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1. A Geografia, o Urbanismo e a reflexão de um estágio 

1.1. A Geografia e o Urbanismo  

As questões relacionadas com o território e suas dinâmicas espácio-temporais, desde cedo me 

fizeram despertar um profundo interesse pela geografia, as temáticas que a compõem, e o estudo da 

cultura pelo território. O fascínio pela geografia deriva igualmente desta ter um carácter multiescalar, 

fazer uma abordagem integradora do território, dos seus fenómenos, uma intensa utilização de mapas e 

trabalho de campo, e focar-se em áreas muito diversas, desde o ambiente às dinâmicas de 

desenvolvimento territorial e estruturação urbana. Neste sentido, o conhecimento do território assume-

se como o instrumento base da abordagem geográfica, aspecto pelo qual sempre tive bastante interesse. 

Esta curiosidade inata pela descoberta dos lugares e do espaço como palco da acção humana, 

culminou na licenciatura de Geografia, na variante de Urbanismo, que realizei na Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa entre 2004 e 2008. Apesar de compreender o território como um todo 

indissociável, produto da interacção dos sistemas físico e humano a várias escalas, sempre manifestei 

maior interesse pela vertente humana, nomeadamente pelas problemáticas urbanas e a sua abordagem à 

escala local, tendo sido esta a principal razão que me levou a optar pela variante de Urbanismo no 

segundo ano da licenciatura. Compreendo, no entanto, que é na articulação entre o nível local, regional 

e nacional, que a geografia merece um lugar de reconhecida importância, pela sua sólida formação 

física e humana do território e pelas suas ferramentas para leituras e intervenções multi-escalares. 

 

 1.2. Um mestrado em Gestão do Território e Urbanismo 

O presente relatório integra-se assim numa sequência cronológica de gostos geográficos e 

preferências urbanísticas que sempre me fascinaram, surgindo no âmbito do mestrado Gestão do 

Território e Urbanismo, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT). Após um 

primeiro ano de componente lectiva de cariz mais teórico, o segundo ano do mestrado assentou na 

realização de um estágio, que decorreu de uma escolha pessoal em enveredar pela via 

profissionalizante em detrimento da científica. O referido estágio consistiu no desenvolvimento de um 

trabalho, com utilidade tanto pessoal como para a entidade acolhedora, e que me serviu de base à 

elaboração do presente relatório, o qual permite obter aprovação ao nível do segundo ciclo de estudos 

do ensino universitário, do Mestrado em Gestão do Território e Urbanismo pelo IGOT. 

 

1.3. Um estágio na Câmara Municipal de Torres Vedras 

O presente relatório tem assim por base o estágio que realizei no Departamento de Urbanismo 

da Câmara Municipal de Torres Vedras (CMTV), e que consistiu precisamente na elaboração 

individual de um Plano Estratégico para o Centro Histórico de Torres Vedras (PECHTV), sob 

orientação do arquitecto Jorge Martins, responsável pela referida divisão, o qual sempre mostrou 

grande disponibilidade e interesse para o acompanhamento e desenvolvimento de todo o trabalho. A 
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realização do estágio apresentou ainda diversas vantagens, tanto do ponto de vista mais prático, como 

ao nível pessoal, mas também para a entidade autárquica. Do ponto de vista mais prático, a realização 

do estágio coadunou-se temporalmente com as tarefas a executar e com o período previsto para o 

mesmo, tendo decorrido entre Outubro de 2009 e Fevereiro de 2010, cumprindo os requisitos 

estabelecidos pelas normas regulamentares do mestrado Gestão do Território e Urbanismo.  

Ao nível pessoal o trabalho do estágio foi bastante proveitoso e enriquecedor, tendo 

apresentado vantagens a diversos níveis. Foi com muito agrado e entusiasmo que abracei este projecto 

desde princípio dado que se debruçou numa temática pela qual sempre tive bastante interesse, os 

centros históricos das cidades. Como tal, foi muito positiva a experiência de aplicar à prática, num caso 

concreto, toda a componente teórica que adquiri até então, e compreender a utilidade e importância da 

qualidade da mesma para fazer essa transposição, resolvendo os problemas do território e respondendo 

aos seus desafios. Também a adaptação de todos estes aspectos à metodologia do plano estratégico se 

afigurou muito interessante, pois permitiu ter noção da estrutura global deste instrumento, da sua 

elaboração, da articulação que tem de existir entre as suas fases, e do encadeamento e sequência que 

tem de presidir a essa estrutura, de modo a conseguir um trabalho coerente, imparcial e completo. Todo 

o trabalho de estágio foi desenvolvido individualmente, tendo isso apresentado a vantagem de poder 

fazer uma gestão autónoma e pessoal de todo o plano ao nível da sua organização e dos diferentes 

ritmos de elaboração de cada uma das partes que o constituem. A principal desvantagem de o plano 

estratégico ter sido elaborado individualmente recai no facto de ser um tipo de trabalho normalmente 

desenvolvido por uma equipa de pessoas de formações diversas, e ao ser individual, não foi possível a 

normal discussão em conjunto de algumas ideias, o que compromete o carácter multidisciplinar do 

trabalho e faz com que este careça certamente de muitos aspectos, e tenha lacunas que, se tivesse sido 

elaborado em equipa, talvez estivessem mais colmatadas. Este aspecto foi, no entanto, facilmente 

ultrapassado pela boa orientação, assistência, acompanhamento, interesse e disponibilidade por parte do 

arquitecto Jorge Martins, o qual me auxiliou em muitos aspectos, pelo seu grande conhecimento do 

território em causa e visão madura, decorrente da sua longa e enriquecedora experiência profissional. 

Também o contacto directo com um órgão autárquico foi muito benéfico no sentido em que se 

percebe realmente a necessidade que este tem de dispor de instrumentos flexíveis, inovadores, 

orientadores, que rompam com o conceito tradicional de planeamento, façam a gestão do território e 

respondam aos problemas e desafios que este apresenta, num actual contexto de incerteza, 

imprevisibilidade e impermanência. O contacto com a CMTV também me permitiu clarificar e 

perceber as dificuldades que a autarquia sente para fazer face ao declínio físico e funcional do centro 

histórico, apesar de estar ciente do mesmo. Estas dificuldades devem-se essencialmente à falta de 

recursos humanos, financeiros, vontade política, legislação pouco favorável e muito restritiva à 

intervenção nos núcleos históricos, aspectos que desmotivam igualmente o investimento de capital nas 

mesmas. Desta forma, o poder económico que poderia investir nestes núcleos históricos, gerando 
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efeitos multiplicadores e de arrastamento benéficos noutros sectores que iriam ser reciprocamente 

estimulados, não o faz devido a todas as condicionantes legais e restrições existentes, que se juntam aos 

constrangimentos naturais inerentes a estas áreas, tornando as novas coroas periféricas claramente mais 

apetecíveis. É importante ter noção de que, enquanto todo um conjunto de aspectos não forem 

alterados, flexibilizados, legislados e apoiados pela vontade política e financeiramente, é muito difícil 

ultrapassar todo este complexo de problemas e desafios com que se deparam os centros históricos. 

 Face às progressivas mudanças ocorridas no centro histórico, a CMTV começou a manifestar 

uma necessidade crescente de dispor de um instrumento estratégico que orientasse as intervenções 

neste núcleo antigo e auxiliasse na elaboração de outros planos para o mesmo, não dispondo no entanto 

de recursos humanos suficientes e disponíveis para se dedicar a esta tarefa. É neste contexto que, a par 

do pedido de estágio, surge a proposta de elaboração do PECHTV, cuja utilidade reverte assim a favor 

de ambas as partes, proporcionando vantagens mútuas. Apesar de a CMTV dispor de parcos recursos 

financeiros, após a futura elaboração do plano de implementação do PECHTV, poderá haver uma 

maior possibilidade de concretizar algumas das medidas, orientações, e acções integradas no mesmo. 

Estas podem ser adjuvadas e também decorrer da implementação dos projectos integrados no 

Programa de Acção Torres ao Centro, dado alguns destes terem um carácter estruturante (ex: Novo 

Mercado Municipal e Novo Terminal Rodoviário), podendo ter efeitos multiplicadores e de 

arrastamento a diversos níveis que facilitem a implementação e execução de propostas do PECHTV. 

O PECHTV é assim vantajoso para a CMTV na medida em que é um instrumento de grande 

utilidade para a gestão do território, de carácter não vinculativo, essencialmente orientador e mais 

flexível, permitindo uma constante adaptação às transformações deste núcleo consoante a sua resposta. 

Como tal, o PECHTV pretende definir orientações estratégicas, linhas de acção, medidas concretas e 

propostas de acção que rejam as intervenções a efectuar nesta área da cidade, na tentativa de resolver 

alguns dos seus problemas de uma forma mais operativa e estratégica. Estas são as grandes vantagens 

deste trabalho para a CMTV, pois tendo em conta que os planos em geral são muito normativos, e 

actualmente assiste-se a uma necessidade crescente de planos mais flexíveis e criativos, o PECHTV 

tenta na sua essência cumprir esses requisitos por ser mais simples, prático e direccionado à resolução o 

mais directa e sustentada possível dos problemas. Na verdade, o reconhecimento público do urbanismo 

e do ordenamento do território, faz-se pela qualidade dos resultados na cidade e no território em geral, e 

não pela qualidade dos planos produzidos. Este é um contributo necessário mas não suficiente, e como 

tal, foi todo este contexto que justificou a elaboração e utilidade do PECHTV para a CMTV. 

 

2. Planeamento estratégico para um núcleo histórico em declínio  

 2.1. Reestruturações territoriais e questões urbanísticas 

As cidades enquadram hoje a vida de grande parte da população, e têm vindo ao longo do 

tempo a sofrer fortes alterações ao nível das suas estruturas, forma e funções, afirmando-se como pólos 
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de importância crescente a vários níveis. A transição de uma sociedade agrícola e industrial para uma 

sociedade maioritariamente assente nos serviços, acarretou transformações importantes que 

conduziram a profundas modificações nas estruturas das cidades, nomeadamente nos seus núcleos mais 

antigos, os centros históricos, por serem áreas mais frágeis, menos flexíveis e pouco permeáveis a essas 

mudanças. Apesar desta reestruturação territorial que afectou as áreas urbanas e os seus centros 

históricos, estes preservam ainda muitas das suas qualidades simbólicas, memoriais, patrimoniais, 

urbanísticas, arquitectónicas, identitárias e sociais, as quais não se reproduzem nas novas coroas das 

cidades, bastante periféricas a estes núcleos. Como tal, é fundamental a valorização destas áreas 

históricas e o seu reposicionamento nas cidades, através de uma estratégia de revitalização física e 

funcional. É neste contexto que se enquadra o centro histórico de Torres Vedras, testemunho vivo e 

registo físico de épocas passadas da cidade, que tem vindo a sofrer transformações nas suas estruturas. 

Actualmente este núcleo vê-se perante a necessidade de ser repensado e reposicionado o seu papel na 

cidade, fazendo face a um conjunto de desafios físicos, funcionais e de articulação com a restante urbe, 

para assegurar a sua sobrevivência face às contínuas mudanças que se registam nesta área urbana. 

 

 2.2. Um plano estratégico para o centro histórico de Torres Vedras 

O gradual crescimento de que a cidade de Torres Vedras tem vindo a ser alvo, tem resultado 

num despovoamento e abandono progressivo do seu centro histórico, pela emergência de novas áreas 

urbanas em coroas periféricas. Estes lugares de génese recente, dificilmente contém um centro, uma 

área âncora em termos de espaço público onde se fundem as pessoas, actividades, comércio, serviços e 

identidade, carecendo de um núcleo e elementos identitários próprios, sendo o seu sentimento de 

pertença remetido para o centro histórico da cidade, demonstrando-se aí a importância deste, apesar do 

declínio observado. É neste contexto que o centro histórico carece de uma valorização física e 

funcional que o realce e faça sobressair como elemento identitário da comunidade local, aquilo que é 

diferente e a demarca em relação aos restantes lugares.  

Apesar de a revitalização dos centros históricos das cidades não ser uma temática recente, tendo 

já existido diversos esforços no sentido de inverter a situação geral de declínio, estes foram em 

inúmeros casos, muito superficiais, com intervenções mais estéticas, baseadas em arranjos 

paisagísticos, e com pouca acção ao nível funcional, carecendo de uma incidência ao nível estrutural 

que garantisse a sustentabilidade dessas áreas. Como exemplo temos a exclusiva aplicação da 

reabilitação física que se fez em alguns centros históricos, a qual não resolveu os problemas da 

degradação e segregação social, pois a aplicação exclusiva do restauro ou da conservação de fachadas, 

além de transmitir uma ideia estática de cidade, direccionou os núcleos históricos para a fossilização.  

Para solucionar os problemas dos centros históricos é necessário conseguir uma visão mais 

global e integrada do mesmos, e destes na cidade, ampliando a reabilitação para uma perspectiva 

multidisciplinar que englobe a arquitectura, o urbanismo, a geografia, a gestão administrativa, a 
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sociologia, a ecologia, a engenharia e tudo o que está ligado à história da cidade, devendo esta ser vista 

como um todo e não como um somatório de fragmentos funcionais. É neste sentido que o PECHTV, 

por se constituir um instrumento integrado, com uma visão estratégica às várias escalas e uma noção 

holística do centro histórico, definindo uma estratégia baseada na consciência da complexa realidade 

territorial deste núcleo, se afigura como um modo de dar resposta aos desafios que este apresenta. 

O PECHTV tem a vertente de fazer uma abordagem do centro histórico à escala local, sendo 

esta de grande importância, pois é muitas vezes bastante mais eficaz na resolução de problemas que se 

manifestam à escala da cidade e de sectores da mesma, como é o caso deste núcleo. O facto de o 

PECHTV propor uma intervenção ao nível micro é bastante vantajoso, pois a abordagem local permite 

um maior controlo e domínio sobre territórios menos extensos em área, pela focalização exclusiva e 

concentração mais aprofundada nos mesmos, direccionando-os para intervenções mais personalizadas.  

O plano estratégico tem ainda a vantagem de privilegiar a concertação de esforços entre os 

stakeholders dos sectores público e privado, o que permite equilibrar a intervenção para o mesmo. Este 

é um aspecto de grande relevância dado que o envolvimento do sector privado nas questões de 

planeamento urbano cria frequentemente bloqueios nas intervenções, devido às contrapartidas exigidas 

pelos agentes económicos no planeamento urbanístico. De facto, as parcerias dos agentes económicos 

com o sector público têm contribuído para diminuir o poder autárquico, desvalorizando-se 

frequentemente as questões sociais face à necessidade de crescimento económico, e é neste sentido que 

é importante minimizar os entraves e obstáculos desta natureza com vista a uma intervenção eficaz. 

 

2.3. Organização do estágio e estrutura do plano estratégico 

Sempre residi no município de Torres Vedras, e desde cedo que tenho vindo a observar o 

declínio progressivo do centro histórico da cidade, aspecto que facilitou a realização das tarefas do 

estágio ao nível do trabalho de campo, dado que parti com um conhecimento algo consolidado do 

território em questão, o objecto de estudo. Neste sentido, iniciei de imediato a leitura de planos, 

programas e outros documentos que incidissem na área do centro histórico, mas também na restante 

cidade, município, na NUT III Oeste e ao nível nacional. Só dessa forma, foi possível ter uma ideia 

mais abrangente dos vários objectivos, planos e projectos propostos às várias escalas, noção da sua 

relação e interligação e, decorrente desta leitura e análise, perceber a posição do centro histórico de 

Torres Vedras no contexto da cidade, esta no âmbito do município e da região, e por sua vez o Oeste ao 

nível nacional. Esta perspectiva multiescalar foi um passo inicial, fundamental à compreensão do 

centro histórico, o objecto de estudo, como um todo indissociável do seu contexto envolvente. Tanto do 

contexto imediato, ao nível da escala local da cidade, como municipal, regional e nacional, enquanto 

produtor e produto do território em que se insere, sujeito portanto às suas influências e dinâmicas, 

contribuindo igualmente para as mesmas. 
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Após algum detalhe destas relações às várias escalas e de perceber as suas dinâmicas, foi 

possível elaborar a primeira fase da Parte I do plano estratégico, uma caracterização e enquadramento 

do município e da cidade de Torres Vedras e o diagnóstico do centro histórico, etapa que culminou 

com a elaboração de uma matriz SWOT, síntese desta parte. Esta primeira fase serviu assim de base à 

segunda, a qual integra a elaboração de cenários, que por sua vez vão permitir a definição da visão 

estratégica e dos objectivos a estabelecer para o centro histórico de Torres Vedras. Por fim, estes 

conduziram à definição das linhas de acção e orientação estratégica para este núcleo, tarefa que 

encerrou a terceira e última fase da Parte I do trabalho. Embora consciente de que um plano estratégico 

deve integrar um plano de implementação do mesmo, por questões de tempo, isso não sucede no 

presente caso, tendo as tarefas do trabalho de estágio consistido apenas na Parte I, a elaboração do 

plano. A implementação do plano fica assim como uma tarefa em aberto, a completar e a prosseguir à 

elaboração do plano, dado que se constituiu como a sua parte mais importante. 

O PECHTV concretizou-se numa estrutura que se divide em três partes: a primeira, I. 

Caracterização e Diagnóstico do Centro Histórico de Torres Vedras, a segunda II. Cenários, Visão e 

Objectivos para o Centro Histórico de Torres Vedras, e a terceira, III. Plano de Acção para o Centro 

Histórico de Torres Vedras. 

Na primeira parte procedeu-se ao enquadramento da cidade de Torres Vedras e à 

caracterização do seu centro histórico sob duas vertentes: uma de carácter mais demográfico e 

socioeconómico que permitiu conhecer e compreender a realidade deste núcleo a estes níveis, a 

segunda de cariz mais urbanístico e ambiental, ancorada em seis componentes urbanísticas 

previamente definidas: Habitação; Edificado; Espaço Público e Ambiente Urbano; Comércio, Serviços 

e Equipamentos; e Infra-estruturas e Mobilidade, as quais nortearam a estrutura do restante plano. As 

matrizes síntese e a análise SWOT final encerraram a elaboração da primeira parte do plano, 

sintetizando de forma simplificada, o centro histórico nos aspectos abordados na caracterização. 

A segunda parte do plano dedicou-se à elaboração e escolha do cenário que orientou a 

definição da visão estratégica e os objectivos a estabelecer para este núcleo, sendo estes aspectos 

integrados nesta parte. Após a definição da visão, foram estabelecidos os objectivos para o centro 

histórico, os quais se subdividem em dois tipos: objectivos estruturantes, mais gerais e abrangentes, e 

opções estratégicas sectoriais, as quais estão ancoradas nas seis componentes urbanísticas em que se 

baseou o diagnóstico urbanístico e ambiental. Por fim é apresentado um modelo elucidativo das 

prioridades para o centro histórico, que mostra a transversalidade dos dois tipos de objectivos.  

A terceira e última parte do plano é constituída pelas linhas de acção e orientação estratégica 

para o centro histórico de Torres Vedras, as quais têm como objectivo dar orientações de intervenção 

neste núcleo, e indicar tipos de acções e medidas concretas a realizar nesta área, tendo em vista a sua 

revitalização física e funcional. Esta terceira parte integra igualmente a explicação da metodologia de 

elaboração das linhas de acção e orientação estratégica e da matriz de avaliação das mesmas. 


