrizes para os Instrumentos de Gestão Territorial), sem prejuízo da 

oportunidade da sua consideração, são necessariam

políticas e Medidas a montante, sob pena de se traduzirem em meros 

paliativos atomizados para problemas que requerem intervenções de maior 

âmbito do ponto de vista territorial e dos recursos envolvidos;

AInda no domínio das diretrizes para os PDM, não se afigura correto 

considerar a habitação como fator determinante da atração de novos 

residentes (4.2.66 das Diretrizes para os Instrumentos de Gestão Territorial), 

uma vez que a habitação deverá ser encarada como fator associado à 

oportunidade de uma atividade específica de criação de riqueza, isto é, ao 

emprego e à instalação e desenvolvimento de fatores económicos que o 

sustentem. Colocar a questão da habitação à cabeça da ocupação do 

território poderá induzir territórios pouco sustentáv

dependentes de recursos externos. 

12. Sendo este um programa que vincula as entidades públicas e que estas 

nomeadamente os Municípios, vertem para os seus pianos as diretrizes e 

orientações, uma matéria tão importante —

Politica de Ordenamento do Território —

preocupação com a forma como vamos valorar o recurso do solo
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mesmo a salvaguarda da intervenção direta do Estado nos territórios 

abrangidos (ponto 4.1.20 e 4.1.50 das Diretrizes para os instrumentos de 

Gestão Territorial), muito embora ao abrigo da normativa e disposições dos 

os municipais. Tal imperativo, no entanto, é contraditório com a 

orientação de que os PDM privilegiem o seu caráter estratégico em 

detrimento do normativo (ponto 4.1.45, 4.1.46 e 4.1.48 das Diretrizes para os 

Instrumentos de Gestão Territorial). Aliás, em benefício da acentuação do 

se a orientação que dominou no 

passado recente de concentração de toda a regulamentação municipal 

relativa ao território e ao urbanismo na normativa dos PDM, para remeter 

disposições normativas que integram os PDM, para 

outros regulamentos municipais específicos; 

Como orientação do PNPOT, cabe fazer referência à necessidade de, 

através dos PDM, moderar a faculdade de alteração da condição de solo 

através de plano de pormenor (ponto 4.1.49 das 

Diretrizes para os Instrumentos de Gestão Territorial), no sentido de impedir 

que tal possa ocorrer de forma casuística, aproveitando as faculdades do 

RJIGT, quando se perfilam interesses particulares com capacidade de 

financeira de suportar o processo de urbanização sequente; 

Quanto à orientação de que os planos de urbanização (PU) e planos de 

pormenor (PP) devam considerar os quadros de referência nacional e 

regional (ponto 4.1.52 das Diretrizes para os Instrumentos de Gestão 

se desnecessária, uma vez que tais IGT devem obediência 

ao PDM respetivo que, por sua vez, já se conforma com o PNPOT e PS, PEOT 

e PROT incidentes no território em questão, e que tem como desígnio 

s conteúdos a montante sobre o território municipal que 

Grande parte das diretrizes para os PDM (pontos 4.2.63 a 4.2.76 das 

Diretrizes para os Instrumentos de Gestão Territorial), sem prejuízo da 

oportunidade da sua consideração, são necessariamente subsidiárias de 

s a montante, sob pena de se traduzirem em meros 

paliativos atomizados para problemas que requerem intervenções de maior 

âmbito do ponto de vista territorial e dos recursos envolvidos; 

para os PDM, não se afigura correto 

considerar a habitação como fator determinante da atração de novos 

residentes (4.2.66 das Diretrizes para os Instrumentos de Gestão Territorial), 

uma vez que a habitação deverá ser encarada como fator associado à 

idade de uma atividade específica de criação de riqueza, isto é, ao 

emprego e à instalação e desenvolvimento de fatores económicos que o 

sustentem. Colocar a questão da habitação à cabeça da ocupação do 

território poderá induzir territórios pouco sustentáveis e estruturalmente 

monitorização, avaliação 

PNPOT podem dar um importante contributo.

Nos termos da lei em vigor os Programas Especiais 

deixam de vincular diretamente os particulare

todavia o legislador manteve os objetivos de 

salvaguarda de recursos e valores naturais de 

interesse público e não deixou de os acautelar, 

prevendo que as condições ao uso e ocupação do 

solo decorrentes da necessidade de proteção desses 

recursos e valores sejam integradas: nos planos 

municipais, no que diga respeito à esfera de 

competências dos municípios; nos planos de 

ordenamento do espaço marítimo, no que lhes diga 

respeito; e em regulamento administrativo autónomo, 

no que diga respeito a ações não re

instrumentos antes referidos.

Considera-se que o reforço do carácter estratégico do 

PDM não é contraditório com a manutenção do seu 

estatuo de instrumento congregador das disposições 

do relevantes para a formação do regime de uso do 

solo vinculativo das entidades públicas e dos 

particulares, contudo importa que as disposições a 

integrar no PDM respeitem o conteúdo material desta 

figura de plano e respeitem a esfera de competências 

dos municípios. O PNPOT estabelece 

pretendem facilitar a ponderação criteriosa do que 

deve ser o conteúdo do PDM

das suas opções estratégicas 

territorial e contrariar opções que possam conduzir a 

uma situação de repositório / somatório de 

normativos. 

Quanto à referência a que muitos dos conteúdos dos 

PDM são subsidiários de políticas e 

montante, o PNPOT reforça a necessidade de 

desenvolvimento de estudos e estratégias de âmbito 

regional e intermunicipal no sentido de serem 

fornecidos enquadramentos ma

PDM. Estas orientações estão patentes, por exemplo, 

na Diretriz nº 63 e na nova Diretriz nº 43

Reconhecendo que a atração de novos residentes 

passa sobretudo pela criação de emprego, considera

se que a disponibilidade de habitação ace

como o acesso a serviços de interesse geral, é uma 

condição essencial para as decisões de mobilidade 

geográfica e de fixação de famílias.

A inscrição da habitação como um tema relevante das 

estratégias municipais visa fomentar a reflexão sobre 

uma matéria importante para o desenvolvimento 

territorial e fomentar a criação de 

cada território, no quadro da nova política de 

habitação nacional.  

Sendo este um programa que vincula as entidades públicas e que estas 

os Municípios, vertem para os seus pianos as diretrizes e 

— como o Programa Nacional em 

— não vislumbramos uma clara 

preocupação com a forma como vamos valorar o recurso do solo — sem 

Relativamente à valorização do recurso solo, o PNPOT 

apresenta como orientação a necessidade de integrar 

nos instrumentos de planeamento territorial e nos 

instrumentos de programação e 

consideração dos serviços dos ecossistemas, 
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monitorização, avaliação para a implementação do 

PNPOT podem dar um importante contributo. 

Nos termos da lei em vigor os Programas Especiais 

deixam de vincular diretamente os particulares, 

todavia o legislador manteve os objetivos de 

de recursos e valores naturais de 

interesse público e não deixou de os acautelar, 

prevendo que as condições ao uso e ocupação do 

solo decorrentes da necessidade de proteção desses 

es sejam integradas: nos planos 

municipais, no que diga respeito à esfera de 

competências dos municípios; nos planos de 

ordenamento do espaço marítimo, no que lhes diga 

respeito; e em regulamento administrativo autónomo, 

no que diga respeito a ações não reguladas pelos 

instrumentos antes referidos. 

se que o reforço do carácter estratégico do 

PDM não é contraditório com a manutenção do seu 

estatuo de instrumento congregador das disposições 

do relevantes para a formação do regime de uso do 

ulativo das entidades públicas e dos 

particulares, contudo importa que as disposições a 

integrar no PDM respeitem o conteúdo material desta 

figura de plano e respeitem a esfera de competências 

dos municípios. O PNPOT estabelece Diretrizes que 

ilitar a ponderação criteriosa do que 

deve ser o conteúdo do PDM, acautelar a leitura clara 

das suas opções estratégicas e de organização 

opções que possam conduzir a 

uma situação de repositório / somatório de 

referência a que muitos dos conteúdos dos 

PDM são subsidiários de políticas e Medidas a 

montante, o PNPOT reforça a necessidade de 

desenvolvimento de estudos e estratégias de âmbito 

regional e intermunicipal no sentido de serem 

fornecidos enquadramentos mais assertivos para os 

PDM. Estas orientações estão patentes, por exemplo, 

na Diretriz nº 63 e na nova Diretriz nº 43 

Reconhecendo que a atração de novos residentes 

passa sobretudo pela criação de emprego, considera-

se que a disponibilidade de habitação acessível, tal 

como o acesso a serviços de interesse geral, é uma 

condição essencial para as decisões de mobilidade 

geográfica e de fixação de famílias. 

A inscrição da habitação como um tema relevante das 

estratégias municipais visa fomentar a reflexão sobre 

uma matéria importante para o desenvolvimento 

territorial e fomentar a criação de Medidas ajustadas a 

cada território, no quadro da nova política de 

Relativamente à valorização do recurso solo, o PNPOT 

apresenta como orientação a necessidade de integrar 

nos instrumentos de planeamento territorial e nos 

instrumentos de programação e financiamento a 

consideração dos serviços dos ecossistemas, 
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deixar de olhar para a especificidade de cada território.

Não encontramos igualmente no documento uma clara defesa /visão para a 

regeneração/ reabilitação urbana em detrimento de outras escolhas de 

consolidação e afirmação de territórios —

desígnio neste momento no nosso pais? 

 

13. (…) carácter … pouco estratégico e programático dos PDM 

Diretores Municipais. Este carácter excessivamente regulamentar dos PDM, 

parece ser de difícil inversão face às frequentes e sucessivas alterações 

(legislativas e regulamentares) surgidas nos últimos anos, assim como à 

necessidade de transposição de instrumentos e planos essencialmente 

especiais e setoriais emanados da Administração Central, cujos PDM são o 

seu repositório final, assumindo o seu estatuto de instrumento vinculativo 

universal de entidades públicas e particulares/privados;

14. Na abordagem aos Programas Especiais, expõe

em vigor do novo quadro legal do ordenamento do território, ocorrida com 

LBPPOTU, os instrumentos de gestão territorial de natureza especial 

sofreram uma alteração tipológica, passando a designar

Especiais (PE) e deixando de vincular direta e imediatamente os particulares

Ressalva-se, no entanto, que os Programas Especiais mantiveram o 

conteúdo material das figuras de plano antecedentes, continuando, assim, a 

constituir um meio supletivo de intervenção do governo para a

interesses públicos e a deter a capacidade de estabelecer regimes de 

salvaguarda de recursos e valores naturais e regimes de gestão, através do 

estabelecimento de ações, permitidas, condicionadas ou interditas. 
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deixar de olhar para a especificidade de cada território. 

Não encontramos igualmente no documento uma clara defesa /visão para a 

regeneração/ reabilitação urbana em detrimento de outras escolhas de 

— mas afinal não é este o grande 

nomeadamente os prestados pelo recurso natural 

solo. Estas orientações decorrem da estratégia e 

opções territoriais constantes do Desafio Territorial 1.1 

e estão patentes, por exemplo, na Diretriz

perspetiva da consideração do solo como suporte da 

atividade humana edificada, o PNPOPT aponta, na 

Diretriz nº 74, para o travar da artificialização e para o 

incremento da reabilitação e regeneração urbana e na 

Diretriz nº 55 para a necessidade 

do regime económico e financeiro do solo.

De referir que todas as referências a novas 

abordagens de sustentabilidade indicam a 

necessidade de uma maior eficiência na utilização de 

recursos, nomeadamente do solo, e para a utilização 

da reabilitação e regeneração como regra. São 

exemplos as Diretrizes nºs 74, 80 e 81.

(…) carácter … pouco estratégico e programático dos PDM – Planos 

Diretores Municipais. Este carácter excessivamente regulamentar dos PDM, 

face às frequentes e sucessivas alterações 

(legislativas e regulamentares) surgidas nos últimos anos, assim como à 

necessidade de transposição de instrumentos e planos essencialmente 

especiais e setoriais emanados da Administração Central, cujos PDM são o 

seu repositório final, assumindo o seu estatuto de instrumento vinculativo 

universal de entidades públicas e particulares/privados; 

Nos termos da lei em vigor os Programas Especiais 

deixam de vincular diretamente os particulares. 

Todavia o legislador mante

salvaguarda de recursos e valores naturais de 

interesse público e não deixou de os acautelar, 

prevendo que as condições ao uso e ocupação do 

solo decorrentes da necessidade de proteção desses 

recursos e valores sejam integradas: nos plan

municipais, no que diga respeito à esfera de 

competências dos municípios; nos planos de 

ordenamento do espaço marítimo, no que lhes diga 

respeito; e em regulamento administrativo autónomo, 

no que diga respeito a ações não reguladas pelos 

instrumentos antes referidos

Considera-se que o reforço do carácter estratégico do 

PDM não é contraditório com a manutenção do seu 

estatuo de instrumento congregador das disposições 

do relevantes para a formação do regime de uso do 

solo vinculativo das entidades públicas

particulares, contudo importa que as disposições a 

integrar no PDM respeitem o conteúdo material deste 

plano e respeitem a esfera de competências dos 

municípios. O PNPOT estabelece 

pretendem facilitar a ponderação criteriosa do que 

deve ser o conteúdo do PDM

das suas opções estratégicas

territorial e contrariar opções que 

uma situação de repositório / somatório de 

normativos. 

Na abordagem aos Programas Especiais, expõe-se que com a entrada 

em vigor do novo quadro legal do ordenamento do território, ocorrida com 

LBPPOTU, os instrumentos de gestão territorial de natureza especial 

sofreram uma alteração tipológica, passando a designar-se por Programas 

ndo de vincular direta e imediatamente os particulares 

se, no entanto, que os Programas Especiais mantiveram o 

conteúdo material das figuras de plano antecedentes, continuando, assim, a 

constituir um meio supletivo de intervenção do governo para a tutela de 

interesses públicos e a deter a capacidade de estabelecer regimes de 

salvaguarda de recursos e valores naturais e regimes de gestão, através do 

estabelecimento de ações, permitidas, condicionadas ou interditas. 
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nomeadamente os prestados pelo recurso natural 

Estas orientações decorrem da estratégia e 

opções territoriais constantes do Desafio Territorial 1.1 

e estão patentes, por exemplo, na Diretriz nº 73. Na 

perspetiva da consideração do solo como suporte da 

atividade humana edificada, o PNPOPT aponta, na 

para o travar da artificialização e para o 

incremento da reabilitação e regeneração urbana e na 

Diretriz nº 55 para a necessidade de desenvolvimento 

do regime económico e financeiro do solo. 

De referir que todas as referências a novas 

abordagens de sustentabilidade indicam a 

necessidade de uma maior eficiência na utilização de 

recursos, nomeadamente do solo, e para a utilização 

abilitação e regeneração como regra. São 

exemplos as Diretrizes nºs 74, 80 e 81. 

Nos termos da lei em vigor os Programas Especiais 

deixam de vincular diretamente os particulares. 

Todavia o legislador manteve os objetivos de 

de recursos e valores naturais de 

interesse público e não deixou de os acautelar, 

prevendo que as condições ao uso e ocupação do 

solo decorrentes da necessidade de proteção desses 

recursos e valores sejam integradas: nos planos 

municipais, no que diga respeito à esfera de 

competências dos municípios; nos planos de 

ordenamento do espaço marítimo, no que lhes diga 

respeito; e em regulamento administrativo autónomo, 

no que diga respeito a ações não reguladas pelos 

tes referidos 

se que o reforço do carácter estratégico do 

PDM não é contraditório com a manutenção do seu 

estatuo de instrumento congregador das disposições 

do relevantes para a formação do regime de uso do 

solo vinculativo das entidades públicas e dos 

particulares, contudo importa que as disposições a 

integrar no PDM respeitem o conteúdo material deste 

plano e respeitem a esfera de competências dos 

municípios. O PNPOT estabelece Diretrizes que 

pretendem facilitar a ponderação criteriosa do que 

ve ser o conteúdo do PDM, acautelar a leitura clara 

das suas opções estratégicas e de organização 

r opções que possam conduzir a 

uma situação de repositório / somatório de 
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Cabendo, por sua vez, aos planos territoriais estabelecer regimes de uso, 

ocupação e transformação do solo consentâneos com as condições de 

permanência definidas nos Programas Especiais.

Neste enquadramento a operacionalidade do regime de salvaguarda 

estabelecido pelo Programa Especial passa pela integração obrigatória das 

normas relativas ao uso, ocupação e transformação do solo nos Planos 

Diretores Municipais (PDM). De acordo com o estipulado no Art.° 78.° da Lei 

n.° 74/2017, de 16 de agosto, o conteúdo dos planos especiais de 

ordenamento do território em vigor deve ser transposto, nos termos da lei, 

para o plano diretor intermunicipal ou municipal e outros planos 

intermunicipais ou municipais aplicáveis à área abrangida pelos planos 

especiais, até 13 de julho de 2020. 

Em relação aos Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) 

abordados no PNPOT, dá-se nota que os Planos Regionais do Centro e do 

Norte não chegaram a ser aprovados. Importa referir, portanto, que 

considerando que o PNPOT aponta para a necessidade de desenvolvimento 

de estratégias e modelos regionais atualizados no quadro dos programas de 

desenvolvimento regional em articulação com a definição das estratégias 

enquadradoras do ciclo de fundos comunitários, afirma

dar inicio aos exercícios de elaboração dos PROT.

O que não se entende é o documento referir que o PNPOT 2018 altera 

significativamente o quadro de referência anterior, havendo a necessidade 

de atualizar o quadro de planeamento regional, uma vez que ele, 

efetivamente, não se encontra eficaz. 

O PNPOT considera que os programas intermunicipais são um instrumento 

relevante, cuja elaboração deve ser fomentada no quadro das comunidades 

intermunicipais, com o objetivo de reforçar redes de colaboração e 

articulação e de concretizar as Medidas de polí

nos domínios do sistema urbano do sistema económico e social

O PNPOT aponta que o Plano Diretor Municipal (PDM) é um instrumento 

fundamental do sistema de gestão territorial, abrangendo a totalidade do 

território municipal e sendo de elaboração obrigatória. Pelo papel que 

desempenham no sistema de gestão territorial, estes planos devem ter um 

conteúdo estratégico, programático e regulamentar. Refere também que o 

planeamento de nível municipal é da responsabilidade das Autarqui

Locais. 

O PDM tem como objetivo definir os regimes de uso do solo urbano e 

rústico, programar a urbanização e a edificação, num quadro estratégico de 

desenvolvimento municipal e de opções de organização territorial 

enquadradas pelas diretrizes de âmbito nacional e regional. Apontam ainda, 

a progressiva necessidade destes planos reafirmarem o seu caráter 

estratégico e programático e de simplificarem os conteúdos 

regulamentadores. 

Da mesma forma, à luz do atual quadro legal, está estipulado que a 

reclassificação do solo necessária para a urbanização e edificação é efetivada 

através de Plano de Pormenor, por razões de operacionalização e de 

garantia da execução da operação. Neste aspeto importa referir a 

necessidade de procedimentos expeditos, tanto a nível 

diversas tutelas que têm autoridade no território, que não coloquem em 

causa o modelo de organização territorial, mas que respondam, em prazo 

útil, a alterações, pontuais, ou estruturais, na gestão do território municipal.

15. Evidenciou a preponderância/problemática que esta alteração, poderá vir 

a ter nos Instrumentos de Gestão do Território de nível inferior (Nível Local), 

que se encontram a decorrer. 

16. Ausência de abordagem do modelo de governação das matérias de 

ordenamento do território. 

O PNPOT deverá refletir o atual quadro de competências definido pela 

LBGPPSOTU, pelo RJIGT e pelos vários diplomas legais que disciplinam o 

planeamento e o ordenamento do território em Portugal e que conduzem 

frequentemente à contradição, burocratização e conflitos de competências 

Relatório da Discussão Pública | 13 julho 2018

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

erritoriais estabelecer regimes de uso, 

ocupação e transformação do solo consentâneos com as condições de 

permanência definidas nos Programas Especiais. 

Neste enquadramento a operacionalidade do regime de salvaguarda 

sa pela integração obrigatória das 

normas relativas ao uso, ocupação e transformação do solo nos Planos 

Diretores Municipais (PDM). De acordo com o estipulado no Art.° 78.° da Lei 

n.° 74/2017, de 16 de agosto, o conteúdo dos planos especiais de 

do território em vigor deve ser transposto, nos termos da lei, 

para o plano diretor intermunicipal ou municipal e outros planos 

intermunicipais ou municipais aplicáveis à área abrangida pelos planos 

s Regionais de Ordenamento do Território (PROT) 

se nota que os Planos Regionais do Centro e do 

Norte não chegaram a ser aprovados. Importa referir, portanto, que 

considerando que o PNPOT aponta para a necessidade de desenvolvimento 

e estratégias e modelos regionais atualizados no quadro dos programas de 

desenvolvimento regional em articulação com a definição das estratégias 

enquadradoras do ciclo de fundos comunitários, afirma-se como prioritário 

ão dos PROT. 

O que não se entende é o documento referir que o PNPOT 2018 altera 

significativamente o quadro de referência anterior, havendo a necessidade 

de atualizar o quadro de planeamento regional, uma vez que ele, 

O PNPOT considera que os programas intermunicipais são um instrumento 

relevante, cuja elaboração deve ser fomentada no quadro das comunidades 

intermunicipais, com o objetivo de reforçar redes de colaboração e 

s de política do Programa de Ação, 

nos domínios do sistema urbano do sistema económico e social. 

O PNPOT aponta que o Plano Diretor Municipal (PDM) é um instrumento 

fundamental do sistema de gestão territorial, abrangendo a totalidade do 

sendo de elaboração obrigatória. Pelo papel que 

desempenham no sistema de gestão territorial, estes planos devem ter um 

conteúdo estratégico, programático e regulamentar. Refere também que o 

planeamento de nível municipal é da responsabilidade das Autarquias 

O PDM tem como objetivo definir os regimes de uso do solo urbano e 

rústico, programar a urbanização e a edificação, num quadro estratégico de 

desenvolvimento municipal e de opções de organização territorial 

nacional e regional. Apontam ainda, 

a progressiva necessidade destes planos reafirmarem o seu caráter 

estratégico e programático e de simplificarem os conteúdos 

Da mesma forma, à luz do atual quadro legal, está estipulado que a 

icação do solo necessária para a urbanização e edificação é efetivada 

através de Plano de Pormenor, por razões de operacionalização e de 

garantia da execução da operação. Neste aspeto importa referir a 

necessidade de procedimentos expeditos, tanto a nível municipal como nas 

diversas tutelas que têm autoridade no território, que não coloquem em 

causa o modelo de organização territorial, mas que respondam, em prazo 

útil, a alterações, pontuais, ou estruturais, na gestão do território municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere aos PROT, foi alterada, na Diretriz nº 

29, a referência à necessidade de reconduzir os 

instrumentos em vigor, passando a referir

a necessidade de completar a cobertura com a 

elaboração dos instrumentos em falta

Em matéria de PU e PP foram introduzidas novas 

Diretrizes, nºs 79 a 82, ficando explicita a importância 

do incremento da dinâmica de elaboração destes 

instrumentos, bem como o interesse do recurso a 

unidades de execução. 

preponderância/problemática que esta alteração, poderá vir 

a ter nos Instrumentos de Gestão do Território de nível inferior (Nível Local), 

O PNPOT aponta para a importância da salvaguarda 

de processos em curso face a alterações

através do exposto na Diretriz nº 47

Ausência de abordagem do modelo de governação das matérias de 

O PNPOT deverá refletir o atual quadro de competências definido pela 

diplomas legais que disciplinam o 

planeamento e o ordenamento do território em Portugal e que conduzem 

frequentemente à contradição, burocratização e conflitos de competências 

Salientando-se que parte dos problemas apontados 

não são matéria do âmbito do PNPOT, considera

que alguns deles podem ser minimizados com o 

incremento da cultura territorial por parte das 

instituições e dos cidadãos e considera
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No que se refere aos PROT, foi alterada, na Diretriz nº 

29, a referência à necessidade de reconduzir os 

instrumentos em vigor, passando a referir-se, também, 

a necessidade de completar a cobertura com a 

elaboração dos instrumentos em falta 

matéria de PU e PP foram introduzidas novas 

Diretrizes, nºs 79 a 82, ficando explicita a importância 

do incremento da dinâmica de elaboração destes 

instrumentos, bem como o interesse do recurso a 

 

O PNPOT aponta para a importância da salvaguarda 

de processos em curso face a alterações legislativas, 

através do exposto na Diretriz nº 47 

se que parte dos problemas apontados 

não são matéria do âmbito do PNPOT, considera-se 

que alguns deles podem ser minimizados com o 

incremento da cultura territorial por parte das 

instituições e dos cidadãos e considera-se que as 
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entre os vários agentes, com claro prejuízo para o ordenamento do território 

nacional, sem menosprezar a necessidade imperiosa de recursos humanos e 

financeiros a afectar a este domínio. Por exº cadastro predial, planos 

especiais adiados, PDM´s por rever, SIG’s sem funcionar, serviços como o 

ICNF, DGT com total desproporção entre recu

17. O PDM ....deverá ter um conteúdo estratégico marcado, mais do que 

normativo, como têm tido os PDM ditos de 2ª geração, pelo que se torna 

relevante o  facto do PNOPT fazer referência a esse facto e sugerir o reforço 

desse papel inicial. 

Será desejável que o regulamento do PDM não se transforme em mais um 

"Check List" mas que adote princípios e regras de orga

de uso do solo e de salvaguarda de riscos, mais versátil nas regras de 

gestão, incorporando mecanismos que permitam integrar nova informação, 

novos casos, encontrando soluções remetendo para regulamentos 

municipais. 

Relevante e pertinente o facto do PNOPT considerar essencial melhorar a 

articulação com os instrumentos de ordenamento florestal e de defesa da 

floresta contra incêndios (...). 

De realçar que, apesar da advertência do PNPOT, os Planos de Urbanização 

(PU) e Planos de Pormenor (PP) consideram já os quadros de referência 

nacionais e regionais, tal como o PDM. 

Parece, contudo, excessivo pretender que a escala do PDM permita 

identificar necessidades habitacionais e promover a disponibilidade de 

habitação acessível através da reabilitação e regeneração urbana, bem como 

politicas especificas, uma vez que tais desideratos deverão ser 

encaminhados tanto para a legislação  em vigor como  para outros 

regulamentos. Tal como  é referido anteriormente, menos regulamentação, 

mais regras gerais. Sendo óbvio que a disponibilidade de habitação é um 

fator de fixação de população. 

E importante permitir que nos espaços agrícolas e florestais se criem novas 

sinergias, não  só produtivas, com também gerar novas relações urbano

rurais, assentes na valorização  dos ecossistemas, nomeadamente no que se 

refere a agua, solo e biodiversidade e nas atividades de turismo, lazer, 

recreio  e cultura. Contudo terão igualmente de ser contemplados 

mecanismos de monitorização e fiscalização eficazes, que evitem a 

perversão destes objetivos, coma já aconteceu nos PDM's de 1a geração.

No que respeita a delimitação de áreas de suscetibilidade a perigos e de 

risco, já acontece. No terreno é que não funciona a integração e 

coordenação de meios, mesmo que as diretivas cons

Pianos e Programas. (...) 

Relativamente a Orla Costeira, as PDM's, muito por forca da obrigatoriedade 

de integração das diretivas do POC, já contemplam a interdição de edificar 

na orla costeira, fora das áreas urbanas, em 'virtude do pro

inexorável avanço do mar. 

Os PDM's já integram mecanismos, quer de zonamento, quer de 

regulamentação que pretendem garantir a salvaguarda e valorização de 

recursos e valores naturais, nomeadamente da água, solo e biodiversidade 

(...) 

São já delimitadas, também, as zonas de exploração de recursos naturais de 

acordo com as potencialidades e especificidades em cada Município. 

Obviamente que em termos de ordenamento do territ6rio se acautelam as 

compatibilidades de use do solo, bem como a sua rev

0 exposto nos parágrafos anteriores, nomeadamente em questões de 

"salvaguardas", parece-me repetitivo e eventualmente desnecessário, uma 

vez que quer os PDM's de 2a geração, quer a legislação em vigor já acautela 
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entre os vários agentes, com claro prejuízo para o ordenamento do território 

ional, sem menosprezar a necessidade imperiosa de recursos humanos e 

financeiros a afectar a este domínio. Por exº cadastro predial, planos 

especiais adiados, PDM´s por rever, SIG’s sem funcionar, serviços como o 

ICNF, DGT com total desproporção entre recursos e competências. 

Medidas de Política no domínio da Governança e que 

a operacionalização do sistema de monitorização e 

avaliação da implementação do PNPOT podem dar 

um importante contributo.

Por outro lado algumas das Medidas de Politica no 

domínio da Governança visam

algumas das questões colocadas, nomeadamente no 

que diz respeito à produção e disponibilização de 

informação (Medida 5.1)

O PDM ....deverá ter um conteúdo estratégico marcado, mais do que 

de 2ª geração, pelo que se torna 

relevante o  facto do PNOPT fazer referência a esse facto e sugerir o reforço 

Será desejável que o regulamento do PDM não se transforme em mais um 

"Check List" mas que adote princípios e regras de organização e de regime 

de uso do solo e de salvaguarda de riscos, mais versátil nas regras de 

gestão, incorporando mecanismos que permitam integrar nova informação, 

novos casos, encontrando soluções remetendo para regulamentos 

te o facto do PNOPT considerar essencial melhorar a 

articulação com os instrumentos de ordenamento florestal e de defesa da 

De realçar que, apesar da advertência do PNPOT, os Planos de Urbanização 

(PP) consideram já os quadros de referência 

Parece, contudo, excessivo pretender que a escala do PDM permita 

identificar necessidades habitacionais e promover a disponibilidade de 

itação e regeneração urbana, bem como 

politicas especificas, uma vez que tais desideratos deverão ser 

encaminhados tanto para a legislação  em vigor como  para outros 

regulamentos. Tal como  é referido anteriormente, menos regulamentação, 

s. Sendo óbvio que a disponibilidade de habitação é um 

E importante permitir que nos espaços agrícolas e florestais se criem novas 

sinergias, não  só produtivas, com também gerar novas relações urbano-

rização  dos ecossistemas, nomeadamente no que se 

refere a agua, solo e biodiversidade e nas atividades de turismo, lazer, 

recreio  e cultura. Contudo terão igualmente de ser contemplados 

mecanismos de monitorização e fiscalização eficazes, que evitem a 

rversão destes objetivos, coma já aconteceu nos PDM's de 1a geração. 

No que respeita a delimitação de áreas de suscetibilidade a perigos e de 

risco, já acontece. No terreno é que não funciona a integração e 

coordenação de meios, mesmo que as diretivas constem dos respetivos 

Relativamente a Orla Costeira, as PDM's, muito por forca da obrigatoriedade 

de integração das diretivas do POC, já contemplam a interdição de edificar 

na orla costeira, fora das áreas urbanas, em 'virtude do progressivo e 

Os PDM's já integram mecanismos, quer de zonamento, quer de 

regulamentação que pretendem garantir a salvaguarda e valorização de 

recursos e valores naturais, nomeadamente da água, solo e biodiversidade 

delimitadas, também, as zonas de exploração de recursos naturais de 

acordo com as potencialidades e especificidades em cada Município. 

Obviamente que em termos de ordenamento do territ6rio se acautelam as 

compatibilidades de use do solo, bem como a sua reversibilidade. 

0 exposto nos parágrafos anteriores, nomeadamente em questões de 

me repetitivo e eventualmente desnecessário, uma 

vez que quer os PDM's de 2a geração, quer a legislação em vigor já acautela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em matéria de descarbonização as Diretrizes do 

PNPOT apontam para a necessidade de se atenderem 

a princípios de concentração de edificação, de 

fomento da mobilidade sustentável e de incremento 

dos consumos de proximidade e d

aquando da definição estratégica do modelo de 

organização territorial. O processo de AAE pode dar 

pistas em cada território para que estes princípios 

sejam assimilados. 

O fomento das relações urbano

de recreação, lazer e turismo em todos os territórios 

podem ser desenvolvidas aproveitando, reabilitando e 

regenerando ativos já existentes.

Reconhecendo que a atração de novos residentes 

passa sobretudo pela criação de emprego, considera

se que a disponibilidade de h

como o acesso a serviços de interesse geral é uma 

condição essencial das decisões de mobilidade 

geográfica e de fixação de famílias.

A inscrição da habitação como um tema relevante das 

estratégias municipais visa fomentar a reflexão 

uma matéria importante para o desenvolvimento 

territorial e fomentar a criação de 

cada território, no quadro da nova política de 

habitação nacional.  
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Medidas de Política no domínio da Governança e que 

ão do sistema de monitorização e 

avaliação da implementação do PNPOT podem dar 

um importante contributo. 

Por outro lado algumas das Medidas de Politica no 

domínio da Governança visam, precisamente, resolver 

algumas das questões colocadas, nomeadamente no 

que diz respeito à produção e disponibilização de 

(Medida 5.1). 

Em matéria de descarbonização as Diretrizes do 

PNPOT apontam para a necessidade de se atenderem 

a princípios de concentração de edificação, de 

fomento da mobilidade sustentável e de incremento 

dos consumos de proximidade e da economia circular, 

aquando da definição estratégica do modelo de 

organização territorial. O processo de AAE pode dar 

pistas em cada território para que estes princípios 

O fomento das relações urbano-rurais e das atividades 

, lazer e turismo em todos os territórios 

podem ser desenvolvidas aproveitando, reabilitando e 

regenerando ativos já existentes. 

Reconhecendo que a atração de novos residentes 

passa sobretudo pela criação de emprego, considera-

se que a disponibilidade de habitação acessível tal 

como o acesso a serviços de interesse geral é uma 

condição essencial das decisões de mobilidade 

geográfica e de fixação de famílias. 

A inscrição da habitação como um tema relevante das 

estratégias municipais visa fomentar a reflexão sobre 

uma matéria importante para o desenvolvimento 

territorial e fomentar a criação de Medidas ajustadas a 

cada território, no quadro da nova política de 
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estas mesmas salvaguardas. 

Quanto às Diretrizes para os Instrumentos de Gestão Territorial, a proposta 

de PNPOT reforça claramente a articulação entre o PDM e o PROT (o que 

nos suscita algumas dúvidas, face à situação criada relativamente ao PROT

C) e, especificamente no tocante às Diretrizes de Conteúdo (DC), avança 

com propostas que nos parecem de difícil exequibilidade ou que carecerão 

de uma maior explicitação quanto à sua possibilidade de integração no 

quadro legal vigente.  

A título de exemplo, atente-se não só na ênfase dada à d

DC3, DC12 - e às relações urbano-rurais - DC5, DC7. Se, por um lado, parece 

exequível o estabelecimento de regras que levem a um maior controle na 

produção de C02, não nos parece, dada a situação de certo modo fixada 

para a delimitação das Áreas de Ocupação Urbana, que seja possível 

classificar e qualificar o solo com base em pressupostos de eficiência 

energético-ambiental e descarbonização, como preconiza a DC3.

Por outro lado, a DC5 propõe o estabelecimento de novas relações urbano

rurais, assentes (também) nas atividades de turismo, lazer, recreação e 

cultura. Embora julgue desejável a implementação desta 

será de dificil exequibilidade, pelo menos no nosso Concelho.

Se atentarmos ao facto de que a esmagadora percentagem 

do Concelho de Ovàr se encontra abrangido pelos regimes da Reserva 

Ecológica Nacional (REN) e da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e que estes 

são restritivos quanto às intervenções urbanísticas, qualquer perspetiva de 

valorização turística destes espaços, por exemplo,

como forma de diluir a pressão obre o litoral 

impossibilitada devido ao quadro normativo decorrente das condicionantes 

de ordem superior. 

Por outro lado, embora se reconheça a import

determinante de atração de novos residentes (DC4), parece

âmbito do PDM, tal como se encontra definido no RJIGT, a promoção de 

"disponibilidades de habitação acessível em regime de arrendamento", 

como também preconiza essa métrica. 

18. As diretrizes de coordenação e articulação definidas são bastante claras 

em identificar o PNPOT como o referencial territorial nacional para a 

elaboração, alteração ou revisão dos Instrumentos de Gestão  Territorial 

(IGT). Da mesma forma, identifica a sua articulação com a Estratégia Portugal 

2030, como determinante na definição do referencial estratégico a adotar no 

âmbito de todos os IGT. Estes princípios vão ao encontro do estabelecido na 

atual Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo, e no atual Regime jurídico dos Instrum

Gestão Territorial (RJIGT). 

Com este contexto, torna-se evidente que a imposição estabelecida no art. 

199Q n.2 2 do atual RJIGT, que impõe a adaptação dos Planos Municipais 

num prazo de 5 anos, ou seja até junho de 2020, não tem condições de 

execução. 

Entendemos que efetivamente só estão reunidas as condições necessárias 

para promover a articulação setorial e garantir a territorialização das opções 

setoriais de investimento com a publicação do PNPOT revisto devidamente 

articulado com a Estratégia Portugal 2030. 

19. Parece-nos que a proposta de focalização de conteúdos regulamentares 

dos Planos Diretores Municipais com remissão para regulamentos 

municipais desprovidos de cartografia, conjugada com a integração de 

conteúdos decorrentes de programas de ordem superior, transformem estes 

planos em documentos incoerentes e ininteligíveis por serem correias de 

transmissão de estratégias e normas alheias em conterem neles as 

disposições regulamentares que justificadas em estrat

próprias.  

3. Parece-nos que o programa não dá solução a impossibilidade de 

responder a procura de solo industrial adjacente a zonas industriais 

localizadas junto a pontos de articulação de grandes infraestruturas viárias 
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anto às Diretrizes para os Instrumentos de Gestão Territorial, a proposta 

de PNPOT reforça claramente a articulação entre o PDM e o PROT (o que 

nos suscita algumas dúvidas, face à situação criada relativamente ao PROT-

retrizes de Conteúdo (DC), avança 

com propostas que nos parecem de difícil exequibilidade ou que carecerão 

de uma maior explicitação quanto à sua possibilidade de integração no 

se não só na ênfase dada à descarbonização - 

DC5, DC7. Se, por um lado, parece 

exequível o estabelecimento de regras que levem a um maior controle na 

produção de C02, não nos parece, dada a situação de certo modo fixada 

Áreas de Ocupação Urbana, que seja possível 

classificar e qualificar o solo com base em pressupostos de eficiência 

ambiental e descarbonização, como preconiza a DC3. 

Por outro lado, a DC5 propõe o estabelecimento de novas relações urbano-

, assentes (também) nas atividades de turismo, lazer, recreação e 

cultura. Embora julgue desejável a implementação desta Medida, penso que 

será de dificil exequibilidade, pelo menos no nosso Concelho. 

Se atentarmos ao facto de que a esmagadora percentagem de solo Rústico 

do Concelho de Ovàr se encontra abrangido pelos regimes da Reserva 

Ecológica Nacional (REN) e da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e que estes 

são restritivos quanto às intervenções urbanísticas, qualquer perspetiva de 

estes espaços, por exemplo,- se bem que desejável 

como forma de diluir a pressão obre o litoral - se encontra à partida 

impossibilitada devido ao quadro normativo decorrente das condicionantes 

Por outro lado, embora se reconheça a importância da habitação como fator 

determinante de atração de novos residentes (DC4), parece-nos que sairá do 

âmbito do PDM, tal como se encontra definido no RJIGT, a promoção de 

"disponibilidades de habitação acessível em regime de arrendamento", 

As diretrizes de coordenação e articulação definidas são bastante claras 

em identificar o PNPOT como o referencial territorial nacional para a 

elaboração, alteração ou revisão dos Instrumentos de Gestão  Territorial 

(IGT). Da mesma forma, identifica a sua articulação com a Estratégia Portugal 

o do referencial estratégico a adotar no 

âmbito de todos os IGT. Estes princípios vão ao encontro do estabelecido na 

atual Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo, e no atual Regime jurídico dos Instrumentos de 

se evidente que a imposição estabelecida no art. 

199Q n.2 2 do atual RJIGT, que impõe a adaptação dos Planos Municipais 

num prazo de 5 anos, ou seja até junho de 2020, não tem condições de 

Entendemos que efetivamente só estão reunidas as condições necessárias 

para promover a articulação setorial e garantir a territorialização das opções 

setoriais de investimento com a publicação do PNPOT revisto devidamente 

 

O sistema de gestão territorial configurado pela 

LBPPSOTU e RJIGT estabelece como regras de 

articulação dos diversos instrumentos de gestão 

territorial a interação coordenada, apelando a que 

cada instrumento, em cada momento, tenha em 

consideração os demais em

Nesta base e relevando 

desenvolvimento dos trabalhos

se que o calendário deste Programa 

obstáculo a que os calendários do ajustamento dos 

PDM às novas regras da classificação do solo se 

cumpram. 

nos que a proposta de focalização de conteúdos regulamentares 

dos Planos Diretores Municipais com remissão para regulamentos 

municipais desprovidos de cartografia, conjugada com a integração de 

dos decorrentes de programas de ordem superior, transformem estes 

planos em documentos incoerentes e ininteligíveis por serem correias de 

transmissão de estratégias e normas alheias em conterem neles as 

disposições regulamentares que justificadas em estratégias e opções 

nos que o programa não dá solução a impossibilidade de 

responder a procura de solo industrial adjacente a zonas industriais 

localizadas junto a pontos de articulação de grandes infraestruturas viárias 

Nos termos das Diretrizes

regulamentos municipais deverá ter em conta a 

natureza das regras urbanísticas em causa. Na 

verdade, nem tudo o que merece regulamentação 

detalhada deve constar do PDM e nada obsta a que 

os regulamentos se apliquem em função da 

qualificação do solo estabelecida no PDM, 

funcionando como um desenvolvimento para aspeto

muito específicos. 

Relativamente à integração de normas de Programas 

Setoriais e Especiais o PNPOT aponta, na Diretriz º 51, 
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O sistema de gestão territorial configurado pela 

LBPPSOTU e RJIGT estabelece como regras de 

articulação dos diversos instrumentos de gestão 

territorial a interação coordenada, apelando a que 

cada instrumento, em cada momento, tenha em 

ração os demais em vigor ou em preparação. 

relevando a fase adiantada de 

desenvolvimento dos trabalhos do PNPOT, considera-

deste Programa não configura um 

obstáculo a que os calendários do ajustamento dos 

regras da classificação do solo se 

Diretrizes do PNPOT a adoção de 

regulamentos municipais deverá ter em conta a 

gras urbanísticas em causa. Na 

verdade, nem tudo o que merece regulamentação 

detalhada deve constar do PDM e nada obsta a que 

os regulamentos se apliquem em função da 

qualificação do solo estabelecida no PDM, 

funcionando como um desenvolvimento para aspetos 

Relativamente à integração de normas de Programas 

Setoriais e Especiais o PNPOT aponta, na Diretriz º 51, 
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sem ser a custa de solo agrícola derivadas às restrições inultrapassáveis à 

transformação de solo florestal tendo em atenção a crescente inexistência 

de áreas nesta categorias não tocadas por incêndios florestais num período 

de 10 anos dado a crescente frequência de grande i

supraconcelhia penalizando opções de ordenamento que privilegiem a 

proteção de solo agrícola comparativamente ao solo florestal.

20. Devemos considerar também toda a Politica de 

Território de modo a dotar os Municípios de Planos e Programas 

devidamente atualizados, que retratem a realidade dos territórios, de forma 

a desenvolver toda uma política económica, social, cultural e ecológica.

21. Considera-se interessante a estrutura e salienta

documento desta natureza recentrar o Plano Diretor Municipal como um 

documento estratégico e menos regulamentar.

Concorda-se com as diretrizes definidas para os Planos Diretores Municipais, 

salientando a importância da componente estratégica, dos riscos e do 

ordenamento florestal e agrícola como um componente fundamental do 

ordenamento do território. 

Por fim, consideramos fundamental que o PNPOT refira a necessidade do 

código das expropriações ser alterado, compatibilizando

na Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo 

22. É dada grande relevância aos PP’s por promoverem a reclassificação do 

solo rural para urbano, mediante condições de contratualização e de 

efetivação de direitos e deveres devidamente registados ao nível da 

propriedade, mas continuamos sem ter uma base cadastral de cobertura 

nacional uniformizada e acessível a todos (administração e cidadãos).

23. “O ordenamento do território terá de promover a valorização da aptidão 

do território e das suas funções considerando as diversas ocupações, usos e 

utilizações, a gestão dos serviços dos ecossistemas em prol da sociedade e 

da economia e, a consciencialização dos cidadãos sobre os perigos a que 

estão expostos. Terá de manter o enfoque nos princípios da prevenção, 

precaução e adaptação e assegurar uma maior racionalid

de urbanização e edificação, no sentido da contenção da urbanização 

fragmentada e da edificação dispersa, bem como dos processos de 

ordenamento silvícola e agrícola, no sentido de encontrar modelos de 

ocupação mistos e resilientes, que promovam a exploração florestal e 

agrícola mais sustentável.” 

A Câmara Municipal de Aveiro subscreve estas considerações, assim como 

as diretrizes de elaboração dos PDM apontadas nesta proposta de PNPOT, 

sendo que, no processo em curso de Revisão do Plano Di

Aveiro, tem constatado que algumas das indicações definidas nesta 

proposta de PNPOT não estão assumidas na legislação em vigor que 

enquadra a elaboração dos PDM, nomeadamente no que respeita à sua 

rigidez regulamentar, exigindo-se a este nível a devida concertação entre o 

PNPOT e a legislação. 

24. Relacionado com a minha área de trabalho diário enquanto técnico 

superior (arquiteto) na Câmara Municipal de Palmela, considero aqui 

comentar e propor que o PNPOT possa vir a ser um instrumento de trabalho 

que influencie a prática de trabalho técnico e jur

reconversão das áreas urbanas de génese ilegal (AUGI) e consequentemente 

nas políticas de habitação que daí possam advir, em função da legislação 

recente sobre o tema (Resolução do Conselho de Ministros n.º 50

25. Relativamente às diretrizes de coordenação e articulação sublinhadas 

para os Planos Diretores Municipais, embora concordando com a 

necessidade destes instrumentos reafirmarem a sua dimen

de serem mais focados e seletivos relativamente aos seus conteúdos 

regulamentares, crê-se que o atual quadro legal ao prever a transposição 

para um único instrumento (PDM) das orientações, soluções e 

condicionantes relativas ao uso do solo provenientes de todos os outros 
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solo agrícola derivadas às restrições inultrapassáveis à 

transformação de solo florestal tendo em atenção a crescente inexistência 

de áreas nesta categorias não tocadas por incêndios florestais num período 

de 10 anos dado a crescente frequência de grande incêndios de escala 

supraconcelhia penalizando opções de ordenamento que privilegiem a 

proteção de solo agrícola comparativamente ao solo florestal. 

a necessidade de se adequar essa integração em 

função da natureza do PDM.

 

Devemos considerar também toda a Politica de Ordenamento do 

Território de modo a dotar os Municípios de Planos e Programas 

devidamente atualizados, que retratem a realidade dos territórios, de forma 

a desenvolver toda uma política económica, social, cultural e ecológica. 

O reforço da dinâmica do plan

orientações do PDM, estando presente, por exemplo, 

na Diretriz nº 47. 

se interessante a estrutura e salienta-se a importância de um 

documento desta natureza recentrar o Plano Diretor Municipal como um 

e menos regulamentar. 

se com as diretrizes definidas para os Planos Diretores Municipais, 

salientando a importância da componente estratégica, dos riscos e do 

ordenamento florestal e agrícola como um componente fundamental do 

Por fim, consideramos fundamental que o PNPOT refira a necessidade do 

código das expropriações ser alterado, compatibilizando-o com o definido 

na Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do 

 

 

Foi reconhecida a pertinência da referência ao código 

das expropriações no âmbito da nova Diretriz nº 55.

 

É dada grande relevância aos PP’s por promoverem a reclassificação do 

solo rural para urbano, mediante condições de contratualização e de 

direitos e deveres devidamente registados ao nível da 

propriedade, mas continuamos sem ter uma base cadastral de cobertura 

nacional uniformizada e acessível a todos (administração e cidadãos). 

Foi reforçada a orientação de cobertura do território 

nacional por cadastro predial ou informação cadastral 

simplificada na Medida de Politica 5.1

 

“O ordenamento do território terá de promover a valorização da aptidão 

do território e das suas funções considerando as diversas ocupações, usos e 

gestão dos serviços dos ecossistemas em prol da sociedade e 

da economia e, a consciencialização dos cidadãos sobre os perigos a que 

estão expostos. Terá de manter o enfoque nos princípios da prevenção, 

precaução e adaptação e assegurar uma maior racionalidade dos processos 

de urbanização e edificação, no sentido da contenção da urbanização 

fragmentada e da edificação dispersa, bem como dos processos de 

ordenamento silvícola e agrícola, no sentido de encontrar modelos de 

omovam a exploração florestal e 

A Câmara Municipal de Aveiro subscreve estas considerações, assim como 

as diretrizes de elaboração dos PDM apontadas nesta proposta de PNPOT, 

sendo que, no processo em curso de Revisão do Plano Diretor Municipal de 

Aveiro, tem constatado que algumas das indicações definidas nesta 

não estão assumidas na legislação em vigor que 

enquadra a elaboração dos PDM, nomeadamente no que respeita à sua 

nível a devida concertação entre o 

No sentido de reforçar as orientações de incremento 

da componente estratégica dos PDM e de 

simplificação e foco dos seus conteúdos normativos 

foram, agora, densificadas as Diretrizes nºs 47 e 64, 

apontando para um maior esforço dos municípios na 

explicitação da estratégia, aproveitando melhor o 

procedimento de AAE, e para um maior apoio das 

entidades públicas na produção de informação de 

base ao planeamento e de estudos e metodologias 

que facilitem a integração de novas abordagens de 

sustentabilidade e a assimilação de conteúdos de 

programas setoriais e especiais. Foi ainda introduzida 

a Diretriz nº43, tendo em vista contrariar a tendência 

da densificação de conteúdos e facilitar a integração 

do planeamento municipal com o especial e setorial, 

induzindo um maior envolvimento da administração 

central e serviços periféricos.

Relacionado com a minha área de trabalho diário enquanto técnico 

superior (arquiteto) na Câmara Municipal de Palmela, considero aqui 

comentar e propor que o PNPOT possa vir a ser um instrumento de trabalho 

que influencie a prática de trabalho técnico e jurídico na área de 

reconversão das áreas urbanas de génese ilegal (AUGI) e consequentemente 

nas políticas de habitação que daí possam advir, em função da legislação 

recente sobre o tema (Resolução do Conselho de Ministros n.º 50-A/2018).  

As preocupações com a reconversão das AUGI foram 

abordadas na nova Diretriz nº 80

 

Relativamente às diretrizes de coordenação e articulação sublinhadas 

para os Planos Diretores Municipais, embora concordando com a 

necessidade destes instrumentos reafirmarem a sua dimensão estratégica e 

de serem mais focados e seletivos relativamente aos seus conteúdos 

se que o atual quadro legal ao prever a transposição 

para um único instrumento (PDM) das orientações, soluções e 

o provenientes de todos os outros 

No sentido de reforçar as orientações de incremento 

da componente estratégica dos PDM e de 

simplificação e foco dos seus conteúdos normativos 

foram, agora, densificadas as Diretrizes nºs 47 e 64, 

apontando para um maior esforço dos municípios na 

explicitação da estratégia, aproveitando melhor o 

procedimento de AAE, e para um maior apoio das 
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a necessidade de se adequar essa integração em 

função da natureza do PDM. 

O reforço da dinâmica do planeamento é uma das 

orientações do PDM, estando presente, por exemplo, 

nhecida a pertinência da referência ao código 

das expropriações no âmbito da nova Diretriz nº 55. 

Foi reforçada a orientação de cobertura do território 

por cadastro predial ou informação cadastral 

simplificada na Medida de Politica 5.1 

No sentido de reforçar as orientações de incremento 

da componente estratégica dos PDM e de 

simplificação e foco dos seus conteúdos normativos 

foram, agora, densificadas as Diretrizes nºs 47 e 64, 

ontando para um maior esforço dos municípios na 

explicitação da estratégia, aproveitando melhor o 

procedimento de AAE, e para um maior apoio das 

entidades públicas na produção de informação de 

base ao planeamento e de estudos e metodologias 

integração de novas abordagens de 

sustentabilidade e a assimilação de conteúdos de 

programas setoriais e especiais. Foi ainda introduzida 

a Diretriz nº43, tendo em vista contrariar a tendência 

da densificação de conteúdos e facilitar a integração 

amento municipal com o especial e setorial, 

induzindo um maior envolvimento da administração 

central e serviços periféricos. 

a reconversão das AUGI foram 

abordadas na nova Diretriz nº 80. 

No sentido de reforçar as orientações de incremento 

da componente estratégica dos PDM e de 

simplificação e foco dos seus conteúdos normativos 

m, agora, densificadas as Diretrizes nºs 47 e 64, 

apontando para um maior esforço dos municípios na 

explicitação da estratégia, aproveitando melhor o 

procedimento de AAE, e para um maior apoio das 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

planos e programas territoriais, produz o efeito contrário, tornando

instrumento rígido e num repositório das mais variadas normas 

regulamentares. O desafio centra-se, também, na mudança de práticas e 

comportamentos das entidades da administração pública setorial que 

acompanham a elaboração destes instrumentos, e que são responsáveis 

pela identificação das diretrizes e normas a transpor para os PDM, e na 

criação de condições efetivas para a implementação deste modelo 

preconizado, através da construção de uma visão harmonizada da dimensão, 

alcance e conteúdo material dos PDM. 

26. Coerência na diversidade: em busca de um modelo de desenvolvimento:

Rever a divisão do solo urbano / solo rural (“a resiliência territorial passa 

pela diversificação dos usos do solo, que suporta uma maior complexidade 

económica, social e ambiental. Essa diversidade dificilmente pode ser 

compatível com a atual classificação do s

princípios devem ser revistos, para que usos como a agricultura urbana 

possam ser considerados de forma mais sistemática”)

27. … mostro o meu desagrado pelas políticas de Ordenamento aplicadas 

nas ilhas barreira. As casas das ilhas tem + 

p/ demolir sobre o pretexto de que estão em DPM e na linha de água. A 

questão é:quais serão as Medidas aplicadas a hotéis e apartamentos que 

estão nas mesmas condições? É que recentemente foi aprovado em DPM

zona REN, um complexo residencial em Armação de Pêra a 30 mts da linha 

de água, o "Bayline" (jornal expresso). Mais exmp surgem pela costa algarvia,

mas apenas as nossas casas (que estão a 30 

retiraram areias de lá)é que sofrem com esta atitude demolidora.

risco invocado, que é a Ria, sem ondulação 

hóteis na praia de Faro foram "engolidos" 

zona de costa permanecem! Esta dualidade de aplicação de leis não pode 

ser o modelo que o Estado se rege. Os núcleos históricos do Farol e dos 

Hangares foram reconhecidos na AR, mas as demolições continuam!

Min. do ambiente prometeu rever o POOC,

foi revisto, continuam a demolir. A ocupação humana tem sido feita apenas 

por hotéis e resorts na costa na ultima década,

força. 

28. Normalização nacional de procedimentos relacionados com o OT:

1.- Declarações de conformidade de usos e ações com as disposições

constantes nos IGTs e regimes legais de condicionalismos: 

normalizar a estrutura e os conteúdos que estas declarações de 

conformidade devem conter. 

2.- Articulação dos regimes de licenciamento com os regimes de 

condicionantes, de servidões e restrições de utilidade pública

das entidades licenciadoras: Ex: abertura de charca por escavação (APA 

emite autorização especifica) contudo o regime está omisso a que a DGPC 

se manifeste sobre essa acção. 

 Articulação do OT com outros instrumentos legais

RJUE  

Alterar o RJUE com a integração neste regime de todas as ações licenciáveis 

nas áreas não urbanas, nomeadamente integrar no regime as ações 

licenciáveis pelo Decreto Lei 139/89, de 28 de Abril. Integrar ainda na 

plataforma informática do RJUE uma plataforma SIG com 

condicionantes em vigor existentes em todo o território nacional. Evitando 

que condicionantes temporárias sejam facilmente identificáveis e 

expurgadas assim que os fins para que foram criadas foram atingidos (ex 

servidões “estáticas” de corredores de vias). 

Avaliação Ambiental Estratégica 

Integrar procedimentos de avaliação ambiental estratégica ao nível das 

políticas sectoriais do Estado, contrariando as políticas até agora vividas de 

abandono do velho para construção de novo. (Exº: Ministéri

Nacional abandonou presidio Militar de Santarém, com excelentes 
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planos e programas territoriais, produz o efeito contrário, tornando-o num 

instrumento rígido e num repositório das mais variadas normas 

se, também, na mudança de práticas e 

das entidades da administração pública setorial que 

acompanham a elaboração destes instrumentos, e que são responsáveis 

pela identificação das diretrizes e normas a transpor para os PDM, e na 

criação de condições efetivas para a implementação deste modelo 

preconizado, através da construção de uma visão harmonizada da dimensão, 

entidades públicas na produção de informação de 

base ao planeamento e de estudos e metodologias 

que facilitem a integração de novas abordagens de 

sustentabilidade e a assimilação de conteúdos de 

programas setoriais e especiais. Foi ainda introduzida 

a Diretriz nº43, tendo em vista contrariar a tendência 

da densificação de conteúdos e facilitar a integração 

do planeamento municipal com o especial e setorial, 

induzindo um maior envolvimento da administração 

central e serviços periféricos.

Coerência na diversidade: em busca de um modelo de desenvolvimento: 

a divisão do solo urbano / solo rural (“a resiliência territorial passa 

pela diversificação dos usos do solo, que suporta uma maior complexidade 

económica, social e ambiental. Essa diversidade dificilmente pode ser 

compatível com a atual classificação do solo rural ou urbano, cujos 

princípios devem ser revistos, para que usos como a agricultura urbana 

possam ser considerados de forma mais sistemática”). 

As regras da classificação do solo são determinadas 

pela LBPPSOTU não competindo ao PNPOT alterá

Não obstante, o PNPOT aponta para a «necessidade 

de desenvolvimento de abordagens de 

sustentabilidade onde o planeamento do solo urbano 

e rural deve ser mais articulado, nomeadamente na 

Diretriz 70 e na nova Diretriz nº 82.

políticas de Ordenamento aplicadas 

 de 70 anos, mas foram marcadas 

p/ demolir sobre o pretexto de que estão em DPM e na linha de água. A 

s aplicadas a hotéis e apartamentos que 

ão nas mesmas condições? É que recentemente foi aprovado em DPM 

um complexo residencial em Armação de Pêra a 30 mts da linha 

Mais exmp surgem pela costa algarvia, 

o a 30 mts porque a polis e 1 empresa 

retiraram areias de lá)é que sofrem com esta atitude demolidora. A zona de 

sem ondulação vai ser toda demolida, porém os 

 pelo mar no ultimo equinócio na 

Esta dualidade de aplicação de leis não pode 

Os núcleos históricos do Farol e dos 

Hangares foram reconhecidos na AR, mas as demolições continuam! O Sr 

Min. do ambiente prometeu rever o POOC, 15 meses passaram, o POOC não 

A ocupação humana tem sido feita apenas 

is e resorts na costa na ultima década, nas ilhas somos retirados à 

A ocupação edificada das ilhas barreira, bem como da 

demais orla costeira, detém grande 

especificidade. O PNPOT afirma as 

de precaução e prevenção face ao risco e de restrição 

geral à edificação nesta faixa, apontando para a 

necessidade de se ponderarem com rigor as situações 

já existentes. Neste caso compete aos 

ponderação de cada uma das situações identificadas

 

Normalização nacional de procedimentos relacionados com o OT: 

Declarações de conformidade de usos e ações com as disposições 

gais de condicionalismos: regulamentar e 

normalizar a estrutura e os conteúdos que estas declarações de 

Articulação dos regimes de licenciamento com os regimes de 

condicionantes, de servidões e restrições de utilidade pública fora da tutela 

das entidades licenciadoras: Ex: abertura de charca por escavação (APA 

emite autorização especifica) contudo o regime está omisso a que a DGPC 

Articulação do OT com outros instrumentos legais 

RJUE com a integração neste regime de todas as ações licenciáveis 

nas áreas não urbanas, nomeadamente integrar no regime as ações 

licenciáveis pelo Decreto Lei 139/89, de 28 de Abril. Integrar ainda na 

plataforma informática do RJUE uma plataforma SIG com os IGTs e as 

condicionantes em vigor existentes em todo o território nacional. Evitando 

que condicionantes temporárias sejam facilmente identificáveis e 

expurgadas assim que os fins para que foram criadas foram atingidos (ex 

ores de vias).  

Integrar procedimentos de avaliação ambiental estratégica ao nível das 

políticas sectoriais do Estado, contrariando as políticas até agora vividas de 

abandono do velho para construção de novo. (Exº: Ministério da Defesa 

Nacional abandonou presidio Militar de Santarém, com excelentes 

Algumas das questões colocadas prendem

sobretudo com o desenvolvimento e revisão de 

diplomas legais. 
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entidades públicas na produção de informação de 

neamento e de estudos e metodologias 

que facilitem a integração de novas abordagens de 

sustentabilidade e a assimilação de conteúdos de 

programas setoriais e especiais. Foi ainda introduzida 

a Diretriz nº43, tendo em vista contrariar a tendência 

cação de conteúdos e facilitar a integração 

do planeamento municipal com o especial e setorial, 

induzindo um maior envolvimento da administração 

central e serviços periféricos. 

As regras da classificação do solo são determinadas 

pela LBPPSOTU não competindo ao PNPOT alterá-las. 

obstante, o PNPOT aponta para a «necessidade 

de desenvolvimento de abordagens de 

sustentabilidade onde o planeamento do solo urbano 

e rural deve ser mais articulado, nomeadamente na 

Diretriz 70 e na nova Diretriz nº 82. 

A ocupação edificada das ilhas barreira, bem como da 

detém grande sensibilidade e 

especificidade. O PNPOT afirma as orientações gerais 

prevenção face ao risco e de restrição 

geral à edificação nesta faixa, apontando para a 

necessidade de se ponderarem com rigor as situações 

este caso compete aos POC o estudo e 

ponderação de cada uma das situações identificadas. 

das questões colocadas prendem-se 

sobretudo com o desenvolvimento e revisão de 
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condições para reabilitação para um novo estabelecimento prisional 

afectável ao ministério da Justiça). 

Avaliação, e reafectação inter ministérios do património edificado 

desafectado das funções. 

 Avaliação de Impacte Ambiental - integrar no planeamento de hierarquia 

municipal 

Construir uma metodologia de integração de condicionalismos dos 

procedimentos de AIA nos instrumentos de ordenamento e procedimentos 

de licenciamento 

29. Para suportar esta posição é feita menção à Lei n.º 31/2014 de 30 de 

maio, Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo, onde se verifica, em várias instâncias, a 

obrigatoriedade de, no âmbito dos planos de ordenamento do território, a 

qualquer dos seus níveis, as questões da salvaguarda do património cultural 

serem tidas em conta na sua elaboração, nomeadame

e 7º do Titulo 1 e artigo 21º do Titulo II. Da mesma forma a legislação de 

desenvolvimento decorrente da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, volta a referir 

explicitamente a obrigatoriedade de consideração da salvaguarda do 

património cultural no âmbito da elaboração dos planos de ordenamento, 

em todos os seus níveis, sendo feita referência ao  Artigo 4.º/Fundamento 

técnico/ 1 - alínea b;  Artigo 10.º alínea g) O património arquitet

arqueológico e paisagístico; Artigo 17.º Património arquitetónico, 

arqueológico e paisagístico, números 1, 2 e 3; artigo 74º

Concluem que a questão da inclusão da salvaguarda dos valores culturais, 

patrimoniais culturais e paisagístico/culturais nos

obrigação legal que terá que ser tida em consideração na elaboração deste 

Plano.” 

A avaliação dos riscos deve ser inserida nos planos de gestão

respeito a Avaliação de Impactos Patrimoniais 

recomendações da UNESCO e do ICOMOS deve ser tida em conta

nomeadamente nos planos de gestão e nos IGT’s e na Avaliação Impacto 

Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica

salientar a vulnerabilidade do património ar

onde a ausência de controlo prévio sobre a alterações à topografia no 

âmbito das práticas agro-florestais facilita a sua destruição

30. Avaliar e apontar diretrizes para a salvaguarda e fomento de pat

em território esquecido. A inexistência da tipologia de equipamento cultural 

(Museu Nacional) em Santarém não colocou e não coloca o centro Histórico 

de Santarém nas rotas de turismo interno, nem internacional. Esta situação 

em conjunto com outras lacunas de politicas nacionais não tem permitido 

captar para Santarém dinâmicas que se vivem nos restantes Centros 

Históricos do país. 

31. Há poucas referências à sustentabilidade económica e nenhuma 

referência à viabilidade económico-financeira e sua demonstração. É 

inaceitável esta ausência, nomeadamente quando a Lei de Bases veio 

introduzir o conceito e sua obrigatoriedade. Sugere

Medida para a vef, no domínio económico. O PNPOT devia contribuir para 

separar os riscos das condicionantes. Algo que tem feito um caminho ténue, 

mas que é fundamental para uma melhor gestão do território. A filosofia de 

condicionantes maximalista e pela negação, sem fundamento técnico, já não 

faz sentido e põe em causa um bom ordenamento do território. O exemplo 

da REN é paradigmático, seja pela evolução do sistema ordenamento do 

território e diversos instrumentos para o Ordenamento Território, seja 

porque a REN mistura riscos naturais com outros aspectos.
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condições para reabilitação para um novo estabelecimento prisional 

Avaliação, e reafectação inter ministérios do património edificado 

integrar no planeamento de hierarquia 

Construir uma metodologia de integração de condicionalismos dos 

procedimentos de AIA nos instrumentos de ordenamento e procedimentos 

menção à Lei n.º 31/2014 de 30 de 

maio, Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do 

e de urbanismo, onde se verifica, em várias instâncias, a 

obrigatoriedade de, no âmbito dos planos de ordenamento do território, a 

qualquer dos seus níveis, as questões da salvaguarda do património cultural 

serem tidas em conta na sua elaboração, nomeadamente os artigos 2º, 3º,4º 

e 7º do Titulo 1 e artigo 21º do Titulo II. Da mesma forma a legislação de 

desenvolvimento decorrente da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, 

Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, volta a referir 

toriedade de consideração da salvaguarda do 

património cultural no âmbito da elaboração dos planos de ordenamento, 

em todos os seus níveis, sendo feita referência ao  Artigo 4.º/Fundamento 

alínea b;  Artigo 10.º alínea g) O património arquitetónico, 

arqueológico e paisagístico; Artigo 17.º Património arquitetónico, 

arqueológico e paisagístico, números 1, 2 e 3; artigo 74º 

Concluem que a questão da inclusão da salvaguarda dos valores culturais, 

patrimoniais culturais e paisagístico/culturais nos termos do PNPOT é uma 

obrigação legal que terá que ser tida em consideração na elaboração deste 

A avaliação dos riscos deve ser inserida nos planos de gestão. A este 

respeito a Avaliação de Impactos Patrimoniais (AIP), de acordo com as 

recomendações da UNESCO e do ICOMOS deve ser tida em conta, 

nomeadamente nos planos de gestão e nos IGT’s e na Avaliação Impacto 

Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica. Ao nível dos riscos importa 

salientar a vulnerabilidade do património arqueológico em contexto rural, 

onde a ausência de controlo prévio sobre a alterações à topografia no 

florestais facilita a sua destruição.” 

A questão colocada relativa à avaliação é muito 

específica. O PNPOT releva, na Dir

importância da Avaliação Ambiental de Planos e 

Programas para a integração de todas as abordagens 

que concorrem para a sustentabilidade, nas quais esta 

matéria se inclui. 

 

Avaliar e apontar diretrizes para a salvaguarda e fomento de património 

em território esquecido. A inexistência da tipologia de equipamento cultural 

(Museu Nacional) em Santarém não colocou e não coloca o centro Histórico 

de Santarém nas rotas de turismo interno, nem internacional. Esta situação 

lacunas de politicas nacionais não tem permitido 

captar para Santarém dinâmicas que se vivem nos restantes Centros 

A salvaguarda e valorização do património cultural foi 

abordada na perspetiva do desenvolvimento 

territorial, considerando as suas valias nas vertentes 

social e económica e o seu contributo para a 

majoração da atratividade e competitividade dos 

territórios, baseada nos recursos endógenos. Nesta 

perspetiva as Medidas de Política consagram esta 

orientação. 

ências à sustentabilidade económica e nenhuma 

financeira e sua demonstração. É 

inaceitável esta ausência, nomeadamente quando a Lei de Bases veio 

introduzir o conceito e sua obrigatoriedade. Sugere-se assim que exista uma 

para a vef, no domínio económico. O PNPOT devia contribuir para 

separar os riscos das condicionantes. Algo que tem feito um caminho ténue, 

mas que é fundamental para uma melhor gestão do território. A filosofia de 

negação, sem fundamento técnico, já não 

faz sentido e põe em causa um bom ordenamento do território. O exemplo 

da REN é paradigmático, seja pela evolução do sistema ordenamento do 

território e diversos instrumentos para o Ordenamento Território, seja 

e a REN mistura riscos naturais com outros aspectos. 

A demonstração da viabilidade económica e financeira 

dos planos territoriais, designadamente dos 

programas de execução e das propostas dos PP que 

visam a reclassificação do solo está consagrada no 

RJIGT e regulamentação complementar e o PNPOT 

subscreve-a na íntegra. 

O PNPOT dá especial atenção aos perigos e 

vulnerabilidades territoriais em todos os domínios 

tratados e aponta para a necessidade da sua devida 

consideração no quadro de abordagens de 

sustentabilidade e de salvaguardada de riscos a 

desenvolver pelos instrumentos de gestão territorial.
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A questão colocada relativa à avaliação é muito 

específica. O PNPOT releva, na Diretriz nº 65, a 

importância da Avaliação Ambiental de Planos e 

Programas para a integração de todas as abordagens 

que concorrem para a sustentabilidade, nas quais esta 

A salvaguarda e valorização do património cultural foi 

abordada na perspetiva do desenvolvimento 

o as suas valias nas vertentes 

social e económica e o seu contributo para a 

majoração da atratividade e competitividade dos 

territórios, baseada nos recursos endógenos. Nesta 

perspetiva as Medidas de Política consagram esta 

A demonstração da viabilidade económica e financeira 

dos planos territoriais, designadamente dos 

programas de execução e das propostas dos PP que 

visam a reclassificação do solo está consagrada no 

e regulamentação complementar e o PNPOT 

 

PNPOT dá especial atenção aos perigos e 

vulnerabilidades territoriais em todos os domínios 

tratados e aponta para a necessidade da sua devida 

consideração no quadro de abordagens de 

sustentabilidade e de salvaguardada de riscos a 

desenvolver pelos instrumentos de gestão territorial. 
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TEMA: MODELO DE GOVERNAÇÃO 

 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 13 MUNICÍPIOS

PARTICULARES; 1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

 
CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

1. Os fundos são referidos por diversas vezes, como relevantes para a 

implementação das Medidas propostas. Normalmente o apelo a este 

envolvimento dos fundos como suporte a políticas públicas, é acompanhado 

de uma visão estratégica suportada numa “...base de cultura territorial” e 

numa “…integração de políticas horizontais”. A experiência da 

operacionalização e regulamentação dos fundos tem tido uma importante 

intervenção com influência de silos sectoriais, que na sua génese têm uma 

base de intervenção territorial desfasadas… (Distritos, NUTS, Municípios, etc.) 

Importa reforçar a reflexão sobre a organização territorial das funções do 

Estado. Julga-se que o modelo proposto, po

dimensões identificadas, eventualmente por via da articulação de níveis 

setoriais e objetivos de política pública com incidência territorial, 

encontrando fóruns para articulação multinível de atuações com intervenção 

territorial; Reforça-se a necessidade de reflexão sobre a organização 

territorial do Estado e a sua articulação com as políticas públicas. Sem esta 

articulação, a lógica de eficácia e eficiência já referida, terá dificuldade em se 

concretizar. 

2. São... fatores críticos para implementação (do PNPOT) a eficácia do 

trabalho em rede, a efetivação das parcerias e o estabelecimento de 

mecanismos que garantam a governança. 

São ainda fatores críticos para o desenvolvimento do PNPOT a 

das políticas de base territorial com os outros instrumentos de planeamento, 

nomeadamente os que estão na base do Portugal 2020 e os que estarão na 

base do futuro quadro comunitário de apoio. De facto, verifica

prática, são pedidos para fundamentação da atribuição de recursos 

financeiros, outros instrumentos de base territorial, que não estão articulados 

e vinculados ao PNPOT: DLBC´s, PEDU´s PARU´s, PAMU´s; PAICD’s, etc.

E no que respeita o próximo Quadro Financeiro Plurianual europeu,

período 2021-2027, a ANMP aproveita para reforçar que o mesmo não 

poderá deixar de priorizar as questões relacionadas com as infraestruturas de 

transporte (incluindo rodoviárias), serviços públicos de proximidade 

(incluindo saúde, educação e cultura), Ciclo Urbano da Água, eficiência 

energética e regeneração urbana. 

Isto, sem esquecer que os territórios são interdependentes em termos 

sociais, económico e ambientais, obrigando a uma descentralização do 

investimento, que dê resposta às aspirações de t

desígnio de coesão nacional. 

Por fim são, ainda, fatores críticos, a inexistência de um quadro normativo 

complementar que facilite a aplicação das Medida

contradiga. 

(..) a ANMP concorda em absoluto com a nec

mudança, e compreende a necessidade de antecipação deste instrumento 

que pretende constituir o referencial de articulação com a Estratégia Portugal 

2030. (…) 
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13 MUNICÍPIOS; 3 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS; 2 ASSOCIAÇÕES E ONG

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; 1 OUTROS 

O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. Os fundos são referidos por diversas vezes, como relevantes para a 

s propostas. Normalmente o apelo a este 

políticas públicas, é acompanhado 

de uma visão estratégica suportada numa “...base de cultura territorial” e 

numa “…integração de políticas horizontais”. A experiência da 

operacionalização e regulamentação dos fundos tem tido uma importante 

influência de silos sectoriais, que na sua génese têm uma 

base de intervenção territorial desfasadas… (Distritos, NUTS, Municípios, etc.) 

Importa reforçar a reflexão sobre a organização territorial das funções do 

se que o modelo proposto, pode abarcar algumas das 

dimensões identificadas, eventualmente por via da articulação de níveis 

setoriais e objetivos de política pública com incidência territorial, 

encontrando fóruns para articulação multinível de atuações com intervenção 

se a necessidade de reflexão sobre a organização 

territorial do Estado e a sua articulação com as políticas públicas. Sem esta 

articulação, a lógica de eficácia e eficiência já referida, terá dificuldade em se 

 

A proposta de alteração do 

a necessidade de reforçar a reflexão sobre a organização 

territorial das funções do Estado, contudo, a definição e 

a proposta de alteração da organização político 

administrativa do Estado não constituem objeto, nem 

integram o âmbito do PNPOT.

 

São... fatores críticos para implementação (do PNPOT) a eficácia do 

trabalho em rede, a efetivação das parcerias e o estabelecimento de 

São ainda fatores críticos para o desenvolvimento do PNPOT a integração 

das políticas de base territorial com os outros instrumentos de planeamento, 

nomeadamente os que estão na base do Portugal 2020 e os que estarão na 

base do futuro quadro comunitário de apoio. De facto, verifica-se que, na 

ra fundamentação da atribuição de recursos 

financeiros, outros instrumentos de base territorial, que não estão articulados 

e vinculados ao PNPOT: DLBC´s, PEDU´s PARU´s, PAMU´s; PAICD’s, etc. 

E no que respeita o próximo Quadro Financeiro Plurianual europeu, para o 

2027, a ANMP aproveita para reforçar que o mesmo não 

poderá deixar de priorizar as questões relacionadas com as infraestruturas de 

transporte (incluindo rodoviárias), serviços públicos de proximidade 

a), Ciclo Urbano da Água, eficiência 

Isto, sem esquecer que os territórios são interdependentes em termos 

sociais, económico e ambientais, obrigando a uma descentralização do 

investimento, que dê resposta às aspirações de todo o território e ao 

Por fim são, ainda, fatores críticos, a inexistência de um quadro normativo 

Medidas e que, sobretudo, não as 

(..) a ANMP concorda em absoluto com a necessidade desta reflexão sobre a 

mudança, e compreende a necessidade de antecipação deste instrumento 

que pretende constituir o referencial de articulação com a Estratégia Portugal 

A proposta de PNPOT submetida a discussão pública 

incluiu um conjunto de Medidas de Política no 

domínio da governança que visam impulsionar 

parcerias e modelos de colaborativos, bem como um 

conjunto de Diretrizes para os IGT, em matéria de 

coordenação e articulação, que visam, precisamente, 

melhorar a relação entre os in

territorial e os instrumentos de programação 

operacional de fundos. 

Considerando os diversos contributos da discussão 

pública foram desenvolvidos alguns conteúdos 

específicos das Medidas de Política e criada a nova 

Medida, nº 5.7, que 

intraurbana e garantir, nessa sede a articulação de 

alguns dos instrumentos citados.

Também o Modelo de Governança para a 

implementação do PNPOT foi desenvolvido, passando 

a destacar órgãos de articulação de políticas e 

investimentos, designadamente as designadas 

plataformas de articulação de políticas setoriais, 

pensadas como grupos de reflexão, dinamização e 

ação para matérias específicas, nomeadamente a 

articulação entre instrumentos planeamento e de 

financiamento. 

Foi ainda explicitada a relação da coordenação do 

PNPOT com o futuro Conselho Superior de Obras 

Públicas, órgão que se prevê vir a ter a incumbências 

de pronúncia sobre o Programa Nacional de 

Investimentos 2030. 

Quanto à necessidade de estabelecer um quadro 

facilitador da implementação do PNPOT, foi 

introduzida a previsão do estabelecimento, pelo 

Governo, da composição,

objetivos prioritários do 

objetivo de garantir um compromisso político 
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2 ASSOCIAÇÕES E ONG; 8 

A proposta de alteração do PNPOT é concordante com 

a necessidade de reforçar a reflexão sobre a organização 

territorial das funções do Estado, contudo, a definição e 

a proposta de alteração da organização político 

administrativa do Estado não constituem objeto, nem 

do PNPOT. 

A proposta de PNPOT submetida a discussão pública 

nto de Medidas de Política no 

domínio da governança que visam impulsionar 

parcerias e modelos de colaborativos, bem como um 

conjunto de Diretrizes para os IGT, em matéria de 

coordenação e articulação, que visam, precisamente, 

melhorar a relação entre os instrumentos de gestão 

territorial e os instrumentos de programação 

Considerando os diversos contributos da discussão 

pública foram desenvolvidos alguns conteúdos 

específicos das Medidas de Política e criada a nova 

Medida, nº 5.7, que visa fomentar a cooperação 

intraurbana e garantir, nessa sede a articulação de 

alguns dos instrumentos citados. 

Também o Modelo de Governança para a 

implementação do PNPOT foi desenvolvido, passando 

a destacar órgãos de articulação de políticas e 

ntos, designadamente as designadas 

plataformas de articulação de políticas setoriais, 

pensadas como grupos de reflexão, dinamização e 

ação para matérias específicas, nomeadamente a 

articulação entre instrumentos planeamento e de 

plicitada a relação da coordenação do 

PNPOT com o futuro Conselho Superior de Obras 

Públicas, órgão que se prevê vir a ter a incumbências 

de pronúncia sobre o Programa Nacional de 

Quanto à necessidade de estabelecer um quadro 

r da implementação do PNPOT, foi 

introduzida a previsão do estabelecimento, pelo 

Governo, da composição, modelo de funcionamento e 

objetivos prioritários do Fórum Intersectorial, com o 

objetivo de garantir um compromisso político 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

3. (...) o Modelo de Governança apresentado neste Programa de Ação 

resume-se a pouco mais de duas páginas, com um nível de concretização 

efetiva praticamente inexistente. 

4. Sublinha-se a importância da autonomia local

e para a prossecução dos interesses das populações.

(...) ODS não podem deixar de nortear a definição e implementa

políticas autárquicas do próximo ciclo, ajustando

e (...) 

Nos desafios que se colocam, a descentralização administrativa é um dos 

fundamentais (...) 

Também a execução do Quadro Comunitário de Apoio 

preparação do novo ciclo de Programação Pós 2020 constituir

reptos aos municípios, pela sua importância para as comunidades locais e 

para a coesão territorial e social do País. 

(...) 

A tradução da importância e papel dos Municípios nos sistemas d

governação e junto das populações é, desde logo, o elevadíssimo grau de 

responsabilidades que este PNPOT, no Programa de Ação

enquanto entidades principal seja na qualidade de principal parceiro, sempre 

ou quase sempre alocados à execução do elenco das 49 Medidas de Ação.

Não obstante este chamamento à execução d

constatamos que na Estratégia a preponderância deste papel e deste nível de 

Governo, de natureza Local, não é devidamente abordado, enquadrado e 

valorizado. 

Este é um aspeto que exige reflexão, por conta do presente e por conta do 

futuro que se perspetiva, em que os modelos de governança local, municipal 

ou supramunicipal, se perfilam como os modelos emergentes, fundamentais 

à construção de políticas mais reais, mais próximas das populações, únicas 

capazes de contribuir para a estruturação de uma verdadeira política de 

coesão. 

5. O processo político de descentralização

governança territorial 

A ANMP não poderá deixar de afirmar, neste sede e nesta discussão pública 

de alteração ao PNPOT, a indispensabilidade de concretização de um 

processo de descentralização de competências, que deve constituir

mesmo em desígnio nacional. (...) 

(...)  

Não obstante, a ANMP destaca o profundo impacto que tem o conjunto de 

competências a transferir para as autarquias locais ao nível dos meios 

humanos, técnicos, financeiros e organizacionais necessários ao exercício de 

tais competências (...) 

Em termos gerais, o conjunto de questões que 

ponderadas repete-se: os meios humanos, técnicos e financeiros, meios 

esses necessários para que a descentralização de competências seja 

determinante na construção de um País que, apesar da diversidade territorial 

e cultural, propicie, reforce-se, uma igualdade de oportunidades para todos.

Nestes termos, a concretização das Medida

estes novos caminhos de governança, apresentados nesta alteração do 

PNPOT, terá de contar com estas dinâmicas, que precisam

políticos, pese embora o caminho percorrido durante o presente ano de 

2018, apresente significativas evoluções. 

6. Num contexto de reforço das abordagens integradas de base territorial e 

de aumento da cooperação e sinergias entre municípios:
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

adequado a cada fase da im

(...) o Modelo de Governança apresentado neste Programa de Ação 

se a pouco mais de duas páginas, com um nível de concretização 

No Modelo de Governança

geral, que inclui os órgãos de monitorização e avaliação, 

operacionalização, consulta e articulação de políticas e 

investimentos. Na sequência da aprovação do PNPOT, o 

Governo definirá a 

funcionamento do Fórum Intersectorial e estabelecerá 

os seus objetivos prioritários.

importância da autonomia local para as comunidades locais 

e para a prossecução dos interesses das populações. 

(...) ODS não podem deixar de nortear a definição e implementação das 

políticas autárquicas do próximo ciclo, ajustando-se às especificidades locais 

Nos desafios que se colocam, a descentralização administrativa é um dos 

Também a execução do Quadro Comunitário de Apoio – Portugal 2020 – e a 

preparação do novo ciclo de Programação Pós 2020 constituir-se-ão em 

reptos aos municípios, pela sua importância para as comunidades locais e 

A tradução da importância e papel dos Municípios nos sistemas de 

governação e junto das populações é, desde logo, o elevadíssimo grau de 

o Programa de Ação, lhes comete, seja 

enquanto entidades principal seja na qualidade de principal parceiro, sempre 

ção do elenco das 49 Medidas de Ação. 

Não obstante este chamamento à execução do Programa de Ação, 

constatamos que na Estratégia a preponderância deste papel e deste nível de 

Governo, de natureza Local, não é devidamente abordado, enquadrado e 

Este é um aspeto que exige reflexão, por conta do presente e por conta do 

futuro que se perspetiva, em que os modelos de governança local, municipal 

ou supramunicipal, se perfilam como os modelos emergentes, fundamentais 

s, mais próximas das populações, únicas 

capazes de contribuir para a estruturação de uma verdadeira política de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descentralização de competências. Modelos de 

afirmar, neste sede e nesta discussão pública 

de alteração ao PNPOT, a indispensabilidade de concretização de um 

processo de descentralização de competências, que deve constituir- se 

profundo impacto que tem o conjunto de 

competências a transferir para as autarquias locais ao nível dos meios 

humanos, técnicos, financeiros e organizacionais necessários ao exercício de 

Em termos gerais, o conjunto de questões que necessariamente devem ser 

se: os meios humanos, técnicos e financeiros, meios 

esses necessários para que a descentralização de competências seja 

determinante na construção de um País que, apesar da diversidade territorial 

se, uma igualdade de oportunidades para todos. 

Medidas e objetivos relacionados com 

estes novos caminhos de governança, apresentados nesta alteração do 

PNPOT, terá de contar com estas dinâmicas, que precisam, ainda, de acertos 

políticos, pese embora o caminho percorrido durante o presente ano de 

A proposta de alteração do PNPOT é concordante com 

a necessidade de reforçar a reflexão sobre a organização 

territorial das funções do Estado, contudo, a definição e 

a proposta de alteração da organização político 

administrativa do Estado não constituem objeto, nem 

integram o âmbito do PNPOT.

 

Num contexto de reforço das abordagens integradas de base territorial e 

o da cooperação e sinergias entre municípios: 

A proposta de alteração do PNPOT salienta a 

importância da escala intermunicipal e do papel das 
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adequado a cada fase da implementação.  

Modelo de Governança é apresentada a estrutura 

geral, que inclui os órgãos de monitorização e avaliação, 

operacionalização, consulta e articulação de políticas e 

investimentos. Na sequência da aprovação do PNPOT, o 

Governo definirá a composição e modelo de 

rum Intersectorial e estabelecerá 

os seus objetivos prioritários. 

A proposta de alteração do PNPOT é concordante com 

a necessidade de reforçar a reflexão sobre a organização 

funções do Estado, contudo, a definição e 

a proposta de alteração da organização político 

administrativa do Estado não constituem objeto, nem 

integram o âmbito do PNPOT. 

A proposta de alteração do PNPOT salienta a 

importância da escala intermunicipal e do papel das 
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CONTRIBUTO / SUGESTÃO DA PARTICIPAÇÃO

 1. O PNPOT deve assumir, de forma expressa, a importância da escala 

intermunicipal e do papel das CIM, numa nova dinâmica preferencial de 

organização territorial do Estado.  

2. O PNPOT deve expressar de forma clara que o sucesso no desempenho de 

algumas das Medidas de política pública preconizadas, implica um novo 

quadro de competências próprias para as CIM, a capacitação dos seus 

recursos, uma maior liberdade para definir a sua estratégia de 

desenvolvimento e planeamento (multidimensional) e, em consequência, de 

gerir a programação de fundos comunitários de forma mais flexível, 

permitindo uma maior adequação às especificidades, oportunidades e 

vulnerabilidades críticas dos seus territórios (subsistemas) e que e

Diagnóstico realizado no PNPOT. 

7. Sugere-se a inclusão do Conselho Nacional da Água, no organigrama das 

entidades a incluir como consultoras do PNPOT, uma vez que este recurso é 

absolutamente vital para todas as atividades que são exercidas no território, 

tendo ainda em consideração que a sua gestão, escassez ou excesso têm um 

impacto direto muito significativo no sucesso ou insucesso das políticas 

desenvolvidas no território. 

Ao nível da Governança do próprio PNPOT será ainda desejável introduzir 

um cronograma de implementação do mesmo, apontando metas 

intermédias e períodos (mais do que um) de avaliação int

eventualmente em períodos posteriores à avaliação de planos sectoriais, 

procurando assim uma articulação e integração efetiva destes com o PNPOT 

e facilitando a sua avaliação. 

(...) o modelo de Governança apresentado parece incipiente, carecendo d

Medidas e operacionalização concreta, sendo que esta questão é 

absolutamente essencial, como já foi amplamente demonstrada em 

inúmeros planos que não obtiveram os resultados esperados por falta de 

governança, para o sucesso deste e de outros programas, b

consolidação de uma estratégia de desenvolvimento que se pretende ser 

sustentável para todo o território e para toda a população portuguesa.

8. 

 O esquema de governação proposto pelo PNPOT parece

que pode redundar em desresponsabilização por parte das entidades 

envolvidas; 

 A forma de governação deveria garantir a obrigatoriedade de integração das 

políticas sectoriais com os princípios estratégicos do PNPOT e com o seu 

programa de ação; 

 Deve ser previsto um quadro financeiro associado ao PNPOT que garanta a 

articulação do seu programa com o programa do governo e com os 

financiamentos comunitários. 

 Na ausência de regionalização, que legitimaria instituições intermedias para 

processos de decisão, deve encontrar-se um quadro de c

diversos níveis do poder, que dê garantias de coordenação das políticas 

públicas que garantam a execução do PNPOT.

Reforça-se a necessidade de articulação entre as entidades regionais, evitando 
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O DA PARTICIPAÇÃO PONDERAÇÃO 

1. O PNPOT deve assumir, de forma expressa, a importância da escala 

intermunicipal e do papel das CIM, numa nova dinâmica preferencial de 

clara que o sucesso no desempenho de 

s de política pública preconizadas, implica um novo 

quadro de competências próprias para as CIM, a capacitação dos seus 

recursos, uma maior liberdade para definir a sua estratégia de 

planeamento (multidimensional) e, em consequência, de 

gerir a programação de fundos comunitários de forma mais flexível, 

permitindo uma maior adequação às especificidades, oportunidades e 

vulnerabilidades críticas dos seus territórios (subsistemas) e que emergem do 

CIM e das AM na implementação d

Ação, não só em termos gerais mas também em 

termos específicos, no quadro

e nas Diretrizes para os IGT.

 

Sendo relevante, o aprofundamento das formas e 

meios de reforço das competências das CIM não é 

uma matéria do âmbito do PNPOT

se a inclusão do Conselho Nacional da Água, no organigrama das 

entidades a incluir como consultoras do PNPOT, uma vez que este recurso é 

absolutamente vital para todas as atividades que são exercidas no território, 

tendo ainda em consideração que a sua gestão, escassez ou excesso têm um 

ivo no sucesso ou insucesso das políticas 

Ao nível da Governança do próprio PNPOT será ainda desejável introduzir 

um cronograma de implementação do mesmo, apontando metas 

intermédias e períodos (mais do que um) de avaliação intercalar, 

eventualmente em períodos posteriores à avaliação de planos sectoriais, 

procurando assim uma articulação e integração efetiva destes com o PNPOT 

(...) o modelo de Governança apresentado parece incipiente, carecendo de 

s e operacionalização concreta, sendo que esta questão é 

absolutamente essencial, como já foi amplamente demonstrada em 

inúmeros planos que não obtiveram os resultados esperados por falta de 

governança, para o sucesso deste e de outros programas, bem como para a 

consolidação de uma estratégia de desenvolvimento que se pretende ser 

sustentável para todo o território e para toda a população portuguesa. 

A importância da água é reconhecida ao longo do 

relatório havendo mesmo uma Medida de Política 

específica (Medida 1.1). A articulação com o Conselho 

Nacional da Água será efetuada ao nível político, na 

sua qualidade de órgão de aconselhamento do 

Governo, e ao nível técnico no Fórum Intersectorial 

através das entidades que integram os dois órgãos

O Modelo de Governança para a implementação do 

PNPOT foi desenvolvido, passando a destacar órgãos 

de articulação de políticas e investimentos, através das 

designadas plataformas de articulação de políticas 

setoriais, pensadas como grupos de reflexão, 

dinamização e ação para matérias específicas, 

nomeadamente a articulação entre instrumentos de 

natureza diferentes. 

Foi ainda explicitada a relação da coordenação do 

PNPOT com o futuro Conselho Superior de Obras 

Públicas, órgão que se prevê vir a ter a incumbência

de pronúncia sobre o Programa Nacional de 

Investimentos 2030  

Quanto à necessidade de estabelecer um quadro 

facilitador da implementação do PNPOT, foi 

introduzida a previsão do estabelecimento, pelo 

Governo, da composição, modelo de funcionamen

objetivos prioritários do F

objetivo de garantir um compromisso político 

adequado a cada fase da implementação.

Relativamente à programação temporal e à 

monitorização e avaliação da implementação., salienta

se o compromisso de elaboração

de Estado do Ordenamento Território, nos quais serão 

necessariamente evidenciadas dinâmicas territoriais e 

realizações resultados.   

O esquema de governação proposto pelo PNPOT parece-nos pouco claro o 

ponsabilização por parte das entidades 

A forma de governação deveria garantir a obrigatoriedade de integração das 

políticas sectoriais com os princípios estratégicos do PNPOT e com o seu 

associado ao PNPOT que garanta a 

articulação do seu programa com o programa do governo e com os 

Na ausência de regionalização, que legitimaria instituições intermedias para 

se um quadro de compromisso dos 

diversos níveis do poder, que dê garantias de coordenação das políticas 

públicas que garantam a execução do PNPOT. 

se a necessidade de articulação entre as entidades regionais, evitando 

O Modelo de Governança

PNPOT foi clarificado e detalhado em matéria de 

órgãos de consulta e de articula

investimento.  

O Fórum Intersectorial é a plataforma de articulação de 

políticas setoriais. Na sequência da aprovação do 

PNPOT, o Governo definirá a composição e modelo de 

funcionamento do Fórum Intersectorial e estabelecerá 

os seus objetivos prioritários.

A matéria da articulação de interpretações no âmbito 

do ordenamento do território é uma das competências 

da CNT. Na sequência da ponderação dos contributos 

da discussão pública a CNT reforçou o seu papel no 

esquema do Modelo de Governan

implementação do PNPOT.
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CIM e das AM na implementação do Programa de 

, não só em termos gerais mas também em 

termos específicos, no quadro das Medidas de política 

para os IGT. 

Sendo relevante, o aprofundamento das formas e 

meios de reforço das competências das CIM não é 

uma matéria do âmbito do PNPOT 

A importância da água é reconhecida ao longo do 

relatório havendo mesmo uma Medida de Política 

. A articulação com o Conselho 

Nacional da Água será efetuada ao nível político, na 

sua qualidade de órgão de aconselhamento do 

Governo, e ao nível técnico no Fórum Intersectorial 

através das entidades que integram os dois órgãos 

odelo de Governança para a implementação do 

PNPOT foi desenvolvido, passando a destacar órgãos 

de articulação de políticas e investimentos, através das 

designadas plataformas de articulação de políticas 

setoriais, pensadas como grupos de reflexão, 

ção e ação para matérias específicas, 

nomeadamente a articulação entre instrumentos de 

Foi ainda explicitada a relação da coordenação do 

PNPOT com o futuro Conselho Superior de Obras 

Públicas, órgão que se prevê vir a ter a incumbências 

de pronúncia sobre o Programa Nacional de 

Quanto à necessidade de estabelecer um quadro 

facilitador da implementação do PNPOT, foi 

introduzida a previsão do estabelecimento, pelo 

Governo, da composição, modelo de funcionamento e 

ivos prioritários do Fórum Intersectorial, com 

objetivo de garantir um compromisso político 

adequado a cada fase da implementação. 

Relativamente à programação temporal e à 

monitorização e avaliação da implementação., salienta-

se o compromisso de elaboração efetiva de Relatórios 

de Estado do Ordenamento Território, nos quais serão 

necessariamente evidenciadas dinâmicas territoriais e 

 

Modelo de Governança para a implementação do 

PNPOT foi clarificado e detalhado em matéria de 

órgãos de consulta e de articulação e políticas de 

O Fórum Intersectorial é a plataforma de articulação de 

políticas setoriais. Na sequência da aprovação do 

PNPOT, o Governo definirá a composição e modelo de 

funcionamento do Fórum Intersectorial e estabelecerá 

tivos prioritários. 

A matéria da articulação de interpretações no âmbito 

do ordenamento do território é uma das competências 

da CNT. Na sequência da ponderação dos contributos 

da discussão pública a CNT reforçou o seu papel no 

Modelo de Governança para a 

implementação do PNPOT. 
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orientações díspares e mesmo contraditórias na 

regulamentares como aconteceu no caso da legislação relativa a defesa da 

floresta contra incêndios. 

9. (...) é necessário garantir que os diversos setores estejam vinculados ao 

cumprimento da estratégia e do Plano de Ação do PNPOT.

O esquema de governação proposto pelo PNPOT é pouco claro, o que pode 

redundar em desresponsabilização por parte da

por isso, ser previsto um quadro de relacionamento vinculativo com os setores 

e deveria ser previsto um quadro financeiro associado ao PNPOT que 

garantisse a articulação do seu programa com o programa do Governo e com 

os financiamentos comunitários. 

Na ausência de Regionalização, que legitimaria instituições intermédias para 

processos de decisão, deveria encontrar-se um quadro de compromisso dos 

diversos níveis do poder – Governo, áreas metropolitanas, comunidades 

intermunicipais e autarquias – que desse garantias de coordenação das 

políticas públicas e de execução do PNPOT. 

(..)  

A organização do território cruza-se, naturalmente, com o modelo de 

governança e com o processo de organização política. Sem regiões 

administrativas, o País não pode esperar mais por legislação para dotar as 

CCDR de competências em toda a matéria desconcentrada do Estado, nem 

pode esperar mais pela necessária alteração da legislação das Áreas 

Metropolitanas, que deverão ter um presidente eleito por s

universal, com um executivo, com um orçamento, financiado pelo Orçamento 

do Estado, e com uma Assembleia Metropolitana, também eleita por sufrágio 

direito e universal. 

Urge, portanto, a criação de uma autarquia de nível superior, um verdad

poder supramunicipal, com responsabilidades em áreas como o ordenamento 

do território, saúde, educação, mobilidade e transportes, ambiente, cultura, 

entre outras. 

Em virtude de não existir de momento condições políticas e sociais para levar 

por diante a Regionalização, (...), a pedra de toque da reforma do Estado deve, 

no entanto, ser a descentralização, com a atribuição de competências do 

Estado Central e do Estado desconcentrado para as CCDR e para os 

Municípios, acompanhada do respetivo envelope fin

capaz de, no curto e médio prazo, avançar com a reforma do Estado, em áreas 

como a descentralização, a criação de governos supramunicipais, a 

reorganização administrativa e territorial, a revisão da lei eleitoral, bem como 

não cometer os erros que cometeu na preparação do próximo quadro 

comunitário de apoio, estará em condições de verdadeiramente convergir com 

a Europa em matéria de coesão territorial, económica, social e cultural e de se 

afirmar na Europa e no Mundo como um País mo

10. Reforçar a articulação entre as entidades regionais, evitando orientações 

díspares e mesmo contraditórias na aplicação de normas legais e 

regulamentares como aconteceu no caso da legislação relativa à defesa da 

floresta contra incêndios. 

11. No ponto 5 o esquema de governação do plano, que é uma opção 

politica, válida, que não nos merece reparo algum; Os caminhos e as 

Medidas que se apontam parecem-nos, genericamente adequadas e 

corretas, embora seja um documento no qual parece caber tudo, par

fácil a sua transposição para o PROTA. No entanto apresenta fraca 

operacionalidade, e sem indicação clara dos mecanismos e programas de 

financiamento das Medidas. 

12. Por fim, num mundo que muda a uma velocida

que se apresenta em constante mutação e instabilidade, em que novas 

formas de relação social, modos de trabalho e habitar se afirmam e 
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orientações díspares e mesmo contraditórias na aplicação de normas legais e 

regulamentares como aconteceu no caso da legislação relativa a defesa da 

O PNPOT é um programa estratégico nacional, 

compete aos PROT desenvolver 

regional. Como entidades de coordenação da 

implementação do PNPOT estão identificadas a DGT, 

ao nível nacional, e as CCDR ao nível re

(...) é necessário garantir que os diversos setores estejam vinculados ao 

cumprimento da estratégia e do Plano de Ação do PNPOT. 

O esquema de governação proposto pelo PNPOT é pouco claro, o que pode 

redundar em desresponsabilização por parte das entidades envolvidas. Deveria, 

por isso, ser previsto um quadro de relacionamento vinculativo com os setores 

e deveria ser previsto um quadro financeiro associado ao PNPOT que 

garantisse a articulação do seu programa com o programa do Governo e com 

Na ausência de Regionalização, que legitimaria instituições intermédias para 

se um quadro de compromisso dos 

Governo, áreas metropolitanas, comunidades 

que desse garantias de coordenação das 

se, naturalmente, com o modelo de 

governança e com o processo de organização política. Sem regiões 

s, o País não pode esperar mais por legislação para dotar as 

CCDR de competências em toda a matéria desconcentrada do Estado, nem 

pode esperar mais pela necessária alteração da legislação das Áreas 

Metropolitanas, que deverão ter um presidente eleito por sufrágio direto e 

universal, com um executivo, com um orçamento, financiado pelo Orçamento 

do Estado, e com uma Assembleia Metropolitana, também eleita por sufrágio 

Urge, portanto, a criação de uma autarquia de nível superior, um verdadeiro 

poder supramunicipal, com responsabilidades em áreas como o ordenamento 

do território, saúde, educação, mobilidade e transportes, ambiente, cultura, 

Em virtude de não existir de momento condições políticas e sociais para levar 

a Regionalização, (...), a pedra de toque da reforma do Estado deve, 

no entanto, ser a descentralização, com a atribuição de competências do 

Estado Central e do Estado desconcentrado para as CCDR e para os 

Municípios, acompanhada do respetivo envelope financeiro. Se Portugal for 

capaz de, no curto e médio prazo, avançar com a reforma do Estado, em áreas 

como a descentralização, a criação de governos supramunicipais, a 

reorganização administrativa e territorial, a revisão da lei eleitoral, bem como 

ter os erros que cometeu na preparação do próximo quadro 

comunitário de apoio, estará em condições de verdadeiramente convergir com 

a Europa em matéria de coesão territorial, económica, social e cultural e de se 

afirmar na Europa e no Mundo como um País moderno, competitivo e justo. 

Todas as responsabilidades de concretização que 

constam das Medidas foram aferidas e validadas pelos 

respetivos setores. 

Com a aprovação do PNPOT será concretizada 

Governo a composição e modelo de funcionamento do 

Fórum Intersectorial e estabelecidos

prioritários e neste âmbito poderão ser reforçados os 

compromissos dos diversos setores

A definição e a proposta de alteração da organização 

político-administrativa do Estado não constituem objeto 

nem integram o âmbito do PNPOT. Não obstante, a 

Medida 5.4 “Aprofundar a descentralização e a 

desconcentração e promover a cooperação e a 

governança multinível” aponta claramente para o 

reforço dos níveis de decisão subnacionais., 

designadamente as áreas metropolit

uma distribuição equilibrada dos recursos O papel das 

CCDR no planeamento estratégico regional e

execução de Medidas de Política é também relevado.

 

Reforçar a articulação entre as entidades regionais, evitando orientações 

mesmo contraditórias na aplicação de normas legais e 

regulamentares como aconteceu no caso da legislação relativa à defesa da 

A matéria da articulação de interpretações no âmbito 

do ordenamento do território é uma das competênci

da CNT. Na sequência da ponderação dos contributos 

da discussão pública a CNT reforçou o seu papel no 

esquema do Modelo de Governança

implementação do PNPOT.

No ponto 5 o esquema de governação do plano, que é uma opção 

politica, válida, que não nos merece reparo algum; Os caminhos e as 

nos, genericamente adequadas e 

corretas, embora seja um documento no qual parece caber tudo, parecendo 

fácil a sua transposição para o PROTA. No entanto apresenta fraca 

operacionalidade, e sem indicação clara dos mecanismos e programas de 

O PNPOT, nomeadamente a Estratégia, o Modelo 

Territorial, os Compromissos e as Medidas

constituem o referencial estratégico da territorialização 

das políticas públicas e da definição da Estratégia 

Portugal 2030, bem como para a elaboração do 

Programa Nacional de Investimentos 2030

Por fim, num mundo que muda a uma velocidade demasiado rápida e 

que se apresenta em constante mutação e instabilidade, em que novas 

formas de relação social, modos de trabalho e habitar se afirmam e 

Considera-se que o PNPOT responde adequadamente 

aos desafios evidenciados.
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m programa estratégico nacional, 

ompete aos PROT desenvolver Medidas de base 

regional. Como entidades de coordenação da 

implementação do PNPOT estão identificadas a DGT, 

ao nível nacional, e as CCDR ao nível regional. 

Todas as responsabilidades de concretização que 

s foram aferidas e validadas pelos 

Com a aprovação do PNPOT será concretizada pelo 

a composição e modelo de funcionamento do 

Intersectorial e estabelecidos os seus objetivos 

prioritários e neste âmbito poderão ser reforçados os 

compromissos dos diversos setores. 

A definição e a proposta de alteração da organização 

administrativa do Estado não constituem objeto 

o âmbito do PNPOT. Não obstante, a 

Medida 5.4 “Aprofundar a descentralização e a 

desconcentração e promover a cooperação e a 

governança multinível” aponta claramente para o 

reforço dos níveis de decisão subnacionais., 

designadamente as áreas metropolitanas, propondo 

uma distribuição equilibrada dos recursos O papel das 

CCDR no planeamento estratégico regional e na 

execução de Medidas de Política é também relevado. 

A matéria da articulação de interpretações no âmbito 

do ordenamento do território é uma das competências 

da CNT. Na sequência da ponderação dos contributos 

da discussão pública a CNT reforçou o seu papel no 

Modelo de Governança para a 

implementação do PNPOT. 

O PNPOT, nomeadamente a Estratégia, o Modelo 

Territorial, os Compromissos e as Medidas de Política 

constituem o referencial estratégico da territorialização 

das políticas públicas e da definição da Estratégia 

Portugal 2030, bem como para a elaboração do 

Programa Nacional de Investimentos 2030. 

se que o PNPOT responde adequadamente 

idenciados. 
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propagam, qualquer programa de políticas não pode ser indiferente a tal, 

devendo tentar acompanhar e aproximar-se de uma resposta tão abrangente 

e tão certa quanto possível. 

13. No documento do PNPOT não se destaca a importância das escalas 

territoriais e das parcerias estratégicas a implementar, ao nível do Modelo de 

Governança como fatores-chave de sucesso das políticas públicas.

Ao nível das escalas territoriais interagem, de forma complexa e transversal, 

três níveis de abordagem, que variam consoante a abrangência da

temáticas, dos públicos e dos territórios alvo e que, deverão englobar, 

consoante os objetivos, o contexto europeu/ibérico, o contexto nacional e, 

uma escala de leitura metropolitana explorando, simultaneamente, a 

diversidade e complementaridade entre mu

orientação para as estratégias regionais parece assentar, justamente, na 

importância crítica da constituição de parcerias que impliquem a mobilização 

e o envolvimento dos vários atores presentes no território, em torno de uma 

visão de futuro para a região/Pais, onde a identidade cultural se assume 

como fator-chave de sucesso, no desenvolvimento sustentável dos lugares.

14. No sistema de governação proposto no “Modelo de Governação” não se 

compreende como é assegurada a coordenação (DGT, 5 CCDR e 

Administração regional e autárquica em conjunto?) nem a articulação 

os vários intervenientes. 

15. O maior constrangimento prende-se com as próprias caraterísticas do 

documento que se quer estratégico e orientador. A realidade está em 

constante mudança e as ações adaptam-se, ou deverão adaptar

contudo não lhe estando associadas mecanismos de maior compromisso, 

facilmente se transformam em intenções louváveis.

16. Quanto às atividades de monitorização e avaliação do PNPOT, descritas 

no documento como sendo da competência da Direção

atendendo ao quadro atual de alterações e revisões dos programas e planos 

que se perspetiva, considera-se oportuno refletir sobre a criação de um 

modelo de compatibilização de indicadores, transversal à hierarquia dos 

instrumentos de planeamento, numa altur

seguramente os processos de monitorização dos seus PDM bem como a 

execução dos respetivos Relatórios de Estado do Ordenamento do Território, 

como exercícios que são de excelência, de avaliação e balanço da execução 

dos instrumentos de gestão territorial. 

A alteração ao PNPOT desafia todos os atores envolvidos a repensarem 

novas abordagens, novas metodologias de planeamento que se desejam 

inovadoras e respondam aos desafios propostos. A discussão de matérias e a 

concertação entre parceiros apresenta-se com requisit

concretização da nova política de ordenamento do território. Neste sentido 

aguarda-se com interesse o desenvolvimento deste processo, em particular o 

acompanhamento e monitorização da implementação do programa.

17. O programa é iminentemente indicativo, faltando

investimento e as formas de aplicação/execução.
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propagam, qualquer programa de políticas não pode ser indiferente a tal, 

se de uma resposta tão abrangente 

No documento do PNPOT não se destaca a importância das escalas 

estratégicas a implementar, ao nível do Modelo de 

chave de sucesso das políticas públicas. 

Ao nível das escalas territoriais interagem, de forma complexa e transversal, 

três níveis de abordagem, que variam consoante a abrangência das 

temáticas, dos públicos e dos territórios alvo e que, deverão englobar, 

consoante os objetivos, o contexto europeu/ibérico, o contexto nacional e, 

uma escala de leitura metropolitana explorando, simultaneamente, a 

diversidade e complementaridade entre municípios. Nesse sentido, a 

orientação para as estratégias regionais parece assentar, justamente, na 

importância crítica da constituição de parcerias que impliquem a mobilização 

e o envolvimento dos vários atores presentes no território, em torno de uma 

ão de futuro para a região/Pais, onde a identidade cultural se assume 

chave de sucesso, no desenvolvimento sustentável dos lugares. 

O documento de Estratégia e Modelo Territorial no 

Desafio D5. “Promover a governança territorial” 

reconhece e vinca a importância das escalas territoriais 

das parcerias estratégicas quando propõe o reforço da 

cooperação intersectorial e multinível e a promoção de 

redes colaborativas de base territorial nacional, 

regional, intermunicipal / metropolitana e de 

conformações territoriais variáveis quando tal se 

justifique.  

No sistema de governação proposto no “Modelo de Governação” não se 

compreende como é assegurada a coordenação (DGT, 5 CCDR e 

Administração regional e autárquica em conjunto?) nem a articulação entre 

O Modelo de Governança

diversas escalas. 

se com as próprias caraterísticas do 

documento que se quer estratégico e orientador. A realidade está em 

se, ou deverão adaptar-se a elas, 

contudo não lhe estando associadas mecanismos de maior compromisso, 

facilmente se transformam em intenções louváveis. 

O PNPOT é um programa de natureza estratégica,

deverá servir de suporte na defi

Portugal 2030, bem como para a elaboração do 

Programa Nacional de Investimentos 2030. Todavia, de 

forma a apoiar o processo de acompanhamento, 

monitorização e avaliação, bem como a adoção de 

ações corretivas, as Medida

responsabilidades de concretiza

monitorização.  

No seio do Fórum Intersectorial previsto no Modelo de 

Governança será desenvolvida a programação e 

definidos os instrumentos de acompanhamento da 

execução e de monitorização e da avaliação das 

Medidas de política preconizadas

Quanto às atividades de monitorização e avaliação do PNPOT, descritas 

no documento como sendo da competência da Direção-Geral do Território e 

e revisões dos programas e planos 

se oportuno refletir sobre a criação de um 

modelo de compatibilização de indicadores, transversal à hierarquia dos 

instrumentos de planeamento, numa altura onde os municípios reforçarão 

ente os processos de monitorização dos seus PDM bem como a 

execução dos respetivos Relatórios de Estado do Ordenamento do Território, 

como exercícios que são de excelência, de avaliação e balanço da execução 

ção ao PNPOT desafia todos os atores envolvidos a repensarem 

novas abordagens, novas metodologias de planeamento que se desejam 

inovadoras e respondam aos desafios propostos. A discussão de matérias e a 

se com requisito fundamental à 

concretização da nova política de ordenamento do território. Neste sentido 

se com interesse o desenvolvimento deste processo, em particular o 

acompanhamento e monitorização da implementação do programa. 

 

Nas Diretrizes para os Instr

Territorial (capítulo 4) é assumido que o REOT 

Nacional como um instrumentos fundamental de 

monitorização e avaliação do PNPOT.

O REOT nacional estabelecerá um modelo de 

articulação vertical e horizontal com os REOT regionais 

e municipais e com os instrumentos de reporte 

setorial, tendo em vista a constituição de um sistema 

integrado de indicadores de monitorização e avaliação 

das dinâmicas territoriais e do sistema de gestão 

territorial e de um sistema de governação da produção 

e disponibilização dos indicadores de resultado e 

realização das Medidas de política PNPOT, envolvendo 

a DGT, as CCDR, os Municípios, o INE e outras 

entidades produtoras de informação oficia

O programa é iminentemente indicativo, faltando-lhe o plano de 

timento e as formas de aplicação/execução. 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes que servem de 

base às opções estratégicas e modelo territorial do 

PNPOT e detalhada a programação operacional dos 

investimentos a realizar. 
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O documento de Estratégia e Modelo Territorial no 

Desafio D5. “Promover a governança territorial” 

ca a importância das escalas territoriais 

das parcerias estratégicas quando propõe o reforço da 

cooperação intersectorial e multinível e a promoção de 

redes colaborativas de base territorial nacional, 

regional, intermunicipal / metropolitana e de 

ões territoriais variáveis quando tal se 

Modelo de Governança proposto deve funcionar a 

ograma de natureza estratégica, que 

deverá servir de suporte na definição da Estratégia 

Portugal 2030, bem como para a elaboração do 

Programa Nacional de Investimentos 2030. Todavia, de 

forma a apoiar o processo de acompanhamento, 

monitorização e avaliação, bem como a adoção de 

Medidas propostas têm associadas 

responsabilidades de concretização e indicadores de 

No seio do Fórum Intersectorial previsto no Modelo de 

Governança será desenvolvida a programação e 

definidos os instrumentos de acompanhamento da 

monitorização e da avaliação das 

s de política preconizadas.  

Diretrizes para os Instrumentos de Gestão 

(capítulo 4) é assumido que o REOT 

Nacional como um instrumentos fundamental de 

monitorização e avaliação do PNPOT. 

O REOT nacional estabelecerá um modelo de 

articulação vertical e horizontal com os REOT regionais 

e com os instrumentos de reporte 

setorial, tendo em vista a constituição de um sistema 

integrado de indicadores de monitorização e avaliação 

das dinâmicas territoriais e do sistema de gestão 

territorial e de um sistema de governação da produção 

ilização dos indicadores de resultado e 

s de política PNPOT, envolvendo 

a DGT, as CCDR, os Municípios, o INE e outras 

entidades produtoras de informação oficial. 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

projetos estruturantes que servem de 

base às opções estratégicas e modelo territorial do 

PNPOT e detalhada a programação operacional dos 
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18. (...) não é compreensível como os indicadores propostos servirão, na 

prática, para monitorizar o PNPOT para além da sua apresentação no REOT. 

Os indicadores não são identificados por tipo (de realização, de resultado, de 

contexto, etc…), qual a sua forma de cálculo e a periodicidade com que o 

indicador deverá ser monitorizado. Por outro lado,

qual é entidade responsável pelo indicador e/ou a sua fonte. Também não 

são apresentadas as metas (quantitativas ou qualitativas) a alcançar para os 

indicadores propostos.  

Visto que na proposta de PNPOT se prevê que o REOT nacional 

“um modelo de articulação vertical e horizontal com os REOT regionais e 

municipais (…) tendo em vista a constituição de um sistema integrado de 

indicadores de monitorização e avaliação das dinâmicas territoriais, do 

sistema de gestão territorial e de um sistema de governação da produção e 

disponibilização dos indicadores de resultado e realizações das 

política PNPOT envolvendo a DGT, as CCDR, os municípios, o INE e outras 

entidades” será de particular importância que os indicadores, as

cedência de informação e a articulação institucional fiquem bem explícitas.

Conclui-se que ao documento agora em discussão pública falta a 

programação financeira e temporal, assim como a forma de implementação, 

na prática, do processo de monitorização e avaliação no modelo de 

governança. 

19. Em termos de governança, estas nova fase de planeamento implicará 

claramente uma redefinição das estruturas organizativas municipais pois 

carece de um reforço da fiscalização ambiental que neste momento 

praticamente inexistente nos vários municípios.

20. Ausência de garantia, quanto à definição dos meios associados a 

investimentos públicos estruturantes, capazes de ter 

estratégias de desenvolvimento económico e social, assumindo este aspeto 

particular relevância para a afirmação de Beja no contexto regional, nacional 

e transfronteiriço; 

- Deliberada omissão da regionalização, enquanto fator cruci

de um processo democrático e participado de desenvolvimento regional, 

constitui uma lacuna com consequências graves para os territórios do 

interior, e naturalmente para Beja. 

21. Modelo de Governação. Reconhece-se que um dos pontos mais difíceis 

de assumir é a melhor articulação das políticas setoriais e destas com as 

dinâmicas locais. É um domínio que gera sempre enormes 

resultantes da setorialização da Administração pública e segmentação 

administrativa da gestão local. 

Esta problemática é tanto mais complexa quanto se prevê que, no período 

que medeia até 2020, se concretize a elaboração ou reformulação de 

diversos Programas e Planos o que obriga a uma enorme operação de 

concertação entre autoridades, equipas técnicas e audições públicas. 

É neste âmbito que teria justificação a revitalização do Observatório do 

Ordenamento do Território, de âmbito intergovernam

acompanhamento, monitorização e avaliação da execução do PNPOT.

 

22. Sugerimos ainda que, na articulação deste programa com a agenda 

estratégica para o ciclo de fundos comunitários Portugal 2030 tenham em 

consideração também estas entidades [estruturas com ação concreta no 

terreno, nomeadamente o setor empre

diretamente com as populações destinatárias fundos

23. Modelo de Governação - Considera-

melhorar, verificando-se que o modelo de governação proposto 

centrado na administração direta e indireta do Estado, sendo, por esta via, 

pouco eficaz na articulação multinível e multiescalar pretendida. Sugere

que o modelo seja repensado na ótica da efetiva governança, e que permita 

executar, de forma integrada, o desenvolvimento e ordenamento do 

território, potenciando uma interação vertical, horizontal e em rede dos 
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(...) não é compreensível como os indicadores propostos servirão, na 

orizar o PNPOT para além da sua apresentação no REOT. 

Os indicadores não são identificados por tipo (de realização, de resultado, de 

contexto, etc…), qual a sua forma de cálculo e a periodicidade com que o 

indicador deverá ser monitorizado. Por outro lado, nem sempre é referida 

qual é entidade responsável pelo indicador e/ou a sua fonte. Também não 

são apresentadas as metas (quantitativas ou qualitativas) a alcançar para os 

Visto que na proposta de PNPOT se prevê que o REOT nacional estabeleça 

“um modelo de articulação vertical e horizontal com os REOT regionais e 

municipais (…) tendo em vista a constituição de um sistema integrado de 

indicadores de monitorização e avaliação das dinâmicas territoriais, do 

e de um sistema de governação da produção e 

disponibilização dos indicadores de resultado e realizações das Medidas da 

política PNPOT envolvendo a DGT, as CCDR, os municípios, o INE e outras 

entidades” será de particular importância que os indicadores, as formas de 

cedência de informação e a articulação institucional fiquem bem explícitas. 

se que ao documento agora em discussão pública falta a 

programação financeira e temporal, assim como a forma de implementação, 

ização e avaliação no modelo de 

Os indicadores foram novamente verifi

discussão pública. Não obstante, 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo.

A subdivisão por tipo de indicador tipo (de realização, 

de resultado, de contexto, etc…), será concretizado no 

âmbito do REOT. 

A proposta atual do PNPOT desenvolve o sistema de 

monitorização no sentido da proposta. O processo de 

monitorização e avaliação terá como suporte o REOT, 

produzido no contexto do Observatório do 

Ordenamento do Território e do Urbanismo, a 

funcionar junto da DGT, com a cola

entidades do Fórum Intersectorial..

Em termos de governança, estas nova fase de planeamento implicará 

claramente uma redefinição das estruturas organizativas municipais pois 

carece de um reforço da fiscalização ambiental que neste momento é 

praticamente inexistente nos vários municípios. 

A fiscalização ambiental é uma matéria específica que 

ultrapassa o âmbito do PNPOT 

Ausência de garantia, quanto à definição dos meios associados a 

investimentos públicos estruturantes, capazes de ter tradução territorial nas 

estratégias de desenvolvimento económico e social, assumindo este aspeto 

particular relevância para a afirmação de Beja no contexto regional, nacional 

Deliberada omissão da regionalização, enquanto fator crucial concretização 

de um processo democrático e participado de desenvolvimento regional, 

constitui uma lacuna com consequências graves para os territórios do 

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes que servem de 

base às opções estratégicas e modelo territorial do 

PNPOT e detalhada a pr

investimentos a realizar. 

se que um dos pontos mais difíceis 

de assumir é a melhor articulação das políticas setoriais e destas com as 

dinâmicas locais. É um domínio que gera sempre enormes dificuldades 

resultantes da setorialização da Administração pública e segmentação 

Esta problemática é tanto mais complexa quanto se prevê que, no período 

que medeia até 2020, se concretize a elaboração ou reformulação de 

ersos Programas e Planos o que obriga a uma enorme operação de 

concertação entre autoridades, equipas técnicas e audições públicas.  

É neste âmbito que teria justificação a revitalização do Observatório do 

Ordenamento do Território, de âmbito intergovernamental, com funções de 

acompanhamento, monitorização e avaliação da execução do PNPOT. 

As atividades de monitorização e avaliação da  

implementação do PNPOT serão cometidas ao 

Observatório do Ordenamento do 

Urbanismo a constituir na DGT,

de REOT rgulares, com o objetivo de assegurar a 

monitorização e avaliação sistemática das dinâmicas 

territoriais, do sistema de gestão territorial e da 

implementação do PNPOT, em termos de realizações, 

resultados e efeitos, bem como de

Sugerimos ainda que, na articulação deste programa com a agenda 

estratégica para o ciclo de fundos comunitários Portugal 2030 tenham em 

consideração também estas entidades [estruturas com ação concreta no 

terreno, nomeadamente o setor empresarial local], que trabalham 

diretamente com as populações destinatárias fundos 

Sugestão a ponderar no período de implementação

-se que esta é uma matéria a 

se que o modelo de governação proposto está muito 

centrado na administração direta e indireta do Estado, sendo, por esta via, 

pouco eficaz na articulação multinível e multiescalar pretendida. Sugere-se 

que o modelo seja repensado na ótica da efetiva governança, e que permita 

integrada, o desenvolvimento e ordenamento do 

território, potenciando uma interação vertical, horizontal e em rede dos 

A questão colocada merece ponderação na fase 

seguinte, após aprovação, em que será definida

composição e modelo de funcionamento do Fórum 

Intersectorial e estabelecid

prioritários, bem como o modelo de articulação 

multinível. 
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Os indicadores foram novamente verificados após a 

discussão pública. Não obstante, em sede de 

elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território poderá haver ajustamentos de 

indicadores, tal se refere nas Diretrizes 13 e 14, após 

ponderação das disponibilidades de informação de 

base ou da sua produção a prazo. 

A subdivisão por tipo de indicador tipo (de realização, 

de resultado, de contexto, etc…), será concretizado no 

do PNPOT desenvolve o sistema de 

monitorização no sentido da proposta. O processo de 

monitorização e avaliação terá como suporte o REOT, 

produzido no contexto do Observatório do 

Ordenamento do Território e do Urbanismo, a 

funcionar junto da DGT, com a colaboração das 

entidades do Fórum Intersectorial.. 

A fiscalização ambiental é uma matéria específica que 

ultrapassa o âmbito do PNPOT  

O PNPOT constitui o referencial territorial orientador 

ção da Estratégia Portugal 2030, bem como 

para a elaboração do Programa Nacional de 

Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes que servem de 

base às opções estratégicas e modelo territorial do 

PNPOT e detalhada a programação operacional dos 

 

atividades de monitorização e avaliação da  

implementação do PNPOT serão cometidas ao 

Observatório do Ordenamento do Território e do 

a constituir na DGT, através da produção 

com o objetivo de assegurar a 

monitorização e avaliação sistemática das dinâmicas 

territoriais, do sistema de gestão territorial e da 

implementação do PNPOT, em termos de realizações, 

resultados e efeitos, bem como de processo. 

o período de implementação. 

A questão colocada merece ponderação na fase 

pós aprovação, em que será definida a 

composição e modelo de funcionamento do Fórum 

tersectorial e estabelecidos os seus objetivos 

prioritários, bem como o modelo de articulação 
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vários agentes. Para o efeito, deverá equacionar uma composição alargada 

da Comissão de Acompanhamento de Implementação do PNPOT, 

recorrendo a uma rede de pontos focais de entidades representativas dos 

interesses a ponderar. 

24. A governança territorial tem que ser uma só. Julgo que governança 

nacional e local têm que se fundir na sua plenitude.

No modelo de governação o problema está na 

administração central e local. As estratégias também têm que ser comuns e a 

linguagem também, bem como a comunicação.

A DGT, ICNF, Ministério do Ambiente, entre outros, têm que falar ou 

comunicar com a mesma linguagem e escala tempo

25. A revisão do modelo de governação deverá equacionar soluções para 

estes territórios espaço rural. 

26. Como conseguir a implementação do PNPOT? Que ferramentas para 

garantir que não vai ser desvirtuado na escala dos municípios por um 

exercício de gestão urbanística tão próxima que é afetada pela prática 

cultural característica portuguesa do “amiguismo” e do tráfico de favores, 

demasiado próxima da necessidade de agradar a todo e qualquer cidadão, 

que depois vai permitir a construção onde não deveri

exagerada das infraestruturas. 

27. (...)  [Descentralização]. O edifício legislativo existente não responde aos 

desafios da acessibilidade e mobilidade urbana. É preciso um Transit Act e 

compreender a urgência da formação das Autoridades Organizadoras do 

Transporte Urbano (tal como estava programa

ser ampliada às CIM. É preciso que o planeamento do território seja 

realizado por entidades mais autónomas dos executivos municipais (combate 

à corrupção), por exemplo, através da criação de entidades públicas como as 

Agências de Urbanismo (estudos de urbanismo, acessibilidade, mobilidade, 

ambiente, energia e conta pública do sistema de deslocações). (...). A 

descentralização deve ter, por isso, um entendimento diferente (não carregar 

a despesa pública para cima das autarquias)

uma coesão social, territorial e ambiental com mais participação do cidadão 

nas decisões. Os mecanismos atuais não promovem essa participação e 

muito menos o controlo democrático das decisões políticas. A incongruência 

dessas decisões acontecem porque tem havido, também, um esvaziamento 

técnico de competências em organismos e entidades a suportar uma 

avaliação, por exemplo, do que deve ser a transição ecológica das cidades. 

Há países que têm um ministério para se fazer essa i

ao nível dos transportes (ex: ministério do desenvolvimento sustentável e 

ecologia), por cá, há três ministérios. 

28. Valorizar a qualidade do trabalho que sistematiza temas emergentes os 

quais requerem respostas integradas ao nível das políticas e do 

planeamento. As condições institucionais e administrativas que garantem 

esta integração, expressas sob o domínio da govern

porém bem identificadas no programa de ação. O Diagnóstico também não 

dá informação (ou evidência) que permita enquadrar e aprofundar estas 

Medidas. 

(…) Para enquadrar novas questões, que requerem abordagens de política e 

de gestão integradas (de governança), é preciso novo tipo de informação (ou 

evidência) e de formas de a representar e operacionalizar. O projeto do 

Observatório, caso se tivesse concretizado, poderia ter contribuído para que 

este documento fosse mais objetivo e eficaz. O Programa de Ação deveria 

voltar a viabilizar a existência do Observatório que responderia a 

como ‘promover a informação geográfica’ ou ‘…uma nova cultura territorial’.

29. Sem prejuízo de salvaguardar as especificidades regionais e locais do 

território, deve ser ponderada a necessidade de uma definição mais clara e 

precisa de conceitos e indicadores a nível nacional para a avaliação dos 

planos e do estado do ordenamento do território, de forma a reduzir 
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vários agentes. Para o efeito, deverá equacionar uma composição alargada 

da Comissão de Acompanhamento de Implementação do PNPOT, 

ndo a uma rede de pontos focais de entidades representativas dos 

A governança territorial tem que ser uma só. Julgo que governança 

nacional e local têm que se fundir na sua plenitude. 

No modelo de governação o problema está na convicção entre o que é 

administração central e local. As estratégias também têm que ser comuns e a 

linguagem também, bem como a comunicação. 

A DGT, ICNF, Ministério do Ambiente, entre outros, têm que falar ou 

comunicar com a mesma linguagem e escala temporal. 

O Modelo de Governança

diversas escalas. 

A revisão do modelo de governação deverá equacionar soluções para O Modelo de Governança delineado é 

necessariamente geral, tal não impede aborda

territórios específicos desde que fundamentadas e 

consentâneas com a natureza e objetivos do PNPOT.

Como conseguir a implementação do PNPOT? Que ferramentas para 

garantir que não vai ser desvirtuado na escala dos municípios por um 

gestão urbanística tão próxima que é afetada pela prática 

cultural característica portuguesa do “amiguismo” e do tráfico de favores, 

demasiado próxima da necessidade de agradar a todo e qualquer cidadão, 

que depois vai permitir a construção onde não deveria existir com expansão 

A alteração do PNPOT aponta 

avaliação sistemática e articulada

uma Medida que contribui para a

sistema de gestão territorial

[Descentralização]. O edifício legislativo existente não responde aos 

desafios da acessibilidade e mobilidade urbana. É preciso um Transit Act e 

compreender a urgência da formação das Autoridades Organizadoras do 

Transporte Urbano (tal como estava programado na ex-lei 1/2009), agora a 

ser ampliada às CIM. É preciso que o planeamento do território seja 

realizado por entidades mais autónomas dos executivos municipais (combate 

à corrupção), por exemplo, através da criação de entidades públicas como as 

de Urbanismo (estudos de urbanismo, acessibilidade, mobilidade, 

ambiente, energia e conta pública do sistema de deslocações). (...). A 

descentralização deve ter, por isso, um entendimento diferente (não carregar 

a despesa pública para cima das autarquias), ou seja, a prioridade é haver 

uma coesão social, territorial e ambiental com mais participação do cidadão 

nas decisões. Os mecanismos atuais não promovem essa participação e 

muito menos o controlo democrático das decisões políticas. A incongruência 

s decisões acontecem porque tem havido, também, um esvaziamento 

técnico de competências em organismos e entidades a suportar uma 

avaliação, por exemplo, do que deve ser a transição ecológica das cidades. 

Há países que têm um ministério para se fazer essa integração e coerência 

ao nível dos transportes (ex: ministério do desenvolvimento sustentável e 

A definição e a proposta de alteração da organização 

político-administrativa do Estado não constituem objeto 

nem integra o âmbito do PNPOT. Não obstante, a 

Medida 5.4 “Aprofundar a descentralização e a 

desconcentração e promover a cooperação e a 

governança multinível” aponta claramente para o 

reforço dos níveis de decisão subnacionais

designadamente as áreas metropolitanas

uma distribuição equilibrada dos recursos.

Valorizar a qualidade do trabalho que sistematiza temas emergentes os 

quais requerem respostas integradas ao nível das políticas e do 

planeamento. As condições institucionais e administrativas que garantem 

esta integração, expressas sob o domínio da governança territorial, não estão 

porém bem identificadas no programa de ação. O Diagnóstico também não 

dá informação (ou evidência) que permita enquadrar e aprofundar estas 

(…) Para enquadrar novas questões, que requerem abordagens de política e 

tão integradas (de governança), é preciso novo tipo de informação (ou 

evidência) e de formas de a representar e operacionalizar. O projeto do 

Observatório, caso se tivesse concretizado, poderia ter contribuído para que 

eficaz. O Programa de Ação deveria 

voltar a viabilizar a existência do Observatório que responderia a Medidas 

como ‘promover a informação geográfica’ ou ‘…uma nova cultura territorial’. 

O Modelo de Governança da implementação do 

PNPOT contempla a criação d

Ordenamento do Território e Urbanismo, sendo 

também assumido nas Diretrizes a realização de 

Relatórios de Estado do Ordenamento do Território 

regulares.  

 

Sem prejuízo de salvaguardar as especificidades regionais e locais do 

território, deve ser ponderada a necessidade de uma definição mais clara e 

precisa de conceitos e indicadores a nível nacional para a avaliação dos 

planos e do estado do ordenamento do território, de forma a reduzir 

Nos termos das Diretrizes do

definição de conceitos e indicadores ocorrerá com a 

elaboração da estrutura do Relatório do Estado do 

Ordenamento do Território.
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Modelo de Governança proposto deve funcionar a 

O Modelo de Governança delineado é 

necessariamente geral, tal não impede abordagens a 

territórios específicos desde que fundamentadas e 

consentâneas com a natureza e objetivos do PNPOT. 

A alteração do PNPOT aponta para a monitorização e 

liação sistemática e articulada e em REOT como 

que contribui para a clarificação do 

sistema de gestão territorial. 

A definição e a proposta de alteração da organização 

administrativa do Estado não constituem objeto 

o âmbito do PNPOT. Não obstante, a 

Medida 5.4 “Aprofundar a descentralização e a 

desconcentração e promover a cooperação e a 

governança multinível” aponta claramente para o 

níveis de decisão subnacionais, 

designadamente as áreas metropolitanas, propondo 

buição equilibrada dos recursos. 

O Modelo de Governança da implementação do 

PNPOT contempla a criação do Observatório do 

Ordenamento do Território e Urbanismo, sendo 

também assumido nas Diretrizes a realização de 

Relatórios de Estado do Ordenamento do Território 

Nos termos das Diretrizes do PNPOT a estabilização da 

definição de conceitos e indicadores ocorrerá com a 

elaboração da estrutura do Relatório do Estado do 

Ordenamento do Território. 
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distorções. 

30. Governança 

(...)  o PNPOT não deve furtar-se a clarificar em que grau e de que forma as 

suas opções e proposições devem enformar a reorganização territorial da 

Administração pública, concretamente na configuração dos âmbitos 

espaciais de jurisdição dos órgãos desconcentrados da administração central, 

nos seus diversos escalões. 

Monitorização 

Em nosso entender, e no que respeita à monitorização, esta não tem, no 

âmbito de um instrumento da natureza do PNPOT, de necessariamente 

traduzir-se no estabelecimento de uma bateria de indicadores, tanto mais 

que, no caso presente, se comete a incumbência da r

um organismo específico, o Observatório do Ordenamento do Território e 

Urbanismo. 

O que o PNPOT deve privilegiar, isso sim, é a definição de uma espécie de 

"caderno de encargos" a cumprir na monitorização da sua implementação, 

tendo em atenção, entre outros, os seguintes itens:

- Clarificação prévia de objetivos, quer do próprio PNPOT (contribuir 

significativamente par um melhor ordenamento do território nacional), quer 

da monitorização em si (avaliar o desempenho do PNPOT à luz da 

prossecução dos seus objetivos) 

- Desdobramento da monitorização em duas componentes: a da aplicação 

(ou não) do Programa em si mesmo (saber em que grau e de que formas as 

Medidas que o integram estão a ser implementadas); e a da evolução do 

território, desde logo no que se refere aos seus principais elementos de 

caraterização mas, principalmente, nos campos em que, supostamente, a 

adoção ou não das Medidas integrantes do Programa fará mais diferença 

nessa mesma evolução 

- Centramento na identificação das variáveis mais relevantes para os 

objetivos da monitorização, e não diretamente na definição dos indicadores 

(a construção destes é uma tarefa de caráter operacional, que tem mais 

sentido ser remetida para o Observatório, tanto mais que tal é sempre muito 

condicionado pela existência ou não de informação disponível e/ou pela 

viabilidade de obtenção - recolha e tratamento 

tempo útil), privilegiando as variáveis que melhor ilustrem as dinâmicas de 

alteração, a traduzir em indicadores de evolução e/ou em indicadores de 

desempenho ou de resultado. 
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se a clarificar em que grau e de que forma as 

opções e proposições devem enformar a reorganização territorial da 

Administração pública, concretamente na configuração dos âmbitos 

espaciais de jurisdição dos órgãos desconcentrados da administração central, 

sso entender, e no que respeita à monitorização, esta não tem, no 

âmbito de um instrumento da natureza do PNPOT, de necessariamente 

se no estabelecimento de uma bateria de indicadores, tanto mais 

que, no caso presente, se comete a incumbência da referida monitorização a 

um organismo específico, o Observatório do Ordenamento do Território e 

O que o PNPOT deve privilegiar, isso sim, é a definição de uma espécie de 

"caderno de encargos" a cumprir na monitorização da sua implementação, 

em atenção, entre outros, os seguintes itens: 

Clarificação prévia de objetivos, quer do próprio PNPOT (contribuir 

significativamente par um melhor ordenamento do território nacional), quer 

da monitorização em si (avaliar o desempenho do PNPOT à luz da 

Desdobramento da monitorização em duas componentes: a da aplicação 

(ou não) do Programa em si mesmo (saber em que grau e de que formas as 

s que o integram estão a ser implementadas); e a da evolução do 

de logo no que se refere aos seus principais elementos de 

caraterização mas, principalmente, nos campos em que, supostamente, a 

s integrantes do Programa fará mais diferença 

riáveis mais relevantes para os 

objetivos da monitorização, e não diretamente na definição dos indicadores 

(a construção destes é uma tarefa de caráter operacional, que tem mais 

sentido ser remetida para o Observatório, tanto mais que tal é sempre muito 

ndicionado pela existência ou não de informação disponível e/ou pela 

recolha e tratamento - de nova informação em 

tempo útil), privilegiando as variáveis que melhor ilustrem as dinâmicas de 

evolução e/ou em indicadores de 

A definição e a proposta de alteração da organização 

político-administrativa do Estado não constituem objeto 

nem integra o âmbito do PNPOT.

As atividades de monitorização e avaliação da  

implementação do PNPOT serão cometidas ao 

Observatório do Ordenamento do Território e do 

Urbanismo (OOTU) a constituir na DGT, com o objetivo 

de assegurar a monitorização e avaliação sistemática 

das dinâmicas territoriais, do sistema de gestão 

territorial e da implementação do PNPOT, em termos 

de realizações, resultados e efeitos, bem como de 

processo. A monitorização e avaliação do PNPOT 

passa, também, pelo trabalho do Fórum Intersectorial. 

O REOT nacional estabelecerá um modelo de 

articulação vertical e horizonta

e municipais e com os instrumentos de reporte 

setorial, tendo em vista a constituição de um sistema 

integrado de indicadores de monitorização e avaliação 

das dinâmicas territoriais e do sistema de gestão 

territorial e de um sistema 

e disponibilização dos indicadores de resultado e 

realização das Medidas de política PNPOT, envolvendo 

a DGT, as CCDR, os Municípios, o INE e outras 

entidades produtoras de informação oficial

Nestas sedes serão discutidos e estabi

objetivos da monitorização.
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A definição e a proposta de alteração da organização 

administrativa do Estado não constituem objeto 

nem integra o âmbito do PNPOT. 

atividades de monitorização e avaliação da  

ação do PNPOT serão cometidas ao 

Observatório do Ordenamento do Território e do 

Urbanismo (OOTU) a constituir na DGT, com o objetivo 

de assegurar a monitorização e avaliação sistemática 

das dinâmicas territoriais, do sistema de gestão 

ementação do PNPOT, em termos 

de realizações, resultados e efeitos, bem como de 

processo. A monitorização e avaliação do PNPOT 

passa, também, pelo trabalho do Fórum Intersectorial.  

O REOT nacional estabelecerá um modelo de 

articulação vertical e horizontal com os REOT regionais 

e municipais e com os instrumentos de reporte 

setorial, tendo em vista a constituição de um sistema 

integrado de indicadores de monitorização e avaliação 

das dinâmicas territoriais e do sistema de gestão 

territorial e de um sistema de governação da produção 

e disponibilização dos indicadores de resultado e 

s de política PNPOT, envolvendo 

a DGT, as CCDR, os Municípios, o INE e outras 

entidades produtoras de informação oficial 

Nestas sedes serão discutidos e estabilizados os 

objetivos da monitorização. 
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Os dados pessoais constantes da presente Ficha de Participação encontram-se protegidos ao abrigo da Lei  n.º 67/98, 
de 26 de outubro, Lei de Proteção de Dados e destinam-se exclusivamente a utilização no âmbito do procedimento de 
Discussão Pública do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território.  
 
 
IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 
 
Entidade  ___________________________________________________________________________ 

Nome do representante _______________________________________________________________ 

E-mail  ________________________________________________ 

Se está a participar a título individual: 

Nome  __________________________________________ E-mail ____________________________ 

Ano de nascimento   ________                                            Género:  masculino                    feminino  

Grau de escolaridade:  
Ensino básico          Ensino secundário        Licenciatura         Mestrado          Doutoramento  
 
Profissão:  
Administração Central e Local                   Agricultura e Pescas                        Água e Resíduos  
                Artes e Espetáculos                   Comércio e Serviços                  Comunicação Social  
                                 Indústria                                 Construção                                   Desporto  

Município de residência  _______________________________________________________________ 

 

(a preencher pela Entidade que recolhe o contributo) 

Registo  
Data da participação  (dd / mm / ano)  ….. / ….. / ………. 
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O presente formulário de participação/Inquérito procura facilitar o registo da sua opinião e comentários 
associados às várias componentes da proposta. 

Assinale as componentes sobre as quais se pretende pronunciar, e deixe o seu comentário na caixa de 
texto respetiva. O seu contributo é importante! 

De forma a facilitar, quer a exposição dos contributos, quer a sua posterior análise e ponderação, 
sugerimos que os mesmos sejam apresentados na seguinte ficha, que está organizada de acordo com a 
estrutura dos documentos 

 
ESTRATÉGIA – MUDANÇAS CRÍTICAS 

(Assinale as mudanças críticas sobre as quais gostaria de deixar o seu comentário) 
 

 Mudanças Ambientais e Climáticas 
 Mudanças Sociodemográficas 
 Mudanças Tecnológicas 
 Mudanças Económicas e Sociais 

Comentário  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTRATÉGIA – PRINCÍPIOS E DESAFIOS  
(Assinale os desafios territoriais sobre as quais gostaria de deixar o seu comentário) 

 
 Gerir os recursos naturais de forma sustentável 
 Promover um sistema urbano policêntrico 
 Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial 
 Reforçar a conetividade interna e externa 
 Promover a governança territorial 

Comentário  
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ESTRATÉGIA – SISTEMAS E MODELO TERRITORIAL  

(Assinale os elementos que merecem o seu comentário) 
 
 
 Sistema Natural 
 Sistema Social 
 Sistema Económico 
 Sistema de Conetividade 
 Sistema Urbano  
 Vulnerabilidades Críticas  
 Modelo Territorial 
 

Comentário 
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AGENDA PARA O TERRITÓRIO / PROGRAMA DE AÇÃO 
 

Domínios de intervenção e medidas 
(Assinale medidas sobre as quais gostaria de deixar o seu comentário) 

 
• D1 | Domínio Natural  

 
 

 

 
 1.1 Gerir o recurso água num clima em mudança 
 1.2 Valorizar o recurso solo e combater o seu desperdício  
 1.3 Afirmar a biodiversidade como um ativo territorial 
 1.4 Valorizar o território através da paisagem 
 1.5 Planear e gerir de forma integrada os recursos geológicos e mineiros 
 1.6 Ordenar e revitalizar os territórios da floresta 
 1.7 Prevenir riscos e adaptar o território às alterações climáticas 
 1.8 Valorizar o litoral e aumentar a sua resiliência 
 1.9 Qualificar o ambiente urbano e o espaço público 

Comentário 

 

 

 

 

• D2 | Domínio Social 

 

OMÍNIOSOCIAL 
2.1 Fomentar uma abordagem territorial integrada de resposta à perda demográfica 
2.2 Garantir o acesso à habitação e promover a reabilitação do edificado 
2.3 Melhorar os cuidados de saúde e reduzir as desigualdades de acesso 
2.4 Qualificar e capacitar os recursos humanos e ajustar às transformações 
socioeconómicas 
2.5 Melhorar a qualidade de vida da população idosa e reforçar as relações 
intergeracionais 
2.6 Reforçar o acesso à justiça e a proximidade aos respetivos serviços 
2.7 Promover a inclusão social e reforçar as redes de apoio de proximidade 
2.8 Valorizar o património e as práticas culturais, criativas e artísticas 
2.9 Promover a acessibilidade digital aos serviços públicos e de interesse geral 

Comentário 
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• D3 | Domínio Económico  
 

 

3.1 Reforçar a competitividade da agricultura 
3.2 Dinamizar as políticas ativas para o desenvolvimento rural 
3.3 Afirmar os ativos estratégicos turísticos nacionais 
3.4 Gerir e valorizar o património cultural 
3.5 Dinamizar e revitalizar o comércio e os serviços 
3.6 Promover a economia do mar 
3.7 Qualificar o emprego e contrariar a precariedade no mercado de trabalho 
3.8 Desenvolver ecossistemas de inovação de base territorial 
3.9 Preparar, antecipar e capitalizar a Revolução Industrial 4.0 
3.10 Reforçar a internacionalização e a atração de investimento externo 
3.11 Organizar o território para a economia circular 
3.12 Promover a competitividade da silvicultura 

Comentário 

 

 

 

 

 

 
• D4 | Domínio de Conetividade 

 

 

4.1 Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia 
4.2 Otimizar a conetividade ecológica nacional 
4.3 Suprir carências de acessibilidade tendo em vista a equidade aos serviços e às 
infraestruturas empresariais 
4.4 Renovar, requalificar e adaptar as infraestruturas e os sistemas de transporte 
4.5 Promover a mobilidade metropolitana e urbana 
4.6 Digitalizar a gestão e a operação dos sistemas de transporte 
4.7 Alargar as infraestruturas físicas de conexão internacional 
4.8 Ampliar a conetividade digital internacional através dos cabos submarinos 
4.9 Reforçar os serviços de banda larga e a implementação de redes da nova geração 
5G 

Comentário 
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• D5 | Domínio de Governança Territorial 
 

 5.1 Promover a informação geográfica 
5.2 Ativar o conhecimento e uma nova cultura territorial 
5.3 Potenciar e qualificar a cooperação territorial 
5.4 Aprofundar a descentralização e a desconcentração e promover a cooperação e 
a governança multinível 
5.5 Experimentar e prototipar soluções inovadoras 
5.6 Reforçar as abordagens integradas de base territorial 
5.7 Aprofundar a cooperação transfronteiriça e dinamizar as Eurocidades 
5.8 Fortalecer as articulações rurais-urbanas 
5.9 Dinamizar as articulações interurbanas e os subsistemas territoriais 

Comentário 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE AÇÃO 

Diretrizes para os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) 

Contributo / sugestões  
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Modelo Governação  

Contributo / sugestões  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário geral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos o seu contributo 

A equipa do PNPOT 
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Mudanças 

Ambientais e 

Climáticas

Mudanças 

Sociodemográficas

Mudanças 

Tecnológicas

Mudanças 

Económicas e 

Sociais

Gerir os 

recursos 

naturais de 

forma 

sustentável

Promover 

um sistema 

urbano 

policêntrico

Promover a 

inclusão e 

valorizar a 

diversidade 

territorial

Reforçar a 

conetividade 

interna e 

externa

Promover a 

governança 

territorial 

Sistema 

Natural

Sistema 

Social

Sistema 

Económico

1

2 x

3

4 x

5

6 x x x x

7

8 x

9

10

11

12

13 x

14 x x x x

15

16

17

18 x x

19 x x x x x

20

21

22

23 x x x

24

25

26

27

28 x x

29

30

31 x x

32 x

33 x x x x

34

35

36

37

38 x x

39 x x x

40 x x

41 x x x x x x x x x x x x

42

43

44

45

46

47

48

49 x x x x x x

50 x

51

52

53

54 x x

55 x x x

56 x

57 x

58

59

Nº 

Participação
Geral

Estratégia

Mudanças

Princípios

Desafios Territoriais Sistemas
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Mudanças 

Ambientais e 

Climáticas

Mudanças 

Sociodemográficas

Mudanças 

Tecnológicas

Mudanças 

Económicas e 

Sociais

Gerir os 

recursos 

naturais de 

forma 

sustentável

Promover 

um sistema 

urbano 

policêntrico

Promover a 
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valorizar a 
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Promover a 
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Sistema 

Natural

Sistema 

Social

Sistema 

Económico

1

2 x

3

4 x

5

6 x x x x

7

8 x

9
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11

12

13 x

14 x x x x
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16

17

18 x x

19 x x x x x
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21

22

23 x x x

24

25

26

27

28 x x

29

30

31 x x

32 x

33 x x x x

34

35

36

37

38 x x

39 x x x

40 x x

41 x x x x x x x x x x x x

42

43

44

45

46

47

48

49 x x x x x x

50 x

51

52

53

54 x x

55 x x x

56 x

57 x

58

59

Nº 

Participação
Geral

Estratégia

Mudanças

Princípios

Desafios Territoriais Sistemas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
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45
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47

48
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51
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53

54
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56

57

58

59

Nº 

Participação
Sistema de 

Conetividade

Sistema 

Urbano

Vulnerabilidades 

Críticas

Territórios 

sob pressão

Modelo 

Territorial

x x x x x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x x x x x x

x x x

x x

x

x

x x x

x x

x

x

x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x

x x x x x x x x

x x x

x x x x x

x x x x x

x

x x

x x

x x x x

x x x

x

x x x x x x

x x x

x x

x x

x x x x x

x

x x x x

x

x x x

x x x x

x x x x x x

x x

x x x

x

x x

x x x

x

x x x x

x x

Domínio 

Natural

Domínio 

Social

Domínio 

Económico

Domínio 

Conetividade

Domínio 

Governança 

Territorial

Directrizes

PA

Sistemas Modelo Territorial

Geral PA
Modelo de 
Governação

O
p
e
ra

ci
o
n
a
liz

a
çã

oSistemas
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Mudanças 

Ambientais e 

Climáticas

Mudanças 

Sociodemográficas

Mudanças 

Tecnológicas
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Económicas e 
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externa
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Natural

Sistema 

Social
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Económico

Nº 

Participação
Geral

Estratégia

Mudanças

Princípios

Desafios Territoriais Sistemas

60 x x x

61

62 x x

63

64

65

66

67 x

68

69 x x x x x x x x

70

71 x

72 x

73 x x

74

75 x

76 x x

77

78 x

79 x x

80 x

81 x x

82

83

84 x

85 x

86 x

87

88
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90 x x

91 x
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94 x

95
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98

99 x

100 x

101

102 x x x x x

103 x

104 x x x

105 x

106 x

107 x x

108

Total 6 9 4 3 4 8 11 9 9 12 11 15 5 13
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Nº 

Participação
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61
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82
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Sistema de 

Conetividade
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Modelo 

Territorial
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Social
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Económico
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Sistemas Modelo Territorial
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O
p
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o
n
a
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a
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o
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x

x

x

x
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x

x

x
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x
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x x

x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x

x x

x x

x x x

x x

x x x x

x x x x x

x x x

x

x

x x x

x x x

x x x x x

x x x

x x x x

x x

x

x x x x x

x x x x x x x x x

x
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x
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x
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Total 6 9 4 3 4 8 11 9 9 12 11 15 5 13

Sistemas



4.3 | Lista de participantes

Particulares
15 participantes

Instituições
• ACPMR - Associação Cluster Portugal Mineral Resources
• AD&C – Agência para o Desenvolvimento e Coesão
• ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local
• ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses
• ANPC – Associação Nacional de Proteção Civil
• Assembleia Municipal de Beja
• ASSIMAGRA - Associação Portuguesa dos Industriais dos Mármores, Granitos e Ramos Afins
• Associação MOV.CLIP - Movimento de Cidadãos Livres e Independentes por Portalegre
• Câmara Municipal da Amadora (ANMP)
• Câmara Municipal da Marinha-Grande (ANMP)
• Câmara Municipal da Praia da Vitória (ANMP)
• Câmara Municipal de Alandroal
• Câmara Municipal de Arraiolos
• Câmara Municipal de Aveiro
• Câmara Municipal de Avis
• Câmara Municipal de Bragança
• Câmara Municipal de Campo Maior (ANMP)
• Câmara Municipal de Cascais - Departamento de Planeamento Estratégico
• Câmara Municipal de Coimbra
• Câmara Municipal de Constância (ANMP)
• Câmara Municipal de Coruche
• Câmara Municipal de Felgueiras
• Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo (ANMP)
• Câmara Municipal de Guimarães (ANMP)
• Câmara Municipal de Ílhavo
• Câmara Municipal de Loures (ANMP)
• Câmara Municipal de Lousã
• Câmara Municipal de Lousada
• Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
• Câmara Municipal de Mértola
• Câmara Municipal de Mira
• Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
• Câmara Municipal de Odivelas (ANMP)
• Câmara Municipal de Oeiras
• Câmara Municipal de Ovar (ANMP)
• Câmara Municipal de Palmela (ANMP)
• Câmara Municipal de Paredes
• Câmara Municipal de Redondo (ANMP)
• Câmara Municipal de Santa Maria da Feira (ANMP)
• Câmara Municipal de Santarém (ANMP)
• Câmara Municipal de Santo Tirso
• Câmara Municipal de Seia (ANMP)
• Câmara Municipal de Sousel
• Câmara Municipal de Tavira (ANMP)
• Câmara Municipal de Viana do Castelo
• Câmara Municipal de Vila Franca de Xira (ANMP)
• Câmara Municipal do Crato
• CEDOUA - Centro de Estudos de Direito do Urbanismo e do Ambiente
• CELPA - Associação da Indústria Papeleira
• CGTP-IN – Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses
• CIM - TTM - Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes
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• CIM Alto Minho - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho
• CIMAA – Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo
• CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central
• CNA – Confederação Nacional da Agricultura
• CNADS – Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável
• Colégio dos Arq. Urbanistas da Ordem dos Arquitetos
• Comité Olímpico de Portugal
• DGAE – Direção-Geral das Atividades Económicas 
• Direção Regional do Ambiente – Governo dos Açores
• EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva
• Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais
• GAIURB - Divisão Planeamento e Reabilitação Urbana
• ICOMOS Portugal - Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios
• INTBAU Portugal - International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism
• IPB - Instituto Politécnico de Bragança
• MAFDR – Ministério da Agricultura, Florestas e do Desenvolvimento Rural
• Ministério do Mar
• OPRURB - Ofícios do Património e da Reabilitação Urbana
• Plataforma Cidades
• TdP – Turismo do Portugal
• Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável
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1 CGTP-IN Parcialmente acolhido

2 Particular Parcialmente acolhido

3 Particular Parecer sem sugestões

4 Particular Parcialmente acolhido

5 Particular Parecer sem sugestões

6 ME/SEAC/DGAE Acolhido

7 Particular Parcialmente acolhido

8 Particular Parcialmente acolhido

9 Particular Acolhido

10 Particular Parcialmente acolhido

11 Particular Já contemplado

12 Particular Parcialmente acolhido

13 Particular Já contemplado

Nº 

Participação
PonderaçãoAutor

13 Particular Já contemplado

14 DROTA-RAAçores Acolhido

15 Particular Já contemplado

16 Particular Parecer sem sugestões

17 Particular Parecer sem sugestões

18 Particular Já contemplado

19 Particular Já contemplado

20 Particular Acolhido

21 Particular Parcialmente acolhido

22 Particular Parcialmente acolhido

23 Particular Fora do âmbito do PNPOT

24 Particular Parcialmente acolhido

25 Particular Não acolhido

26 CM Santo Tirso Parcialmente acolhido

27 Associação MOV.CLIP - Movimento de Cidadãos Livres e Independentes por Portalegre Parcialmente acolhido27 Associação MOV.CLIP - Movimento de Cidadãos Livres e Independentes por Portalegre Parcialmente acolhido

28 Particular Fora do âmbito do PNPOT

29 CM Mértola Acolhido

30 Particular Já contemplado

31 Associação Nacional de Municípios Parcialmente acolhido

32 CM Amadora Parcialmente acolhido

33 CM Campo Maior Parcialmente acolhido

34 CM Constância Parcialmente acolhido

35 CM Figueira de Castelo Rodrigo Já contemplado

36 CM Guimarães Já contemplado

37 CM Loures Parcialmente acolhido

38 CM Marinha Grande Parcialmente acolhido

39 CM Odivelas Parcialmente acolhido

40 CM Palmela Parcialmente acolhido

41 CM Praia da Vitoria Já contemplado

42 CM Redondo Já contemplado42 CM Redondo Já contemplado

43 CM Santa Maria da Feira Parcialmente acolhido

44 CM Santarém Já contemplado

45 CM Seia Parcialmente acolhido

46 CM Tavira Já contemplado

47 CM Ovar Parcialmente acolhido

48 CM Vila Franca de Xira Já contemplado

49 Particular Já contemplado

50 Particular Acolhido

51 CM Coimbra Parcialmente acolhido

52 Turismo de Portugal Acolhido

53 CM Paredes Já contemplado

54 CM Viana do Castelo Parcialmente acolhido
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55 EDIA Acolhido

56 Particular Já contemplado

57 ICOMOS Portugal Parcialmente acolhido

58 OPRURB -  Ofícios do Património e da Reabilitação Parcialmente acolhido

59 CM Bragança Parcialmente acolhido

60 Comité Olímpico de Portugal Parcialmente acolhido

61 CM Mira Fora do âmbito do PNPOT

62 CNA Parcialmente acolhido

63 CM Lousã Fora do âmbito do PNPOT

64 Particular Já contemplado

65 CIMAA Parcialmente acolhido

66 CM Cascais - Departamento de Planeamento Estratégico Já contemplado

67 CM Alandroal Parcialmente acolhido67 CM Alandroal Parcialmente acolhido

68 CM Lousada Parcialmente acolhido

69 CEDOUA - Centro de Estudos de Direito do Urbanismo e do Ambiente Parcialmente acolhido

70 Particular Já contemplado

71 CIMAC Parcialmente acolhido

72 Colégio dos Arq. Urbanistas da OA Acolhido

73 CM Crato Parcialmente acolhido

74 CM Arraiolos Parcialmente acolhido

75 Municipio de Sousel Parcialmente acolhido

76 ACPMR - Associação Cluster Portugal Mineral Resources Parcialmente acolhido

77 CM Felgueiras Fora do âmbito do PNPOT

78 GAIURB Parcialmente acolhido

79 Ministério do Mar Acolhido

80 CM Avis Já contemplado

81 CM Coruche Já contemplado81 CM Coruche Já contemplado

82 CM Montemor-o-Novo Já contemplado

83 Particular Já contemplado

84 CM Macedo de Cavaleiros Parcialmente acolhido

85 Particular Parcialmente acolhido

86 Plataforma Cidades Parcialmente acolhido

87 ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local Parcialmente acolhido

88 CM Ilhavo Parcialmente acolhido

89 CM Aveiro Parcialmente acolhido

90 ASSIMAGRA - Associação Portuguesa dos Industriais dos Mármores, Granitos e Ramos Parcialmente acolhido

91 Particular Parcialmente acolhido

92 CELPA - Associação da Indústria Papeleira Parcialmente acolhido

93 Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável Parcialmente acolhido

94 Instituto Politécnico de Bragança Parcialmente acolhido

95 Particular Já contemplado

96 ANPC Parcialmente acolhido96 ANPC Parcialmente acolhido

97 INTBAU Portugal Parcialmente acolhido

98 Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes Parcialmente acolhido

99 Particular Parcialmente acolhido

100 Particular Parcialmente acolhido

101 Particular Parcialmente acolhido

102 CIM Alto Minho Parcialmente acolhido

103 MAFDR Parcialmente acolhido

104 AD&C Parcialmente acolhido

105 CM Oeiras Parcialmente acolhido

106 AM Beja Parcialmente acolhido

107 CNADS Acolhido

108 EMISGI Fogos Rurais Acolhido
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