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Resumo

Num momento em que a degradação do património construído e o declínio da 

qualidade ambiental urbana afecta, com maior ou menor intensidade, áreas centrais de 

algumas cidades médias e de pequenos centros urbanos, a sociedade e o poder 

político tem dado maior atenção à temática da reabilitação urbana e à necessidade de 

termos um maior e melhor planeamento urbano.

Este estudo procura dar um contributo dando resposta à seguinte questão de 

partida - “Num contexto de crescente competitividade entre cidades e regiões, de que 

forma a requalificação urbana e a valorização ambiental das cidades de Bragança, 

Chaves e Viana do Castelo, pode constituir um factor de melhoria da sua atractividade, 

competitividade e qualidade de vida?”.

A metodologia de resposta a esta questão parte do geral para o particular e foi 

estruturada na influência aglutinadora que o ordenamento, o planeamento e 

particularmente o planeamento estratégico podem dar para uma melhor organização e 

gestão do território (reflexões teóricas). Desta forma, analisam-se planos/programas 

de requalificação e reabilitação urbana, nomeadamente, o Programa Polis,

enquadrados no estudo de caso de três cidades médias do norte do país – Bragança, 

Chaves e Viana do Castelo como forma de melhorar a qualidade de vida e a 

competitividade destas cidades.

A dissertação está organizada em três partes. Na primeira parte é feito um 

enquadramento teórico à evolução dos conceitos de ordenamento do território e 

planeamento, a competitividade urbana e territorial, o novo contexto para o 

enquadramento das políticas, o planeamento estratégico, o planeamento na Europa e 

em Portugal. Na segunda parte é abordada a questão da reabilitação e requalificação 

urbana – do conceito às políticas, dando particular destaque ao Programa Polis. Na 

terceira parte é feita uma análise aos planos estratégicos das cidades em estudo -

Bragança, Chaves e Viana do Castelo, bem como um enquadramento geográfico das 

mesmas. Destacam-se os Programas Polis destas cidades e a avaliação por parte da 

população aos programas e ao papel que estes podem desempenhar no 

desenvolvimento e competitividade das cidades.

Palavras-chave: Planeamento; Ordenamento do Território; Planeamento Estratégico; 
Reabilitação, Requalificação; Competitividade; Marketing Territorial; Polis; Bragança, 
Chaves; Viana do Castelo.
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Summary

In a time when degradation of built heritage and the decline of urban 

environmental quality affect, more or less intensely, central areas of some middle cities 

and small urban centres, society and the political power are paying more attention to 

the topic of urban rehabilitation and the need to have a wider and better planning.

This study tries to contribute by answering to the following outset question –

“In a context of growing competitiveness among cities and regions, in what way can 

urban requalification and environmental valuation of Bragança, Chaves and Viana do 

Castelo be a factor of improvement of their attractiveness, competitiveness and quality 

of life?”. 

The method used to answer this question goes from general to particular, and 

it was structured under the agglutinant influence that can be caused by management, 

planning and, particularly, strategic planning for a better land organization and 

management (theoretical considerations). Thus, plans / programs for urban 

requalification and rehabilitation are analysed, namely Polis Program, and are framed 

in the case study of three middle cities in the north of Portugal – Bragança, Chaves 

and Viana do Castelo, as a way of improving the quality of life and competitiveness of 

these cities.

The dissertation is organized in three parts. In the first part, there’s a 

theoretical framing of the conceptual evolution of land management and planning, 

urban and territorial competitiveness, a new context for political framing, strategic 

planning, planning in Europe and in Portugal. In the second part, the question of urban 

rehabilitation and requalification is approached – from the concept to policies, with 

special highlight to Polis Program. In the third part, there’s an analysis of the strategic 

plans of the studied cities - Bragança, Chaves and Viana do Castelo – as well as a 

geographical framing of those cities. There’s the highlight of Polis Programs of those 

cities and the population’s assessment of these programs and the role they may play in 

the development and competitiveness of the cities.

Key words: Planning; Land Management; Strategic Planning; Rehabilitation, 

Requalification; Competitiveness; Territorial Marketing; Polis; Bragança, Chaves; Viana 

do Castelo.
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Introdução

Em Portugal nas últimas três décadas tem-se verificado uma crescente 

tendência para um processo de urbanização da população que vê nas áreas urbanas e 

nas cidades em particular, uma forma de aceder mais facilmente a bens essenciais e 

melhorar a sua qualidade de vida. Contudo, a grande pressão urbanística e a ausência 

quer de ordenamento do território, quer de planeamento que o suportasse, originou 

grandes problemas urbanísticos, sociais e económicos pela ausência de uma verdadeira 

política de cidades, em particular nas décadas de 60 a 80 do século passado.

Actualmente além desta tendência para a urbanização, por vezes espalhada pelo 

mundo rural (acelerada difusão dos valores e consumos urbanos nos meios rurais), 

verifica-se uma maior exigência por parte da população em relação à governança do 

seu território.

No entanto, a importância dada ao planeamento e ordenamento do território 

nacional pelo poder político só é evidente nas últimas décadas do século XX. Os

próprios conceitos, quer de planeamento (nas suas várias perspectivas), quer de

ordenamento tem sofrido algumas evoluções. Neste sentido, a abordagem ao conceito 

de planeamento nas suas várias perspectivas e momentos mais importantes foi 

considerado importante para a estruturação temática deste trabalho, uma vez que, o 

conceito de planeamento é caracterizado por uma evolução influenciada pelo momento 

económico e social. 

O processo de planeamento aparece-nos associado às relações que o Homem 

estabelece com o território, numa sequência de objectivos pré estabelecidos. Ou seja, 

planear é também predizer um modelo global de desenvolvimento territorial, 

adoptando estrategicamente um modelo económico e social de dinamização do 

território (visa a qualidade de vida e o bem-estar social das populações), para atingir 

um desenvolvimento sustentável.

A partir dos anos 80, os objectivos do planeamento passaram a ser norteados 

pela integração, valorização e reestruturação territoriais, visando a integração de 

regiões e cidades através de redes no sistema global, o aprofundamento do 

desenvolvimento durável/sustentável e a reestruturação de economias e territórios 

nacionais, através de um reforço progressivo da autonomia e competitividade 

económica, financeira e cultural de regiões e cidades. É desta forma que o 

planeamento estratégico (a partir dos anos 80) é assumido como o grande paradigma 
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para um melhor ordenamento territorial e desenvolvimento. Este aplica uma visão ou 

ideia estratégica ao território através de um conjunto de acções, procurando potenciar 

forças e oportunidades e resolver fraquezas e ameaças diagnosticadas. Da origem 

bélica, passando pela influência do mundo empresarial, o planeamento estratégico 

urbano ou territorial marca uma ruptura com o planeamento clássico: plans are 

nothing, planning is everything, isto é, a actividade estratégica não culmina na 

elaboração de um plano. Ele é apenas uma das fases de um ciclo estratégico, a qual 

engloba como parte fundamental a concretização dos objectivos, o controlo e a 

avaliação. O planeamento estratégico procura a melhor direcção para o 

desenvolvimento futuro da cidade e da sua população, determinando as suas forças, 

fraquezas, ameaças e oportunidades.

O planeamento estratégico encontra no marketing urbano/territorial um apoio 

fundamental para atingir os seus fins, num momento em que cada vez mais se fala em 

competitividade (e na falta dela) a vários níveis (laboral, empresarial, institucional, 

regional, nacional e a nível global), a ênfase na competitividade urbana e territorial 

tem estado presente. Neste cenário de mudança, três factores adquirem relevância 

para o planeamento e gestão de cidades. Em primeiro lugar, a necessidade que 

“sente” cada cidade de melhorar a sua posição no sistema, de forma a oferecer 

melhores condições ao investimento; em segundo lugar, a melhoria das infra-

estruturas de transporte e comunicações, e a aplicação de tecnologias de informação 

(requisitos fundamentais para “aparecer” a nível internacional), e finalmente, a 

disponibilidade de recursos humanos qualificados, possivelmente a melhor garantia 

para um desenvolvimento auto-sustentável a largo prazo. 

No contexto actual de degradação do património construído e de declínio da 

qualidade ambiental urbana em áreas centrais de algumas cidades médias e de 

pequenos centros urbanos, a sociedade e o poder político tem dado maior atenção à 

temática da reabilitação urbana e à necessidade de termos um maior e melhor 

planeamento urbano, destacando o papel do planeamento estratégico urbano ou 

territorial (a necessidade de uma estratégia de mercado que deve ter em conta as 

vantagens comparativas que detém e os segmentos de mercado sobre os quais deve 

focalizar-se), como factor capaz de potenciar investimento interno e externo.

Outro dos conceitos que considero fundamental na estruturação temática deste 

trabalho passa pelo ordenamento do território, uma vez que foi a sua ausência que 

ajudou à existência de muitas situações negativas no espaço urbano e no território em 



10

geral (desordenamento). No entanto, é também através das suas orientações, 

objectivos e política que se poderão resolver ou colmatar essas e outras situações. 

Para LOPES (1997), o ordenamento do território é, fundamentalmente, a 

gestão da interacção do homem e do espaço natural, traduzindo-se no planeamento 

das ocupações, no potenciar do aproveitamento das infra-estruturas e no assegurar da 

prevenção de recursos limitados.

Em sentido lato, o ordenamento do território é a aplicação no solo das políticas 

públicas, designadamente económico-sociais, urbanísticas e ambientais, visando a 

localização, organização e gestão correcta das actividades humanas. A Carta Europeia 

do Ordenamento do Território considera-o como uma visão, um objectivo e um 

conjunto de acções, devidamente articuladas no espaço e no tempo, que resultam na 

“tradução espacial das políticas económicas, sociais, culturais e ecológicas da 

sociedade” (DGOTDU, 1988). Como refere ALEXANDRE (2003), se nem todo o 

ordenamento é urbanismo em sentido estrito, porque nem todo se reporta à urbe, 

todo o urbanismo é ordenamento ou tende a pressupor ordenamento.

Neste estudo, de entre vários aspectos relacionados com conceitos próximos 

como reabilitação, requalificação, renovação urbana, são destacados programas que 

pelas intervenções em maior ou menor escala no espaço urbano contribuem para uma 

melhoria do espaço e paisagem urbana e para uma melhor qualidade de vida das 

populações e em última análise, contribuem para uma atmosfera mais competitiva dos 

espaços em que intervém.

A imagem de um território, e particularmente a imagem de uma cidade, pode 

funcionar como factor determinante no processo de competição urbana (a assunção de 

uma posição de liderança, conquista de um nicho em determinada área, o produto que 

quer vender), se conjugado com outros factores de natureza económica. Para essa 

imagem positiva ou negativa, importa a opinião e a forma como a própria população 

local “vê” a sua cidade e o espaço público - identidade, funcionando esta como um 

clima propício ao investimento. O objectivo último será o reforço da visibilidade ou 

notoriedade da cidade, a diferentes escalas. Para atingir esse êxito, cada cidade têm 

de fomentar a sua atracção: “uma cidade na qual os visitantes, seja por negócios ou 

outra razão qualquer gostem de estar”. Ainda que por natureza os critérios económicos

tenham um grande peso, por si só são redutores, pelo que devemos ampliá-los aos 

aspectos físicos relacionados com o desenho urbano e a qualidade de vida urbana. Se 

o primeiro conduz a políticas ou estratégias de desenvolvimento, o segundo leva-nos a 

políticas de requalificação e reabilitação urbana. 
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Esta dissertação procura neste domínio contribuir dando resposta à seguinte 

questão de partida - “Num contexto de crescente competitividade entre cidades e 

regiões, de que forma a requalificação urbana e a valorização ambiental das cidades de 

Bragança, Chaves e Viana do Castelo, pode constituir um factor de melhoria da sua 

atractividade, competitividade e qualidade de vida?”.

A metodologia que sustentou este estudo, parte da abordagem a conceitos 

gerais para a análise a casos particulares em termos teóricos e espaciais, procurando 

estruturar e dar coerência ao próprio estudo. Procurou-se adoptar como opção 

metodológica realizar uma pesquisa bibliográfica e na internet centrada na temática da 

importância do planeamento e ordenamento do território, dando ênfase ao 

planeamento estratégico e às políticas/planos de reabilitação e requalificação urbana e 

ambiental, procurando relacioná-las com a competitividade urbana e territorial.

A escolha das três cidades médias – Bragança, Chaves e Viana do Castelo - é 

justificada pela sua localização geográfica no Norte do país e por algumas 

características urbanas e sócio-económicas (recolhidos a partir de informação 

estatística oficial e estudos publicados) e por outro lado pelos objectivos dos projectos 

de requalificação urbana e ambiental implementados recentemente nas três cidades 

que, apesar de similares, tiveram uma abrangência e ambição distintas. Foi feito um 

levantamento, recolha e tratamento de informação relativo aos Planos Estratégicos das 

cidades em estudo, bem como aos Planos Estratégicos que suportam as intervenções 

Polis nas cidades em causa.

A dissertação de mestrado apresenta uma estrutura que se reparte por três 

grandes partes, procurando dar corpo aos objectivos e à metodologia antes referida, 

bem como dar resposta à questão de partida.

A primeira parte corresponde ao enquadramento teórico do estudo, procurando 

sistematizar e problematizar algumas orientações conceptuais apresentadas sob a 

visão de diversos autores. Esta abordagem conceptual entronca directamente na 

questão de partida que origina este estudo. Começa por realizar uma análise das 

principais características dos conceitos de planeamento e ordenamento, tanto no que 

toca às questões de paradigma como na sua evolução temporal, recaindo igualmente

numa abordagem conceptual, relacionada com a aplicação espacial em diferentes 

contextos, nomeadamente a Europa e Portugal em particular. Ainda na primeira parte, 

um segundo ponto relaciona-se com a competitividade urbana e territorial, uma vez 

que esta actualmente se assume como factor fundamental para o desenvolvimento das 
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cidades, regiões e países, (apoiada no marketing territorial), considerando-se 

fundamental o seu enquadramento nas políticas actuais.

O terceiro ponto desta primeira parte relaciona-se com o papel que o 

planeamento estratégico territorial assume na actualidade enquanto processo dinâmico 

e participado, de forma a promover o desenvolvimento e o bem-estar das populações 

de um território e em particular das cidades (um projecto de cidade em qur todos os 

agentes são envolvidos).

Para finalizar, num quarto ponto é realizado um exercício de síntese dos 

principais momentos e instrumentos de planeamento e ordenamento do território em 

vigor em Portugal nas últimas décadas.

A segunda parte desta tese inicia com uma abordagem conceptual aos 

conceitos de reabilitação e requalificação urbana, apresentando e problematizando os 

conceitos. Seguidamente é apresentada a questão da reabilitação e requalificação 

urbana à escala europeia (em particular na União Europeia). Um terceiro ponto desta 

segunda parte apresenta os principais programas e políticas de reabilitação e 

requalificação urbana implementadas em Portugal. Neste seguimento, surge um quarto 

ponto em se destaca o Programa Polis – Programa de Requalificação Urbana e 

Ambiental de Cidades implementado em várias cidades portuguesas (abordado mais 

pormenorizadamente em três projectos na terceira parte da tese). Neste caso, são 

abordadas as origens, os objectivos e a estrutura por eixos do Programa, bem como, a 

sua dotação financeira.

A terceira e última parte da tese procura sistematizar as grandes ideias dos 

planos estratégicos das cidades de Bragança, Chaves e Viana do Castelo, uma vez que 

estas correspondem ao estudo de caso. Começa-se por realizar uma análise com base 

em informação estatística a aspectos sócio-económicos (localização territorial, 

acessibilidades, povoamento e demografia, actividades económicas e emprego) 

integrados na sua dinâmica territorial, sendo seguidamente apresentadas as grandes 

linhas de intervenção no espaço urbano dos respectivos Polis. Para valorizar esta 

análise, é apresentada uma avaliação a aspectos relacionados com a reabilitação e 

requalificação urbana e em particular os Programas Polis, a partir de dados/informação 

recolhida com inquéritos à população local presente nas três cidades. Desta forma, foi 

possível confrontar as intervenções/acções projectadas, em curso ou concretizadas no 

terreno pelas entidades Polis dos três municípios com a percepção qualitativa que as 

populações locais delas fazem.
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Figura 1: Esquema conceptual síntese da estrutura da tese.

“O papel das políticas de requalificação urbana e ambiental: o caso do Programa POLIS em 
Bragança, Chaves e Viana do Castelo”
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Parte I

Planeamento e Ordenamento do Território 

– Conceitos e políticas 
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1. Do conceito de Planeamento ao Ordenamento do Território –

contextualização.

Em Portugal os conceitos de planeamento e ordenamento do território são de 

utilização relativamente recente. Situação evidente em alguns dos “erros” urbanísticos 

e atentados ao território que podem ser observados um pouco por todo o país. É essa 

a razão pela qual este estudo incide desde já nas diversas linhas de pensamento que 

contextualizam e definem estes conceitos, fundamentais para se perceber o impacto 

que as diversas abordagens espácio-temporais originaram no território e na qualidade 

de vida e bem-estar das populações.

Neste sentido, a primeira parte da tese pretende colocar a ênfase no papel que 

o planeamento, o planeamento estratégico, o ordenamento do território e a 

competitividade urbana e territorial ocupam na estruturação e transformação do 

espaço, em particular, o espaço urbano. As transformações económicas e sociais que 

se tem vindo a verificar nas últimas décadas do século XX, e nos primeiros anos do 

século XIX, transformaram a dicotomia entre rural e urbano, numa visão espartilhada 

do urbano pelas periferias e áreas rurais (onde pontuam igualmente características 

urbanas). Este enquadramento abre novas oportunidades, mas apresenta igualmente 

novos problemas, aos quais o planeamento tradicional não consegue responder 

convenientemente. Surgem assim novas abordagens, como por exemplo o 

planeamento estratégico e o marketing territorial, cada vez mais importantes no actual 

contexto de competitividade territorial.
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1.1 - O conceito de Planeamento

Segundo HENRIQUES (2003 a), a acção de planificação existe desde que o 

homem vivendo em sociedade decide a utilização de recursos de que dispõe, com vista 

à prossecução dos objectivos que entende como necessários. Começa assim a antever-

se a importância que este conceito ocupa na vida das populações e na organização do 

território que ocupam.

No mesmo sentido para PARTIDÁRIO (1999), “ordenar e planear são actos 

intrínsecos da actividade humana”. O indivíduo planeia intuitivamente todas as suas 

actividades diárias. Esta intuição prende-se com a necessidade de estabelecer uma 

ordem nos processos humanos. Esta ideia é corroborada por SIDÓNIO PARDAL e 

COSTA LOBO (2000), citados por SIMÕES (2002), afirmando que “nas relações 

vivenciais do Homem com o território há sempre processos de planeamento, os quais, 

por sua vez, influenciam o desenvolvimento dessas relações. A realidade sócio-

territorial, enquanto estrutura física identificada, adoptada, e também enquanto espaço 

vivido, é sempre o resultado de formas de referenciação e apropriação das coisas. O 

acto de apropriação do território requer uma consciência organizada e alcança a sua 

principal dimensão útil através de transformações arquitectadas do espaço.”

Para HALL (1970, 1992), planear é «uma sequência ordenada de operações 

designadas para conduzir e se atingir quer um único objectivo quer o equilíbrio entre 

vários objectivos». Planear é também predizer. Predição requer alguma percepção 

estimada do futuro. Ausência de planeamento ou planeamento de curto prazo que não 

antecipe esse mesmo futuro pode resultar em sérias disfunções e ineficiências.

Planeamento urbano significa planear com uma componente espacial. As 

abordagens de planeamento têm as suas raízes no planeamento das cidades (town 

planning), planeamento do uso dos solos (land use planning) e «desenho» (design) 

arquitectural e paisagístico (architectural/landscape design). Tem também origem, 

nomeadamente o planeamento urbano, na arquitectura e «engenharia da saúde 

pública» (public health engeneering) que data da evolução do poder municipal 

(administração pública local).

Para SIMÕES (2002), o planeamento territorial deve ter em vista o 

«desenvolvimento», entendido este como o acesso às condições de «bem-estar». 

Pressupõe, portanto, não apenas a configuração de um modelo de ordenamento 

territorial ou de organização física, consagrando vocações do uso do solo e condições 
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da sua protecção e valorização, e regras de produção do solo urbanizável, mas 

também, e antes de mais, um modelo global de desenvolvimento territorial, 

explicitando estrategicamente um modelo económico e social de dinamização do 

território, mola impulsionadora e sustentadora das várias transformações físicas do 

solo que venham a ocorrer.

SIMÕES (2002) defende que o planeamento territorial, regional e local, para 

além do desígnio superior e fundamental que é o alcance da qualidade de vida, do 

bem-estar social das populações, prossegue objectivos específicos de coesão territorial, 

económica e social, através de uma gestão racional/sustentada dos recursos naturais e 

ambientais, de protecção e valorização de patrimónios, de distribuição e/ou 

redistribuição equilibrada de populações e actividades, de uma correcta e estratégica 

infra-estruturação e vertebração territorial (acessibilidades, saneamento básico, 

energia, sistema urbano, etc.), e de orientação concertada e programada de processos 

de ocupação do solo.

O planeamento urbano constitui uma vertente fundamental nas cidades de hoje 

ao se assumir como a expressão mais acabada de controlo administrativo sobre a 

organização da cidade. Para PAGE (1995), ele permite enquadrar as acções 

conducentes a um estádio de desenvolvimento no plano temporal uma vez que assume 

um papel muito importante na promoção e condução do desenvolvimento, 

proporcionando a inventariação das condições existentes, dos problemas mais 

relevantes, das potencialidades que possam garantir a dinamização pretendida, a 

estruturação de um quadro articulado de acções a desenvolver, em coordenação com 

os agentes envolvidos e com as estratégias que mais se adequam à prossecução dos 

objectivos fundamentais de um processo de desenvolvimento. Todavia, nem sempre se 

consegue uma efectiva realização dos objectivos propostos, devido a um leque diverso 

de factores.

O planeamento urbano consiste no planeamento desenvolvido em áreas 

urbanas para atingir muitas das metas associadas à gestão do sistema urbano. Por 

gestão urbana entende-se geralmente a gestão municipal que tem as suas origens no 

crescimento da administração pública, característica aumentada com a legislação 

nacional em muitas cidades ocidentais durante os períodos de rápido crescimento e 

urbanização.

A gestão urbana tem um objectivo específico de acção, o espaço. Porém, ela 

deve satisfazer para além de um critério universal de eficácia, um critério suplementar 
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de igualdade ou equidade (BOUINOT e BERMILS, 1995). Este último critério, equidade, 

é bastante enfatizado no quadro do desenvolvimento sustentável.

Nas áreas urbanas, a gestão e o planeamento são frequentemente utilizados 

enquanto terminologias recíprocas, embora para PAGE (1995) seja importante 

reconhecer que:

- as estruturas governamentais são responsáveis pela gestão do sistema 

urbano em localidades particulares, onde o planeamento urbano se afirma como 

função estatutária do governo urbano;

- o planeamento é desenvolvido em áreas urbanas para atingir muitas das 

metas associadas à gestão urbana.

Segundo GOTTDIENER (1985), o planeamento clássico, emergente da filosofia 

positivista de COMTE, enfatiza a tecnocracia, o autoritarismo e a intuição humana. Sob 

estes pressupostos, as soluções clássicas de planeamento são estabelecidas em 

«atmosferas laboratoriais» herméticas, afastadas por definição da realidade e sem 

qualquer democraticidade.

Este tipo de planeamento valoriza sobretudo a dimensão física, a qual se traduz 

numa intervenção pública dirigida para a prossecução do crescimento físico da cidade, 

modelada através de duas possibilidades:

- a regulação da expansão para os subúrbios (hinterland), ou

- a reorganização urbanística de áreas no centro da cidade, afectadas por 

graves problemas de sobrelotação residencial, por prédios degradados, sem condições 

de higiene, e por estrangulamentos na circulação.

A ênfase na resolução de problemas, que tinham uma origem física e com a 

organização física dos sistemas, explica porque é que o planeamento clássico foi tão 

influenciado por disciplinas como a arquitectura e engenharia.

O planeamento – planeamento físico urbano – preocupa-se, 

fundamentalmente, em providenciar uma estrutura espacial de actividades que, em 

certa medida, é melhor do que aquela que existiria sem planeamento.

Desde o princípio do século XX, ocorreram em diversos países, alguns factos 

marcantes para a história do planeamento territorial. De entre eles destacam-se: o 

Planning Act, no Reino Unido (1909); a criação da “Planning Association of América”

(1923); a promulgação das bases legais do planeamento holandês (1931); a 

publicação do “Relatório da Comissão Barlow” (1937-40); e a edição da obra de Lewis 

Munford – The Culture of Cities (1938).



19

Segundo PARTIDÁRIO (1999) citando FALUDI (1987), o planeamento clássico 

enquanto escola e teoria teve em Patrick GEDDES (Grã-Bretanha) e em Frederick 

OLMSTEAD (EUA), os seus principais percursores. Estes defendem a abordagem 

holistica do território, em que o mesmo era visto como um todo global e coerente, e 

portanto os planos reflectiam essa visão global para o desenvolvimento de uma dada 

região. Pautavam-se igualmente como refere FALUDI, pela ausência de método, o que 

inibe a tradução eficaz do conhecimento em acção.

Segundo HEALEY (1990), em “Guia para a elaboração de planos estratégicos de 

cidades médias” (1996), as origens do planeamento radicam nas ideias iluministas e no 

pensamento técnico e racional do século XIX (utopia e objectivos racionais). O 

processo de planeamento que se lhe associa materializa-se através de planos físicos de 

desenvolvimento (ordenamento territorial), que ficaram conhecidos como Blueprints. 

Estes planos, abarcando indiferenciadamente todos os âmbitos/sectores, norteavam-se 

por princípios e modelos lógicos e racionais, e orientavam-se para a resolução de 

problemas concretos e o alcance de metas objectivas e substantivas, através da busca 

de soluções óptimas. O processo de planeamento era habitualmente considerado como 

a art of making social decisions rationally. COSTA (1996), refere igualmente que o fim 

da 2ª Guerra Mundial foi marcado pelo início de uma nova era na sociedade, 

responsável pela emergência de um novo paradigma – planeamento racional. Devido à 

necessidade de reconstruir vários países devastados pela guerra e face à rápida 

expansão económica, o domínio de planeamento deslocou-se de pontos de vista 

estritamente físicos do sistema para abordagens mais compreensivas num conjunto 

mais abrangente de disciplinas como a economia, sociologia, geografia, psicologia, 

etc.. Esta visão do pós-guerra do planeamento é muito mais científica que a anterior e,

segundo PARTIDÁRIO (1999) citando FALUDI (1987), refere-se a uma sequência de 

acções, segundo um determinado percurso orientado por objectivos, envolvendo 

quatro passos fundamentais: a análise da situação; a definição do percurso a seguir; a 

avaliação comparativa de alternativas; e a selecção da melhor alternativa. 

SIMÕES (2002), acerca deste assunto refere que a variável espaço/território 

esteve praticamente marginalizada nas abordagens das ciências económicas até à 

Segunda Grande Guerra. Com o sucesso da economia Keynesiana, a análise global e 

espacial do circuito económico, e o apelo à homogeneização espacial das economias 

nacionais através da introdução de um conjunto de mecanismos racionalizadores e 

regularizadores do funcionamento do sistema capitalista, permitiu e favoreceu o 

desenvolvimento das análises do território e, consequentemente, da economia 
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espacial. Em grande medida, nascia assim o planeamento e o ordenamento regional e 

local.

Segundo SIMÕES (2002), o planeamento territorial enquanto ciência tem sido 

atravessado por diversas abordagens teóricas ou metodológicas. Este autor salienta

três:

a) planeamento racionalista;

b) planeamento estratégico; 

c) planeamento comunicativo.

Segundo este autor, a abordagem racionalista ou tradicional, prevaleceu no 

planeamento territorial durante várias décadas, quase até ao fim dos anos 60. Neste 

período o planeamento da cidade incorpora não só a necessidade de planeamento 

físico mas também a necessidade de atingir objectivos económicos e sociais, 

estabelecidos através de consenso político. A influência do planeamento económico 

nacional no planeamento local, reflecte-se no protagonismo assumido pelos governos 

locais não só na preparação de planos mas também na sua implementação.

Nos anos 70, a crise derivada do primeiro choque petrolífero conduz a 

preocupações com aspectos económicos, se retivermos a contemporaneidade da 

recessão aliada à quebra generalizada dos ritmos de crescimento urbano, a qual 

estaria na origem da deslocação do ponto de acumulação dos recursos para outros 

territórios com dotações factoriais mais ajustadas aos fluxos de procura dominante 

(investimento e localização de actividades). Segundo HENRIQUES (2003 a), a 

crescente substituição da filosofia do Estado Providência pela ideologia do mercado 

(resultante da crise do Estado Providência), a expansão do neo-liberalismo, a 

globalização mundial, a melhoria do nível educacional, entre outros factores, conduziu 

a uma transformação social que conduziu a várias críticas ao planeamento racional 

que, depois do seu apogeu (1950-70), conhecia agora um franco declínio.

No essencial, essas críticas centraram-se no excesso de rigidez normativa e na 

consequente falta de flexibilidade de introduzir quer o crescente protagonismo do 

factor económico, quer os novos valores e interesses da sociedade, bem como as 

novas e intensas dinâmicas do território, já que se baseava fundamentalmente em 

projecções tendenciais do passado. A tecnocracia e a centralização no que toca à 

decisão, bem como o facto de o plano ser muitas vezes separado da orçamentação e 

da implementação e raramente considerar processos de monitorização/avaliação é 

frequentemente apontada como crítica. Deste modo, as criticas à validade do 

planeamento racionalista passaram a originar uma maior atenção no processo de 
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implementação, nos consensos e no papel do planeamento como uma forma de 

aprendizagem.

A partir de então, os objectivos têm sido norteados pela integração, valorização 

e reestruturação territoriais, visando a integração de regiões e cidades através de 

redes no sistema global, o aprofundamento do desenvolvimento durável/sustentável e 

a reestruturação de economias e territórios nacionais, através de um reforço 

progressivo da autonomia e competitividade económica, financeira e cultural de 

regiões e cidades. 

Assim, a abordagem estratégica emerge ao longo da década de setenta e 

oitenta, e atinge o seu auge no decurso da década de noventa. Surge, como uma 

resposta directa, crítica e alternativa, ao planeamento racional, num contexto de 

descentralização, de reorganização sectorial, de recomposição territorial e urbana, de 

conflitualidade política, económica e social, de crise financeira e fiscal do Estado, de 

crescente protagonismo do sector privado e da intensificação das relações público-

privado, que obviamente obrigaram a reflexões teóricas sobre o papel do técnico do 

planeamento e as novas formas da sua inserção institucional na sociedade (“Guia para 

a elaboração de planos estratégicos de cidades médias” (1996) e SIMÕES (2002)).

Esta temática será abordada mais pormenorizada ao longo do desenvolvimento 

deste trabalho.

Nesta nova abordagem, o processo de planeamento contínuo, cíclico e flexível, 

integra no plano a implementação e a monitorização, faz uso de técnicas e recursos de 

comunicação, imagem e marketing territorial, apela à multidisciplinaridade, à 

participação, à aprendizagem organizacional e a contextos de decisão descentralizados.  

Ainda segundo SIMÕES (2002), a abordagem comunicativa, por vezes também 

designada argumentativa e colaborativa, surgiu em finais dos anos 80 e inscreve-se na 

óptica da chamada «interacção social». Constitui uma abordagem complementar à 

estratégia, sendo ainda de referir que não é incompatível com o planeamento 

racionalista. No essencial, o planeamento comunicativo aprofunda as discussões 

interpessoais e interculturais, privilegia na resolução de problemas a prática 

deliberativa, desenvolve a interacção ou confrontação social entre diferentes agentes 

e/ou decisores e estimula a emergência de ambientes organizacionais e institucionais 

favoráveis à definição de objectivos comuns e à tomada coordenada de decisões
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1.2 – O CONCEITO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

O conceito de ordenamento do território, dada a complexidade de enfoques 

que encerra pode ter várias interpretações, no entanto, inclui quase sempre o estudo 

metódico e aprofundado de um território para averiguação das potencialidades a 

explorar e desenvolver e as necessidades a satisfazer.

Segundo LOPES (1980) citado por PARTIDÁRIO (1999), o conceito de 

ordenamento do território surge como resposta a uma necessidade de integração 

territorial a uma escala que ultrapassa os limites da urbe, ou seja, da cidade e espaços

adjacentes.

Segundo COSTA LOBO (1990) em “Normas Urbanísticas”, o ordenamento 

pressupõe uma atitude racionalista com vista à exploração dos recursos naturais, 

dando particular atenção à distribuição das classes de uso do solo. Os estudos de 

ordenamento estabelecem bases para as estratégias de desenvolvimento territorial 

tendo em vista economias de espaço, critérios de povoamento e de localização 

preferencial das actividades a nível regional e municipal.

Para CONDESSO (2001), o ordenamento do território é uma política, uma 

função pública e uma disciplina, que tem «o território como protagonista da 

planificação racionalizadora das várias políticas públicas, com a efectivação 

macrofinalística da coordenação dos factores físicos com os económicos e sociais». 

O ordenamento do território actua através do desenvolvimento de uma 

perspectiva interdisciplinar e integrada, tendente ao desenvolvimento equilibrado das 

regiões e à organização física do espaço, segundo uma estratégia de conjunto.

Qualquer dos meios utilizados actualmente no ordenamento do território tem, à 

semelhança do planeamento mais vocacionado para o desenvolvimento sócio-

económico, como característica importante, a sua interactividade. O carácter cíclico dos 

métodos utilizados, ao contrário dos métodos sequenciais, consoante as etapas dos 

estudos a realizar e dos factores e domínios a percorrer, geram sucessivamente novas 

propostas em contínuo processo de tomada de decisões. Daí se pode afirmar que, 

normalmente, a gestão territorial põe permanentemente em causa o próprio 

planeamento, de tal forma que o Ordenamento do Território nunca se encontrará 

plenamente realizado (MATOS, 1997). 

Para LOPES (1997), o ordenamento do território é, fundamentalmente, a 

gestão da interacção do homem e do espaço natural, traduzindo-se no planeamento 
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das ocupações, no potenciar do aproveitamento das infra-estruturas e no assegurar da 

prevenção de recursos limitados. Neste contexto, CRUZ (1995) defende que o

ordenamento do território é uma tarefa em que todos temos de estar envolvidos, pelo 

que tem de crescer a importância da participação pública no seu processo 

concretizador, cujo objectivo último é garantir o desenvolvimento sustentável, actual e 

futuro, e a correspondente qualidade de vida geral. 

As várias definições e perspectivas apontadas, mostram que o conceito de 

ordenamento do território tem evoluído. Como escreve LANDA ALLENDE (1988), ele 

trabalha uma multiplicidade de «enfoques», dado que implica uma tarefa que envolve 

a quase totalidade das actuações públicas, necessitando normalmente de concretizar-

se, embora com distintas intensidades, no solo. 

Ao nível das experiências de ordenamento do território na Europa, este assumiu 

importância sobretudo em meados do século XX, neste estudo são destacados alguns 

países, como França, Alemanha e Espanha. No entanto, é sobretudo ao nível 

supranacional, ou seja, através da União Europeia que se deram os passos para atingir 

o ordenamento actual.

A expressão e conceito francês de Aménagément du Territoire parte das 

primeiras reflexões desencadeadas pelo ministério francês encarregado da 

Reconstrução e do Urbanismo. A expressão foi usada oficialmente pela primeira vez,

segundo LACAZE (1998) em 1950, pelo Ministro francês CLÁUDIUS PÉTIT, na sua 

comunicação aos membros do governo, que designou «Pour un Plan national 

d’aménagement du territoire». Segundo o mesmo autor em 1963, a França criou um 

organismo específico, a DATAR, que multiplicou iniciativas de ordenamento e 

desenvolvimento local, que tiveram grande êxito até à crises económicas da década de 

setenta. 

Segundo CONDESSO (1999), a idade de ouro da concepção de l’aménagément 

du territoire situa-se entre as duas crises económicas maiores do século, uma 

propiciando-a e a outra comprometendo-a, indo de 1929 a 1973. A noção original, está 

relacionada em termos gerais, com a procura, a nível nacional, de uma melhor 

repartição da população, em função dos recursos naturais e das actividades 

económicas. Os objectivos (capazes de a realizar), iam da distribuição racional, em 

termos geográficos das actividades económicas, ao restabelecimento de equilíbrios, 

entre partes e regiões do país, à localização descentralizada dos serviços públicos, 

disseminação do tecido industrial, preservação dos solos situados nas faixas costeiras 

ou propícios à agricultura e silvicultura, criação de novas cidades e pólos de 
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crescimento industrial ou urbano, controlo da expansão excessiva das grandes cidades, 

e, finalmente, articulação entre estas e os aglomerados urbanos satélites.

Em Espanha, em 1969, o ordenamento territorial era entendido como «el 

estúdio interdisciplinario y prospectivo de la transformación óptima del espacio 

regional, y de la distribución de esta transformación y de la población total entre 

núcleos urbanos con funciones y jerarquías diferentes, con vistas a su integración en 

áreas supranacionales» (SAENZ, 1982 citado por CONDESSO, 1999). 

Em direito comparado, a expressão «ordenamento do território» encerra 

concepções diferentes, que reflectem diferentes significados, funções, densificações e 

mesmo concepções ideológicas, económicas e políticas. 

O ordenamento do território procura a imaterialização de um modelo territorial 

global, articulador das relações que ligam as suas variáveis, exigindo análises 

territoriais prévias, quantitativas e qualitativas, em que interferem variáveis da 

dinâmica social, a estabelecer com a ajuda de estudos sociológicos. Além disso, a 

análise territorial fidedigna depende da «determinação de um modelo territorial 

analítico, como o informativo, e, portanto, explicativo e prospectivo, para permitir o 

estabelecimento de cada modelo concreto, usando as variáveis do modelo analítico 

(MARTÍNEZ, 1983 citado por CONDESSO, 1999). 

Uma concepção de influência doutrinal alemã (Raumordnung), presente na 

jurisprudência do Tribunal de Karsrhüe, considera que o ordenamento territorial traduz 

a actividade administrativa de planificação e ordenamento supra-ordenado ao 

fenómeno urbanístico, de âmbito regional e de carácter integral, porque coordenador 

das várias actividades sectoriais, a desenvolver no espaço físico. Segundo ela, o 

ordenamento do território nasceria, precisamente, para superar os objectivos iniciais 

do urbanismo. Diz o Acórdão de 16 de Junho de 1954, do Tribunal Constitucional 

Alemão, que o Ordenamento do Território é o planeamento e a ordenação superiores, 

supra-local e integral do espaço, porque tem carácter supra-local e uma função 

coordenadora de uma pluralidade de planificações (PAREJO ALFONSO, 1987 citado por 

CONDESSO, 1999), tarefa superurbanística, coordenadora e horizontal. Segundo uma 

outra concepção, ampla, sintonizada com o modelo francês de l'aménagement du 

territoire, o ordenamento do território teria um conteúdo mais amplo, integrando uma 

abordagem de carácter geral e integral de todos os factores que incidam ou impliquem 

uma utilização do território, incorporando a planificação sócio-económica e física, a 

defesa do ambiente e o escalão último do planeamento, realizador do ordenamento 

urbanístico (LAUBADERE, 1975; PÉREZ, 1998; MARTÍN MATEO, 1980 citados por 
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CONDESSO, 1999). Ou seja, neste período as intervenções tinham uma orientação 

fundamentalmente vocacionada para o desenvolvimento regional e nesse sentido, o 

planeamento sobrepunha-se ao ordenamento.

O ordenamento do território tem que ver, doutrinalmente, com o levantamento 

identificador e o enquadramento regulador de problemas e processos de 

desenvolvimento territorial. 

O ordenamento visa prevenir e corrigir problemas territoriais, aparecendo o 

conceito de problema ligado à evolução dos valores que vão sendo assumidos pela 

sociedade. Aqui se integram, hoje, as questões sobre os desequilíbrios regionais, 

atrasos económico-sociais de umas regiões e áreas territoriais em face de outras, 

exigindo medidas reequilibradoras, ligadas à política regional, tal como a protecção do 

ambiente e dos recursos naturais, apelando à ecologia e à política ambiental.

A análise ambiental recolhe elementos teóricos de várias ciências e o 

ordenamento vive de um conjunto de elementos ideológicos fundamentais no processo 

decisório, sendo certo que não existe um método científico, objectivo, para decidir das 

opções sobre uso, ocupação e transformação dos solos, e daí a pluralização de 

intervenções e o peso relativo das mesmas nas alternativas a tomar. A intervenção 

política-administrativa é a mais operativa, na medida em que das decisões da 

governação da comunidade dependem as soluções a impor. A intervenção técnica no 

processo de elaboração dos planos pressupõe o uso de conhecimentos científicos que 

introduzem elementos objectivadores para a formulação de alternativas. Os agentes 

privados, mesmo que não iniciem os processos de ordenamento (embora possam 

provocar a iniciativa da Administração), participam no estudo das soluções, enquanto 

interessados directos, seus destinatários, ou cidadãos, seus utentes.

Além da pluralização de intervenções e abordagens, há disciplinas que 

interferem com o ordenamento do território, que tem carácter transversal e, como 

refere HILDENBRAND, implica «un enfoque interdisciplinario y sistémico-integral» 

capaz de ir para além de análises sectorializadas, isoladas, fragmentadas, e, por isso, 

naturalmente portadoras de uma incompletude compreensiva da complexa realidade 

territorial, que «no es patrimonio de ninguna disciplina científica», pois muitas são as 

«visiones parciales y complementarias, necesarias todas ellas en el proceso de 

ordenación territorial» (HILDENBRAND, 1996 citado por CONDESSO, 1999). 

Em sentido lato, o ordenamento do território é a aplicação no solo das políticas 

públicas, designadamente económico-sociais, urbanísticas e ambientais, visando a 

localização, organização e gestão correcta das actividades humanas. O ordenamento 
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territorial aparece como una disciplina que efectua «‘un corte transversal’ que afecta a 

todas las actuaciones públicas con incidencia territorial, dándoles un tratamiento 

integrado» (SAENZ DE BURUAGA, 1968:11 citado por CONDESSO, 1999). 

É esta a definição que resulta dos distintos textos europeus, desde logo, 

respeitadora do sentido, hoje mais aceite, com que a Carta Europeia do Ordenamento 

do Território, de 1983, subscrita pelos países representados na Conferência Europeia 

dos Ministros Responsáveis pelo Ordenamento do Território (CEMAT), e, actualmente, 

o ETE o usam. 

A Carta Europeia do Ordenamento do Território considera o ordenamento do 

território como uma visão, um objectivo e um conjunto de acções, devidamente 

articuladas no espaço e no tempo, que resultam na “tradução espacial das políticas 

económicas, sociais, culturais e ecológicas da sociedade” (DGOTDU, 1888). Segundo a 

definição, que explicita, o ordenamento do território, ele “é simultaneamente uma 

disciplina científica, uma técnica administrativa e uma política concebida com uma 

perspectiva interdisciplinar e global, cujo objectivo é o desenvolvimento equilibrado das 

regiões e a organização física do espaço”.

Ordenar territórios, com base nos objectivos da Carta, é um conceito cuja 

densificação está facilitada em termos da clarificação conceptual, resultando da 

ponderação concretizadora de três ordens de questões básicas, uma da ordem do ser, 

prévia ao processo ordenador, porque referida ao próprio «continente» do 

ordenamento (ao continente físico, não ao instrumental, o plano). Trata-se de saber o 

que ordenar. Ora o ordenamento incide sobre os solos e os seus usos, específicos, de 

acordo com as actividades-funções e as necessidades da vida humana ou a 

racionalidade imposta pelo meio natural, a preservar ambientalmente. Sobre o que 

ordenar, pois o ordenamento incide sobre os solos, dando usos específicos e 

diferenciados, corrigindo, orientando ou preservando meio natural relativamente 

intocado. A outra questão tem que ver com a razão de ser do processo ordenador: 

ordenar para quê?

Os três tópicos-objectivos fundamentais apontados ao Ordenamento do 

Território pela Carta de 1983 são ligados ao desenvolvimento económico-social e à 

protecção ambiental em sentido amplo, isto é, como resulta do texto, os fundamentos 

finalísticos do ordenamento, simultaneamente protectivo-promocionais, são o 

desenvolvimento equilibrado das diferentes regiões, ou seja, a defesa do equilíbrio 

sócio-económico das regiões, o que implica como objectivo intervenções de 

discriminação positiva, promocional, do desenvolvimento das regiões menos 
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favorecidas; a defesa da qualidade de vida, isto é, a defesa da qualidade de vida das 

populações, o que exige uma intervenção preventiva e correctora em relação a todos 

os territórios, mas especialmente aos mais vulneráveis, face à dinâmica da urbanização 

e da economia do mercado, e aos mais agredidos pelo desenvolvimento passado. Ou 

seja, a protecção do ambiente e dos recursos naturais, o que exige uma política activa 

geral de defesa ambiental, com previsão de todos os instrumentos adequados para o 

efeito, e a imposição de padrões de gestão racional, e segundo um critério 

regenerador e intergeracional desses recursos; e a utilização racional do território, 

como bem escasso, em si e nas suas qualidades imanentes, isto é, a protecção do 

território, enquanto bem autónomo, o que impõe a sua ocupação, uso e transformação 

racional, económica. E a terceira questão prende-se com as técnicas, métodos, 

procedimentos, instrumentos, opções substantivas do ordenamento, tudo o que 

concretizará as soluções-conteúdo do processo ordenador, que interroga sobre como 

ordenar. O modo como se ordena parte de critérios para ditar a configuração do 

território, em ordem a «alcanzar los objetivos propuestos» (ROMÀ, 1998 citado por 

CONDESSO, 1999). 

Ordenar implica um processo social global, que se inicia com a criação de 

normas jurídicas e termina com a execução dos planos, que corporizam as soluções de 

ordenamento. As normas são necessárias para definir as finalidades, a tipologia dos 

instrumentos de ordenamento e as diferentes intervenções públicas e particulares, 

que, nas suas fases de elaboração e prazos, a Administração planificadora deve 

respeitar. No final, temos a efectivação do objectivo do ordenamento, a transformação 

do território, em obediência às opções consignadas (CONDESSO, 1999).

Ordenar é dispor, o que pressupõe escolhas entre alternativas, obedecendo a 

certos requisitos indispensáveis, (escolha entre várias utilizações possíveis do solo, pois 

não há ordenamento onde só um uso é possível), critérios que permitam a ponderação 

sobre os usos mais adequados a dar ao território, em que têm de estar presentes (e 

hierarquizar-se, definindo o modelo territorial futuro, seguindo os princípios doutrinais 

dominantes), as preocupações do ordenamento (desenvolvimento económico, 

qualidade de vida e conservação do ambiente) e a presença do poder político-

administrativo, para desenhar e executar, levar ao território, implantar, as políticas e 

os instrumentos de gestão territorial, que darão corpo, no terreno, às ideias modeladas 

(ROMÀ e JAUME, 1998 citados por CONDESSO, 1999).

O ordenamento e a planificação económico-social são instrumentos da política 

de desenvolvimento, servindo para responder à questão «para que» fazer, enquanto o 
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ordenamento também serve para dar a resposta sobre «onde» fazer e o planeamento 

responde à pergunta «como» fazer. 

Segundo ALEXANDRE (2003), o ordenamento do território tem como objecto a 

repartição do espaço pelos seus ocupantes, permitindo a racionalização do seu 

aproveitamento, em ordem à satisfação destes. O ordenamento do território relaciona, 

racionalmente, o homem com o território, é este que necessita de soluções de 

ordenamento. Não apenas o homem da cidade, mas também o homem da cidade.

Como refere o mesmo autor, se nem todo o ordenamento é urbanismo em 

sentido estrito, porque nem todo se reporta à urbe, todo o urbanismo é ou 

ordenamento ou tende a pressupor ordenamento. Ele é selecção de localizações, actos 

voluntários pré-estabelecidos, visando o seu enquadramento, como acontece com as 

licenças de utilização, que pressupõem licenças de construção e estas enquadramentos 

loteadores e planificadores públicos. O urbanismo passa também por ordenamento e 

planeamento do aglomerado urbano, além do condicionamento pelo ordenamento 

territorial geral, concretizado por uma evolução urbanística, e, neste aspecto, os planos 

municipais de ordenamento do território, referentes aos aglomerados urbanos, 

traduzem um urbanismo científico, superador do anterior urbanismo meramente 

proibitivo, de carácter activo, dinâmico e operacional. 

A União alargada, do ponto de vista do ordenamento do território, implica o 

reequacionamento do modelo de organização do espaço global dos Estados. Através 

da integração de países com características geográficas, económicas e sociais distintas, 

acentuar-se-ão os desequilíbrios existentes, o que requererá medidas acrescidas de 

promoção da equidade territorial. Estas medidas passam pela melhoria das condições 

de acessibilidade, pelo reforço da competitividade das estruturas económicas regionais, 

pela localização orientada dos investimentos produtivos, sem por em causa a protecção 

e a correcção da degradação ambiental, o que requer, necessariamente, uma forte 

capacidade de mudança da perspectiva territorial vigente e a gestão económica do 

espaço comunitário. Impõe a concepção de um cenário europeu com um padrão 

espacial de desenvolvimento e integração harmonioso e equilibrado, que, sem negar as 

factualidades actuais da União, com a sua problemática regional crónica subjacente, a 

ocidente, sendo necessário em geral um substancial reforço de medidas de política 

regional, no contexto do espírito do ETE alargado a todos os Estados da União.

Segundo SIMÕES (2002), no quadro da União Europeia, as orientações do 

planeamento territorial para os países membros começaram por ser explicitadas de 

forma clara em 1991, com a publicação do documento Europa 2000: as Perspectivas 
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de Desenvolvimento do Território Comunitário, o qual apontava para a concretização 

de dois grandes objectivos: a) melhoria da coesão económica e social; e b) realização 

do Mercado Interno. Posteriormente actualizadas com a publicação, em 1994, do 

documento Europa 2000 +: Cooperação para o Ordenamento do Território Europeu e, 

mais tarde, em 1999, com a consensualização e aprovação do EDEC – Esquema de 

Desenvolvimento do Espaço Comunitário: para Um Desenvolvimento Equilibrado e 

Sustentado do Território da U.E..

São três os grandes desígnios da política territorial europeia: a) um território 

europeu mais competitivo; b) um território viável na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável; e c) um território mais solidário, organizado de forma mais equitativa, no 

respeito pela coesão económica e social. De forma a concretizar tais desígnios, a União 

Europeia propõe-se:

- desenvolver um sistema de cidades policêntrico e equilibrado, bem como 

reforçar a parceria entre espaços urbanos e rurais por forma a esbater a tradicional 

clivagem cidade/campo;

- promover sistemas de transportes e comunicações integrados, favorecedores 

do desenvolvimento territorial policêntrico, da difusão do conhecimento e facilitadores 

da integração de cidades e regiões na União Económica e Monetária;

- desenvolver a preservação património natural e cultural através de uma 

gestão prudente, contribuindo, a um tempo para o desenvolvimento de uma identidade 

europeia e, a outro, numa era de globalização, para a manutenção da diversidade 

natural e cultural das várias regiões e cidades.

Seguindo as recomendações da Carta Europeia do Ordenamento do Território 

(1992), o planeamento deve ser:

- democrático, na medida em que deve assegurar a participação das 

populações e dos seus representantes políticos;

- integrado, já que deve assegurar a coordenação e a integração global das 

diferentes políticas sectoriais;

- funcional, uma vez que importa ter em conta as múltiplas especificidades 

territoriais;

- prospectivo, ou seja, tomando em consideração as tendências de evolução e 

consequências de fenómeno e intervenções;

Princípios orientadores igualmente importantes são os consagrados na chamada 

«Nova Carta de Atenas» (1998), elaborada pelo Conselho Europeu de Urbanistas, a 

qual desenvolve e actualiza para o século XXI os princípios contidos na primeira Carta 
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de Atenas (1993). Partindo da ideia de que as cidades continuarão a ser o motor do 

desenvolvimento económico e social, afectando a prosperidade das áreas mais 

envolventes, defende-se: um planeamento urbanístico contínuo e participado; 

territorialmente contextualizado; ambientalmente sustentável; internalizador dos 

benefícios da nova tecnologia; promotor da integração social, da qualidade de vida e 

do desenvolvimento da cidadania; reorientador e facilitador da mobilidade; 

humanizador dos tecidos urbanos e suburbanos; e valorizador da variedade e 

diversidade funcional e identitária.

Data Iniciativas
1983 Assinatura da Carta de Ordenamento do Território Europeu de Torremolinos
1988 Reforma dos Fundos Estruturais
1988 Criação do Conselho Consultivo das Colectividades Regionais e Locais 

(88/487/CE), composto por 42 membros
1991 Publicação do Europa 2000
1991 Criação do Comité para o Desenvolvimento Espacial
1992 Criação do Comité das Regiões, substitui o Conselho Consultivo das Colectividades 

Regionais
1993 ESPON – Criação do European Spatial Planning Observatory Network
1994 Publicação do Europa 2000+
1994 Publicação do documento que constitui a base do Esquema de Desenvolvimento do 

Espaço Comunitário (EDEC). Onde se definem os princípios para uma política de 
ordenamento do território e as orientações politicas dos vários Estados membros, 
conhecido como o documento de Leipzig.

1997 Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário (EDEC), adoptado em 1999 
em Potsdam.

2000 INTERREG III, Iniciativa Comunitária com vista à cooperação.
2002 Estabelecimento do ESPON Programme 2006 – European Spatial Planning 

Observatory Network Programme 2006.
2003 Plano de implementação da Cimeira de Joanesburgo, Estratégia de 

Desenvolvimento Sustentável da UE.
Quadro 1 - Iniciativas da UE no domínio do ordenamento do território nas últimas duas 
décadas.
Fonte: Relatório de progresso PNPOT, 2003.



31

2- COMPETITIVIDADE URBANA E TERRITORIAL, UM NOVO 

CONTEXTO PARA O ENQUADRAMENTO DAS POLÍTICAS

Após esta abordagem às questões conceptuais de planeamento e ordenamento 

e à sua evolução espacio-temporal, faz sentido abordar o actual processo de 

planeamento e política urbana no contexto da competitividade e do marketing urbano 

que se verifica a diferentes níveis.

Segundo MARQUES (2004), os processos de aprendizagem são fundamentais 

nas vantagens concorrenciais e, por isso, é preciso inovar nas políticas de 

desenvolvimento urbano e regional. Segundo STORPER (1997), a proximidade entre 

empresas e organizações é fundamental para as trocas de informação e de 

conhecimentos. ASH AMIN (2000) considera as cidades como nós ou sítios de redes 

mais alargadas numa abordagem às economias de proximidade.

Na nova economia do conhecimento é, sobretudo, nas cidades que se 

concentra o maior número de empresas e organizações no seio das quais se produz e 

difunde o conhecimento e ao mesmo tempo proporciona e cria as melhores condições 

para incrementar os processos de interacção entre indivíduos e organizações. A função 

das instituições urbanas ou regionais no desenvolvimento económico insere-se assim 

na perspectiva de que cada lugar tem as suas próprias e especificas instituições e que 

elas representam um recurso crucial para o desenvolvimento (AMIN, 2000).

A OCDE considera que a competitividade é a capacidade para sustentadamente 

criar emprego e rendimento. Neste momento só pequenos nichos da economia urbana 

ou regional (mesmo na maioria das cidades e dos territórios mais competitivos) 

orientam a sua produção ou os seus serviços para o mercado internacional. No 

entanto, uma das características mais patente do final do século XX é a importância 

crescente das cidades e das regiões, como actores essenciais, na definição de políticas

nacionais e na construção de redes globais. Deste modo, regiões e globalização 

começam a ser vistas paralelamente.

Segundo PRECEDO LEDO (1996), na Europa, aos factores globais, 

acrescentaram-se outros dois: a criação do Mercado Único Europeu em 1992 e a 

abertura das fronteiras orientais. Ambos acontecimentos trouxeram novas 

oportunidades para algumas cidades, mas ao mesmo tempo introduziram factores de 

incerteza para outras.
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A estes factores especificamente europeus, devemos acrescentar outros de 

natureza urbana, próprios da sociedade pós-industrial. Entre estes, destaca-se a 

entrada num novo ciclo da transição demográfica e as novas tendências no modo de 

vida, no uso do tempo e do espaço, e nos hábitos de consumo. Todos eles 

relacionados com as alterações na mobilidade de pessoas, bens e informação.

A globalização tornou-se a palavra-chave do final do século XX, o novo 

regionalismo, uma nova realidade. Esta tem impactos a vários níveis: no 

desenvolvimento social, na reestruturação económica e nos processos urbano-

regionais, na formação de regiões globais, numa cidadania transnacional e num poder 

local mais forte. Perante estas últimas tendências, uns vêem na globalização o fim da 

geografia, da diversidade e da autonomia local, outros, destacam a crescente 

especificidade e a acção locais, realçando a importância desta escala como vantagem 

num espaço global tendencialmente homogeneizado (com destaque para as grandes 

cidades mundiais) mas cada vez mais competitivo. 

Segundo PRECEDO LEDO (1996), neste cenário de mudança, três factores 

adquirem relevância para o planeamento e gestão de cidades. Em primeiro lugar, a 

necessidade que “sente” cada cidade de melhorar a sua posição no sistema, de forma 

a oferecer melhores condições ao investimento; em segundo lugar, a melhoria das 

infra-estruturas de transporte e comunicações, e a aplicação de tecnologias de 

informação (requisitos fundamentais para “aparecer” a nível internacional), e 

finalmente, a disponibilidade de recursos humanos qualificados, possivelmente a 

melhor garantia para um desenvolvimento auto-sustentável a largo prazo. O qual 

assume a capacidade de inovação (através de processos adaptativos ou generativos), 

como um paradigma de elevado valor referencial.

A questão a colocar neste momento será como podem as cidades de dimensão 

média competir neste cenário?

Segundo PRECEDO LEDO (1996), citando DUMONT (1993) “a ciência 

económica dedicou no passado inúmeros trabalhos ao estudo das relações entre a 

oferta e a procura de bens e serviços, definindo critérios que permitem especificar as 

características da competitividade pura e perfeita. No entanto, estas teorias não 

tiveram em conta uma realidade económica complementar: o espaço, e em particular o 

espaço urbano. Numa perspectiva actual, pode-se afirmar que existe uma 

competitividade urbana, tal como existe uma competitividade de preços ou de 

qualidade”.
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Em todas as épocas existiu competitividade entre espaços urbanos: 

competitividade para atingir o mercado principal e para ser o mais importante, mais 

em termos políticos que económicos e sobretudo de carácter regional. A globalização 

da economia ampliou o âmbito dessa competitividade, e a reestruturação 

socioeconómica introduziu novos processos competitivos. Em consequência, a situação 

competitiva das cidades acabou por adquirir uma maior importância. DUMONT (1993) 

refere que “existe competitividade por três razões: por um lado, porque existe uma 

procura de localizações urbanas; por outro, porque em resposta a esta procura existe 

oferta; e por último, porque esta oferta e procura se encontram num mercado 

certamente difuso, ainda que real: o mercado do espaço urbano”.

PORTER (1993), considera que as cidades e as regiões competem, embora não 

o façam do mesmo modo que as empresas (buscando a maximização do lucro). As 

cidades e os territórios competem por: investimento, população, turismo, fundos 

públicos e eventos. E fazem-no, designadamente, pela oferta de mão-de-obra 

especializada e instruída, infra-estruturas modernas e eficientes, um sistema local de 

governança eficiente, um mercado fundiário flexível, padrões ambientais sustentáveis e 

uma elevada qualidade de vida. Segundo PORTER, as cidades e os territórios com 

sucesso económico têm concentrações de conhecimento especializado, instituições de 

apoio, empresas rivais, empresas relacionadas e clientes sofisticados. A concentração 

leva a níveis mais altos de informação e a ambientes mais adequados para inovar.

Por outro lado, KRUGMAN (1991, 1997) é mais cauteloso. Considera que as 

cidades e os territórios, como tal, não competem uns com os outros: são apenas o 

local onde estão instaladas as empresas que competem entre si. A competição entre 

empresas baseia-se fundamentalmente na eficiência de custos, na inovação, no 

marketing e noutros factores inerentes às próprias empresas. Para este autor, os 

atributos locativos dos lugares são requisitos básicos ou condições necessárias para o 

sucesso competitivo, mas não são condições suficientes.

Segundo LEVER (1999), as cidades e os territórios competem por vários 

objectivos. O mais citado é o investimento móvel. Primeiro foi investimento industrial, 

actualmente é qualquer sector que crie emprego ou riqueza. O segundo objectivo é o 

aumento do produto interno bruto ou do valor acrescentado bruto, onde estão 

incluídos o crescimento e a criação de empresas. O terceiro é a competição por 

população, pois esta representa rendimentos, capital humano e poder politico (este 

objectivo é muito importante para as pequenas e médias cidades e os territórios pouco 

povoados). O último objectivo visa a captação de fundos públicos.
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Apesar da maior ou menor importância do Estado e da economia nacional, 

algumas funções reguladoras estão a passar por níveis de resolução espacial mais 

elevados (organizações supranacionais, como a União Europeia) ou mais baixos 

(regional e local) (COOKE e MORGAN, 1998; SCOTT, 2001). Algumas cidades ou 

regiões têm vindo a desenvolver estratégias mais voluntaristas em torno de certos 

projectos, acreditando que conseguirão capitalizar benefícios tendo em vista o 

robustecimento e a inovação das suas economias (Lille, Lyon, Lisboa, Porto, Douro, 

Catalunha).

Nos últimos anos, as cidades, as regiões ou os países têm como estratégia 

vindo a competir por eventos (Capital da Cultura, Jogos Olímpicos, Campeonatos 

internacionais) e certificações mundiais (por exemplo, o estatuto de património 

mundial), apoiados em acções de marketing territorial muito fortes e que visam obter 

benefícios a curto e a longo prazo. Os impactes destas estratégias estão 

insuficientemente avaliados, sobretudo no que diz respeito à criação de vantagens 

competitivas, ou seja, à formação de recursos estratégicos regionais tendo como 

horizonte de tempo a longa duração do desenvolvimento.

É cada vez mais evidente que as cidades e as regiões estão a procurar 

identificar as suas vantagens competitivas e comparativas para poder competir pelo 

crescimento económico. Numa economia do conhecimento e da aprendizagem, novas 

estratégias regionalmente mais sustentadas se vão colocar.

Segundo PRECEDO LEDO (1996), a cidade ao ser entendida como um 

“produto” que deve competir no mercado de cidades, necessita adoptar uma estratégia 

de mercado que deve ter em conta as vantagens comparativas que detém e os 

segmentos de mercado sobre os quais deve focalizar-se. Por isto, os governos locais e 

metropolitanos devem utilizar uma estratégia global, com o objectivo de capitalizar 

todo o seu potencial endógeno, e ao mesmo tempo não podem ignorar as relações 

existentes entre os elementos do sistema urbano.

Actualmente, a posição das cidades no sistema urbano já não depende 

exclusivamente da sua posição histórica e geográfica inicial, mas sobretudo da 

capacidade de resposta à nova espacialidade funcional e à procura urbana. Tudo isto 

resulta hoje particularmente importante para o planeador e para quem realize gestão 

urbana, porque o “êxito de essa nova política, depende da capacidade das próprias 

cidades para desenhar uma estratégia clara sobre a qual deverá assentar” (BERG; 

KLINK, 1993). Para atingir esse êxito, cada cidade têm de fomentar a sua atracção até 

onde for possível: como lugar de residência, como localização de actividades 
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económicas, como um bom local para investir. Para isso, ainda que por natureza os 

critérios tenham um grande peso económico, não nos podemos cingir a isso, mas sim 

ampliá-los aos aspectos físicos relacionados com o desenho urbano e a qualidade de 

vida urbana. Se o primeiro conduz a políticas ou estratégias de desenvolvimento, o 

segundo leva-nos a políticas de requalificação e reabilitação urbana. 

Um elemento determinante no processo de competição entre cidades e da 

assunção de uma posição de liderança ou de conquista de um nicho em determinada 

área é a promoção da imagem urbana. O objectivo último será o reforço da visibilidade 

ou notoriedade da mesma, num meio mais ou menos vasto.

Várias estratégias poderão ser adoptadas na promoção das cidades. 

Actualmente, o salto para o estrelato deve-se à formulação ou captação de um grande 

projecto urbano. Estes projectos audaciosos, megalómanos e por vezes utópicos, 

entendem-se numa lógica de marketing urbano.

O termo “city marketing” foi introduzido na literatura científica europeia nos 

anos oitenta, ainda que já anteriormente tinha sido desenvolvido pela Geografia 

Económica, abordando as vantagens comparativas de localização de actividades 

económicas e de cidades. No sentido de política estratégica, já tinha sido abordado nos 

Estados Unidos da América, aplicado a cidades que eram centros de comércio. Na 

Europa adquiriu um sentido inicial mais amplo, ao incluir a promoção de todos os 

aspectos que contribuem ao bem-estar económico da população. Hoje, no entanto,

deve ir além dos aspectos económicos, abarcar aspectos de ordem social, cultural e 

urbanística da cidade. Note-se que, a este respeito, a grande aposta e marca de 

competitividade é assumida ou encabeçada pela qualidade ambiental dos espaços. Este 

elemento surge sempre a encabeçar os slogans promocionais mais sugestivos.

A cidade é tratada como um género económico, um produto vendável e que 

portanto necessita de uma imagem forte, marcando uma identidade. Vender a cidade, 

converteu-se portanto numa das funções básicas dos governos locais e num dos 

principais campos de concertação público-privado.

O marketing, num sentido geral, poderá ser entendido como o conjunto de 

métodos e dos meios de que uma organização dispõe para promover, nos públicos 

pelos quais se interessa, os comportamentos favoráveis à realização dos seus próprios 

objectivos (LENDREVIE, et al., 1995 citado por COUTADA e NOGUEIRA, 1998). Nesta 

lógica, fará todo o sentido abordar dois novos conceitos: o marketing estratégico e o 

marketing operacional.
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Entende-se por marketing estratégico o estudo do mercado, a escolha dos 

mercados alvo, a concepção do produto e a escolha dos canais pelos quais será 

distribuído, e a elaboração de uma estratégia de comunicação e promoção. Por seu 

lado, marketing operacional é o estabelecimento de campanhas de publicidade e de 

promoção, residindo a sua essência na fase final do processo de construção de um 

produto: a divulgação.

Em algumas cidades, estes conceitos encaixam-se através da avaliação das

potencialidades e recursos. As cidades posicionam-se face a outras cidades que 

competirão directamente na venda de determinados “produtos”, através de estratégias 

de afirmação (apoiadas na conquista de uma imagem, num motivo, em algo que as 

destaque, que as identifique e/ou com as quais sejam identificadas).

O marketing surge na sequência da elevada oferta concorrencial entre cidades, 

e explica-se pelo número considerável de centros urbanos que se assumem cada vez 

mais declaradamente na corrida pela afirmação da diferença, especificidade e imagem 

de marca.

LENDREVIE, (1995) citado por COUTADA e NOGUEIRA (1999), apresenta 

esquematicamente os elementos pilares do processo de promoção e marketing de um 

produto, na situação, uma cidade. 

Figura 2: Processo de promoção e marketing de um produto – Cidade.
Fonte: Adaptado de LENDREVIE (1995), citado por COUTADA e NOGUEIRA (1999).

Realçam-se dois pontos: o conhecimento do contexto da cidade no grupo de 

cidades comparáveis e a identificação das propostas de desenvolvimento futuro. O 

primeiro destaca-nos a importância em conhecermos a procura, pesarmos o valor dos 

nossos adversários e avaliarmos as nossas potencialidades na resposta às 

oportunidades de afirmação. O segundo ponto poderá ser resumido pela fase de 

intervenção directa, em que são definidos os objectivos. Uma estratégia que nos 

permita levar a cabo as propostas e que simultaneamente nos permita inflectir, pondo 

fim a um programa, caso algo inesperado e não contemplado ocorra durante a sua 
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implementação, desvirtuando os objectivos previamente definidos ou readaptando os 

objectivos em função do novo contexto e da avaliação permanente.

Em marketing, o conceito de posicionamento está intimamente ligado com a 

imagem, isto é, o conjunto de características objectivas ou simbólicas que lhe são 

atribuídas, os traços dominantes, que permitem ao público situar o produto no 

universo dos produtos análogos e distingui-los dos outros. No que toca às cidades, o 

posicionamento será o reforço de uma identidade (afirmação pela diferença ou pela 

hegemonia) que se faz vincar junto das outras cidades e da sociedade em geral. 

Ao contrário do marketing de bens e produtos em que quase tudo é efémero, 

no marketing urbano, qualquer que seja a intervenção, qualquer que seja a política e 

estratégia adoptada, ela terá sempre um período de vida bastante longo e incisivo no 

espaço urbano, pelo que deverá ser considerada uma visão mais prolongada e 

alargada dos efeitos gerados pelas transformações urbanas com determinados fins. 

O sucesso de uma cidade é intencionalmente demonstrado pelas obras 

alcançadas de repercussão e impacto a diferentes escalas, regional, nacional e

internacional através de um processo de promoção e projecção da sua imagem. 

Nomeadamente, aquelas cidades que iniciam um processo de requalificação urbana 

dos seus centros históricos, e posteriormente rentabilizam o seu investimento com 

uma candidatura a património da humanidade, como por exemplo o centro histórico de 

Évora.

Figura 3: Interacções para o processo de competitividade urbana.

Fonte: Elaboração própria – Adaptado de Augusto MATEUS & Associados et al (2005) 
Competitividade territorial e coesão económica e social in www.norte2015.com.pt e de 
FIGUEIREDO, António; “Livro II, Cap. II” Aulas de mestrado, 2004.

Neste contexto de competitividade territorial, às condições enunciadas na figura 

anterior essenciais à criação de atmosferas propicias ao desenvolvimento, considero 

http://www.norte2015.com.pt/
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que aspectos como o planeamento urbano estratégico, a reabilitação e requalificação 

urbana e ambiental, apoiados no marketing urbano/territorial, criando uma imagem de 

cidade positiva podem ajudar a que as condições sejam ainda mais favoráveis e se 

atinjam os resultados pretendidos.

A competição entre cidades demonstrou ou realçou o desempenho das políticas 

locais e dos políticos numa esfera de influências, nomeadamente de ordem territorial, 

independentes e fechadas. Lógicas organizativas de conjunto, de complementaridade 

caem, dando lugar a apostas desajustadas, pouco rentáveis e ineficientes. Exemplo 

desta situação, ocorre com concelhos contíguos que, na falta de uma política 

concertada e articulada, decidem criar um conjunto de equipamentos colectivos de 

custos elevados (pavilhões para a prática desportiva, salões de feiras e exibições e 

outros equipamentos) e que correm o risco de se tornarem obsoletos e 

subaproveitados devido ao excesso de oferta. 

Num processo de crescimento em que a procura de elementos de 

competitividade é o cerne da questão e a preocupação dominante para políticos e 

técnicos, algumas questões sociais e ambientais poderão ser levantadas e discutidas. 

Uma cidade cuja aposta passa pela afirmação internacional em determinada área 

adopta linhas de acção muito objectivas e focalizadas num número restrito e especifico 

de acções, ficando muitas vezes de fora matérias como as referidas, que deverão estar 

presentes na agenda de gestão municipal. Contudo, o imperativo da competição 

remete-as para segundo plano. Pior ainda é a situação em que os valiosos projectos 

urbanos são duplamente perversos ao absorverem investimentos e atenções e,

simultaneamente, contribuírem directamente para a desqualificação ambiental pelo 

impacte causado ou ocorrendo em danos para a sociedade.

Por fim, estas apostas poderão resultar em consequências na própria estrutura 

e forma urbanas. Associada aos grandes projectos encontra-se a criação explicita ou 

implícita de novas centralidades no interior do espaço urbano, ora de influência local 

e/ou regional, ora de acordo com a força ou magnitude do projecto. COUTADA e 

NOGUEIRA (1999), dão o exemplo de um slogan publicitário que descrevia o Centro 

Comercial Colombo em Lisboa como “uma cidade, e não um grande centro comercial” 

(!) é o surgimento das cidades dentro das próprias cidades. Estas novas centralidades 

poderão reorganizar todo o território e o processo de desenvolvimento urbano, mas 

poderão simultaneamente, e porventura inadvertidamente, criar novas assimetrias e 

descontinuidades no tecido e estrutura da cidade. Para ilustrar este ponto, alerta-se 

para que o planeamento se realize numa escala espacial crescente, reconstrução dos 
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centros históricos, revitalização das frentes de égua (waterfronts), desenvolvimentos 

multi-usos integrado, e um ecletismo no design de construção (BOURNE (1991) citado 

por COUTADA e NOGUEIRA (1999)).

Em termos genéricos, podem-se diferenciar duas grandes linhas de actuação, 

correspondentes, respectivamente às cidades do Sul e do Norte da Europa: no primeiro 

caso trata-se ainda em larga medida, de solucionar problemas básicos de 

funcionamento da própria cidade (infra-estruturas, transportes, …), enquanto no 

segundo, estamos perante estratégias conducentes essencialmente, à melhoria dos 

padrões urbanísticos. Contudo, estas duas perspectivas interpenetram-se com 

frequência (Expo 92 - Sevilha) tendo como objectivo último a requalificação e 

valorização da cidade e, no caso das cidades peninsulares, relançar os principais nós 

da periferia sudoeste europeia no sistema urbano do velho continente (CALDEIRA, M. 

et al., 1995).

As características comuns a diversas politicas de promoção urbana/marketing 

urbano, passam por uma forma de cooperação entre a empresa privada e o poder 

público local para desenvolver os recursos endógenos. Significa a adopção, por parte 

do planeamento de uma filosofia assente nos utilizadores/população: habitantes, 

empresários, visitantes e outros. Propõe igualmente, uma série de actividades que 

tendem a optimizar a oferta de habitabilidade urbana em três componentes clássicos: 

habitar, trabalhar e lazer, procurando estar atento às exigências de habitantes ou 

possíveis residentes e a empresas estabelecidas ou que queiram estabelecer-se.

Desta forma, o marketing urbano é:

1) Uma forma especial de marketing empresarial aplicado à politica local (por 

exemplo, no que se refere à politica de emprego, planeamento urbano e/ou 

objectivos estratégicos a atingir).

2) Um objectivo geral estratégico que visa promover as inter-relações entre a 

população residente ou flutuante da cidade (empresas, instituições, outros 

agentes locais, população utilizadora da cidade).

3) Uma política que como tem o objectivo de satisfazer a população 

(utilizadores/consumidores), e que deve ser organizada, planificada e 

controlada, com o fim de satisfazer todos os grupos sociais, ao mesmo tempo 

que dá resposta a objectivos empresariais. A participação pública dos agentes 

locais na definição de objectivos e na gestão e promoção da cidade é essencial.

Fonte: PRECEDO LEDO (1996).
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A cidade é um ser complexo dada a diversidade de agentes sócio-económicos, 

funções e condicionalismos de varia ordem com os quais interage, dai que não 

possamos comparar de forma imediata uma cidade a uma empresa. No entanto, uma 

gestão profissional tem as suas vantagens e ainda que o marketing anteriormente se 

cingia ao urbanismo, actualmente abarca a cidade no seu conjunto. São caso de 

exemplo as campanhas de marketing/promoção ao turismo (paisagens e locais a visitar 

numa cidade ou região), ou o marketing/promoção ao investimento 

económico/empresarial.

Em relação a outros modelos de marketing, o urbano tem segundo PRECEDO 

LEDO (1996), citando BARQUERO e COTORRUELO, os seguintes factores diferenciais:

a) No que toca ao produto, a cidade é um produto pouco flexível e de 

mudanças lentas (com o seu próprio ritmo de adaptação);

b) No que toca à distribuição, os segmentos da procura são muito 

variados, sendo o mais estável, a própria região.

c) No que diz respeito ao preço, estes não se podem aplicar, nem o 

objectivo de atingir lucro. O preço traduz-se geralmente em custos de 

aceitação por parte da população e em custos políticos.

d) No que diz respeito à promoção, o seu primeiro objectivo é oferecer 

uma imagem (imagem de marca; imagem positiva), aos possíveis 

utilizadores. A fama e o prestígio da cidade ou região são factores 

positivos, mas a promoção não deve criar uma imagem distinta da 

realidade.

Seja qual for a sua situação inicial, qualquer cidade pode ser apresentada de 

forma atractiva, de acordo com as possibilidades reais, seja com base nos recursos 

actuais ou nos recursos previstos (no futuro), adoptando sempre uma óptica de 

“oportunidade” face à realidade.
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Segundo BERG e KLINK (1993), o marketing urbano assenta em quatro 

aspectos básicos:

1) O modelo de cidade. Consoante a estrutura espacial e funcional de uma cidade, 

corresponde uma forma especial de marketing urbano.

2) O produto urbano. Sob o ponto de vista do marketing, o produto “cidade” está 

aberto a várias interpretações, que associadas, definem um quadro geral que 

se pode identificar como a imagem da cidade. Esta imagem, deve estar de 

acordo com o modelo de cidade inicialmente diagnosticado. Seja qual for a 

definição de “produto”, as suas possibilidades de promoção estratégica serão 

maiores, em função da diversidade existente. O “produto” deve incluir a 

totalidade da aglomeração e não apenas o núcleo central da cidade.

3) O estudo de mercado. A análise dos pontos fortes e fracos, das oportunidades 

e dos riscos, é uma metodologia frequente. A sua finalidade é conhecer a 

posição real da cidade no mercado e no sistema urbano, deforma a estabelecer 

a estratégia mais conveniente para melhorar essa posição, identificando as 

combinações produto-mercado que melhor se ajustem ao modelo 

diagnosticado.

4) A cooperação e apoio social. Para que uma política de marketing urbano possa 

triunfar, os actores públicos e privados, que directa ou indirectamente 

determinam a qualidade do meio urbano, devem a médio prazo trabalhar de 

forma cooperante.

As estratégias a adoptar podem, na sua origem, estar subordinadas a 

prioridades políticas, ainda que também se pode colocar um programa semi-autónomo 

(técnico-político) de desenvolvimento de potencialidades locais. Estas não são 

necessariamente incompatíveis, porque se tal acontecesse, a acção seria irrelevante.

As diferentes dinâmicas de crescimento e desenvolvimento verificadas nas 

cidades de hoje definem uma hierarquia que conduz à competição entre as mesmas.

Desta competição resulta o reforço da identidade de cada cidade, criada pelas suas 

próprias transformações, mutações essas direccionadas ou controladas para reforçar a 

sua imagem e o seu desempenho, bem como, notoriedade numa escala mais ou 

menos alargada e variável.

As políticas urbanas são indissociáveis desta lógica competitiva. Na construção 

dessas mesmas políticas urbanas impera um real conhecimento de potencialidades e 
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estrangulamentos que possam ocorrer na cidade. Deverão ser ponderadas e 

estabelecidas as prioridades da intervenção na cidade, de acordo também com a sua 

fase evolutiva.

Aos planeadores e políticos caberá a decisão sobre as estratégias a assumir no 

futuro crescimento e desenvolvimento das cidades, reforçando e valorizando os 

recursos e meios existentes e projectando a sua obra e a sua cidade no circulo de 

“notáveis”, servindo-se para tal das oportunidades eminentes que a cada passo 

poderão surgir e dos veículos promocionais que cada vez mais tornam a cidade um 

produto vendável e comercializável.

Estarão as políticas de promoção da cidade a reboque de uma lógica de 

competitividade alheadas das especificidades do território ou privilegiam um 

desenvolvimento sustentável em que a qualidade de vida dos seus habitantes, nas 

suas mais variadas manifestações, reflecte os elementos de competitividade da própria 

cidade?

3- PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

Existem divergências quanto às origens do planeamento estratégico. É um 

conceito de origens bastante remotas. Sendo oriundo das ciências militares, bem 

impresso na própria denominação, pois o termo "estratégia" deriva do vocábulo grego 

stratego, que é a composição resultante de stratos (exército) e ego (líder). 

A “Arte da Guerra", escrita pelo chinês Sun TZU há mais de 2300 anos, 

constitui o primeiro documento conhecido que sistematiza o método de pensamento 

estratégico no comando dos exércitos, ou seja, o conjunto de orientações para os 

líderes militares definirem e hierarquizarem as actuações que lhes possibilitem conduzir 

os seus homens e exércitos da forma mais eficaz para se apresentarem em vantagem 

perante os inimigos, e vencê-los. Citando o editor da versão portuguesa, podemos 

afirmar que “Tzu formulou, com notável clareza e oportunidade, as bases racionais 

para o planeamento e condução das operações estratégicas. Desenvolveu todo um 
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conjunto de pressupostos fundamentais para a orientação de dirigentes e líderes na 

gestão dos recursos disponíveis e dos meios operacionais.(…) Em sua opinião eram 

atributos indispensáveis para a “ vitória” a capacidade de previsão, de iniciativa, de 

manobra e de adaptação a novas circunstâncias. Advogou a necessidade de saber 

fazer a escolha certa para o momento certo. Como é fácil de depreender, estes 

pensamentos são inteiramente válidos e aplicáveis ao mundo dos negócios".

Apesar da sua origem bélica, o mundo empresarial extraiu daí as suas 

especificidades durante as décadas de 1960 e 1970, tendo sido posteriormente 

aplicado ao sector público e, nomeadamente, à gestão do território.

Na sequência dos trabalhos de Taylor, Fayol e Max Weber, no início do século 

XX, sobre a racionalização dos processos de organização do trabalho e de gestão nas 

empresas, a General Motors e outros gigantes da indústria dos EUA começaram a 

adoptar os princípios do planeamento estratégico nas suas actividades. A recessão de 

1929 e, particularmente, a II Guerra Mundial levaram a intensificar a transposição das 

metodologias de planeamento militar para as actividades empresariais, através da 

gestão por objectivos, recorrendo a uma criteriosa análise prospectiva dos mercados e 

à sua conquista mediante a utilização das novas técnicas do marketing.

Mas, ainda que possam existir relações entre o planeamento estratégico 

empresarial e o planeamento estratégico territorial, a adopção dos conceitos e modelos 

do primeiro não poderá ser feita de uma forma directa, não só porque os objectivos a 

atingir e os pontos de vista a considerar são manifestamente diferentes como também 

o serão certamente as decisões a tomar, as estruturas existentes e os recursos a 

afectar.

As novas condições civilizacionais requerem que o planeamento seja mais 

flexível e processual para se adaptar melhor - e mais rapidamente - às intensas 

mutações da economia e da sociedade. 

O planeamento estratégico empresarial, com mais de 50 anos de profusa 

aplicação, tem uma história de evidentes sucessos, de apreciadas inovações e de 

sucessivas adaptações à evolução dos contextos económicos e sociais.

Para ALEXANDRE (2003) citando BREHENY (1991), para os autores britânicos, o 

conceito de planeamento estratégico está intimamente ligado ao planeamento do uso 

do solo e apresenta quatro características básicas: refere-se a uma escala geográfica 

concreta; o seu alcance tende a ser global, embora os agentes que o implementam 

optem por ser selectivos na sua cobertura, concentrando-se em temas fundamentais; 

devem ser elaborados para períodos superiores aos dos planos que lhe estão 
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subordinados, sendo como tal, normalmente, de longo prazo; a metodologia a adoptar 

é baseada numa abordagem racional onde é importante a análise e a tomada de 

decisões.

O que marca a ruptura entre o planeamento tradicional e o estratégico é a 

interacção constante que se quer imprimir ao processo de planeamento, é a acção: 

plans are nothing, planning is everything. A ideia subjacente é de que a actividade 

estratégica não culmina na elaboração de um plano. Ele é apenas uma das fases de 

um ciclo estratégico, a qual engloba como parte fundamental a concretização dos 

objectivos, o controlo e a avaliação.

Planeamento estratégico consiste num processo gerador de mudanças e 

descobridor das vias de futuro mais promissoras para as cidades e colectividades 

locais. Este processo conduz à determinação das forças, das fraquezas, das ameaças e 

das oportunidades das cidades e das colectividades.

O planeamento deverá então constituir-se como um processo contínuo e 

flexível. Em simultâneo deverá ser indissociável de um processo de coordenação onde 

a perspectiva institucional assume um papel muito forte. A cooperação público/privado 

e a participação dos diferentes agentes envolvidos são, neste contexto, aspectos 

fulcrais.

Segundo SIMÕES (2002), a abordagem estratégica territorial inspira-se nas 

práticas de prospectiva estratégica empresarial. Como sublinha GODET (1991), o 

«futuro não está inscrito, está por fazer» e, portanto, o importante é passar da 

«antecipação (reflexão prospectiva) à acção (vontade estratégica) pela apropriação 

(motivação e mobilização)».

O planeamento estratégico é pragmático, intencional e focalizado, sistémico e 

integrado, prospectivo e pró-activo e contigencial, sociocrático. Concentra-se num 

número limitado de questões-chave, seleccionadas estrategicamente; baseia-se nos 

recursos disponíveis; revela as potencialidades, debilidades, oportunidades e ameaças 

dos territórios e cidades objecto de análise; leva em consideração a interpretação da 

incerteza, das transformações estruturais e das dinâmicas dos territórios envolventes.

Segundo o “Guia para a elaboração de planos estratégicos de cidades médias” 

da DGOTDU (1996), os princípios da abordagem estratégica, o processo de 

planeamento aplicado à cidade é visto como uma série de acções em cadeia, desde a 

implementação de uma estrutura organizativa para o plano, até à finalização de uma 

série de acções que envolvem consensos e por isso a necessidade da realização de 

negociações entre os diferentes actores e agentes da cidade, públicos e privados. 
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Promovendo uma abordagem sistémica e de constante autoavaliação, aberta a uma 

possível reformulação ditadas pelo “timing” da execução face às mudanças da 

envolvente. 

Figura 4: O processo contínuo e sistemático do planeamento estratégico.
Fonte: Elaboração própria

Como vários autores têm dito, o planeamento estratégico «previne mais do que 

corrige», «simula mais do que regula», é um exercício qualitativo, uma aproximação 

global e racional, uma obstinação específica e uma visão sustentada de longo prazo.

Nas últimas duas décadas o plano estratégico tem sido o instrumento 

privilegiado para intervir no desenvolvimento e ordenamento das redes de cidades 

médias.

Actualmente, o debate entorno do planeamento estratégico tem como 

consequência uma maior democracia no debate da cidade. Passa assim para além da 

esfera e competência dos técnicos, para a sociedade civil na sua diversidade de

actores. A gestão quotidiana da cidade, e o seu futuro, é visto no âmbito da 

negociação e do partenariato» (CARIA, 1993). 

Neste contexto, surgem dois conceitos distintos: planificação estratégica e 

gestão estratégica. Planificação estratégica, relaciona-se segundo FERREIRA (2005),

com a formulação de uma direcção global de acções, por seu lado, a gestão 

estratégica, acrescenta às actividades de planificação a acção propriamente dita, ou 

seja, acrescenta às actividades de «colocação em marcha», tendo subjacente as 

orientações pré-estabelecidas.

O mesmo autor refere que apesar de algumas opiniões mais críticas de alguns 

autores, o planeamento estratégico enquanto definição de objectivos, políticas, 
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programas de acção (que pretendem possibilitar o encontro entre as expectativas da 

oferta e procura) assume-se como:

- um processo de interacção política, social, cultural;

- um processo político e pedagógico de diálogo, participação, persuasão e 

contratualização;

- um processo e um conjunto de instrumentos de apoio às decisões que devem 

ser tomadas hoje;

- um processo de prospectiva de tendências;

- um processo não reactivo mas pró-activo.

Sob estes pressupostos, o plano estratégico de uma cidade caracteriza-se para 

SAMPAIO (1995) por: «contemplar os instrumentos tradicionais de planeamento, ter 

uma flexibilidade elevada, abarcar não só a componente física mas também a social, a 

económica e a política, ultrapassar os seus limites físicos e territoriais, estar orientado 

de acordo com os recursos disponíveis para atingir os objectivos, ter em conta a 

envolvente e a sua evolução para além das necessidades da cidade ou da região, estar 

orientado para acção, - exigir e coordenar a participação de todos os agentes sociais».

A emergência e importância desta nova concepção de Plano reside segundo o 

“Guia para a elaboração de planos estratégicos de cidades médias” da DGOTDU 

(1996), em dois aspectos:

a) Como elemento estruturante do processo de deliberação e decisão, 

interpretando e integrando os diversos discursos ideológicos e gerindo relações de 

poder através do processo de planeamento que, enquanto processo técnico e 

cientifico, se demarca do espectro de uma influência directa e unívoca da politica 

dominante (o reencontro da “politica” da cidade);

b) Como elemento de definição de um projecto comum, reflexo de um 

movimento de acção colectiva onde a sociedade civil assume um papel regulador cada 

vez mais importante relativamente à influência dos mercados e do Estado, permitindo 

perspectivar de forma aberta e eficaz os aspectos não competitivos do 

desenvolvimento e da valorização da cidade.

A adopção do planeamento estratégico pela acção pública tem inerente uma 

discussão sobre o papel do Estado e da sociedade civil. Surgido no contexto do 

ressurgimento das teorias liberais, e da discussão acerca de «mais» ou «menos» 

Estado, tem como consequência colocar o aparelho público perante a reflexão sobre, a 
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mudança, o papel dos actores, a cooperação ou competição entre actores, o conceito 

de urbano e os procedimentos de acção dos aparelhos públicos.

PROCESSO DE PLANEAMENTO
FASES CONTEÚDO TÉCNICAS
Diagnóstico Estratégico - O que é?

- O que faz?
- Como se insere?

- Potencialidades;
- Debilidades;
- Tendências de evolução.

Visão Prospectiva –
Objectivo Central

- Para onde queremos ir?
- Para onde podemos ir?
- O que podemos fazer?

- Cenários de evolução.

Prioridades Estratégicas - Metas;
- Caminhos.

- Participação;
- Consensualização/Concertação.

Projectos/Acções 
Estruturantes

- Projectos;
- Acções;
- Programas.

- Participação;
- Concertação.

Recursos - Financiamentos;
- Parcerias.

- Diversas.

Sistema de 
Acompanhamento e 
Avaliação

- Implementação;
- Avaliação.

- Participação;
- Indicadores;
- Relatórios;
- Marketing.

Figura 5: O processo de Planeamento Estratégico.
Fonte: FERREIRA, António; Gestão Estratégica de Cidades e Regiões; FCG; 2005.

As primeiras experiências de planos estratégicos ocorrem, nos anos 80, nas 

cidades de S. Francisco e Chicago, muito embora tenha sido Barcelona a primeira 

cidade a concluir (1990) o 1º Plano Estratégico. O plano estratégico de «Barcelona 

2000», enquanto um dos primeiros documentos a sublinhar a distinção entre o 

projecto cidade, o seu «desenho» e o town planning, tem subjacentes dois critérios, 

nomeadamente o grau de flexibilidade e o número de agentes/actores.

Um projecto de cidade, stricto sensu, formula uma ambição global, partilhada 

pelo conjunto de actores urbanos, na forma da visão de um futuro desejado a longo 

prazo. Geralmente, a visão global é desenvolvida, para se tornar operacional, em 

linhas estratégicas ou domínios prioritários de acção. Estes últimos assentam em 

objectivos quantitativos acompanhados de projectos concretos de realização. Um 

aspecto importante é valorizar a qualidade em detrimento da quantidade. Aliás, o 

plano estratégico pode ser uma oportunidade para passar de uma cultura de 

quantidade para uma cultura de qualidade, uma oportunidade para qualificar sistemas 

urbanos.

Ainda nos finais dos anos 90, HALL e MACARTHUR (1998) reconheceram a 

importância da estratégia como meio de atingir um fim desejado, ou seja, como meio 

para atingir um conjunto de objectivos identificados para a gestão dos recursos de 

turismo urbano.
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ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO
1- Decisão
2- Organização
3- Diagnóstico Estratégico
4- Visão (Cenários)
5- Objectivo central
6- Estratégias/Objectivos/Sub-Objectivos
7- Matriz do Plano 3, 4, 5, 6
8- Acções/Projectos/Programas
9- Redacção/Edição/Apresentação Pública
10- Implementação
11- Acompanhamento/Avaliação

Figura 6: Etapas de elaboração do Plano Estratégico
Fonte: FERREIRA, António; Gestão Estratégica de Cidades e Regiões; FCG; 2005

Quando abordamos a questão do sucesso do planeamento estratégico, 

devemos associá-lo a uma boa política de marketing. Toda a politica de marketing, tem 

por natureza e fim, um carácter estratégico. 

Dessa forma, podem estabelecer-se alguns princípios básicos ou condições operativas:

a) Deve formar parte da política regional vigente, para que entre os objectivos da cidade e da 

sua região haja coerência (promovendo a coordenação e evitando contradições)

b) Nas propostas, os procedimentos de gestão devem passar a ocupar um lugar secundário, para 

dar primazia aos objectivos conceptuais.

c) A administração deve desburocratizar-se para permitir uma acção flexível e orientada para o 

mercado.

d) Deve promover a participação activa da população (uma vez que serão esses os 

interessados).

e) Para facilitar a identificação da cidade, deve adoptar-se uma imagem corporativa, ou imagem 

de marca, baseada nas vantagens diferenciais, ou aspectos fortes da cidade.

f) A grande diversidade de serviços urbanos exige um planeamento global e integrado, evitando 

acções sectoriais sem nexo.

g) Toda a politica de marketing urbano deve incluir a paisagem urbana (a forma e traçado 

urbano, arquitectura, etc.), e não conceber a cidade como um sistema produtivo isolado.

h) Não se deve ignorar que o objectivo final é a promoção do bem-estar, e não o lucro ou a 

expansão urbana. Desta forma, aos objectivos económicos devemos acrescentar o social, o 

cultural e o ambiental.

Fonte: Adaptado de PRECEDO LEDO (1996).

No que toca à metodologia adoptada no processo de planeamento estratégico 

ela já foi sendo abordada anteriormente, mas para sintetizar o pensamento de alguns 

autores são apresentadas sínteses e adaptações a partir de esquemas metodológicos, 
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os quais apresentam de forma geral uma visão estratégica e etapas necessárias à sua 

implementação.

A - Componentes principais do Planeamento Estratégico:
1- Definição das escolhas estratégicas;

2-  Adaptação às ideias-chave de evolução;
3- Afectação de recursos escassos;

4- Definição de um sistema interno de informação.

B – Etapas do Planeamento Estratégico
1- Determinação de objectivos;

2- Escolha de programas estratégicos;
3- Escola de acções;

4- As realizações e o seu controlo

C – Comunicação

Figura 7: Componentes e etapas do Planeamento Estratégico.
Fonte: Adaptado de NEVES “O planeamento estratégico no contexto do ciclo das grandes 
cidades”; 1994.

Segundo FERREIRA (2005), o planeamento estratégico assume-se como “o 

processo de pensar e definir futuros desejáveis e possíveis para uma entidade e de 

concertar as decisões e as medidas concretas, prioritárias, que devem ser tomadas 

hoje para que essa entidade seja melhor amanhã”. E por outro lado, “é um processo 

de condução da mudança baseado numa análise participativa da situação e da 

evolução prospectável, com a utilização dos recursos (escassos) nos domínios críticos.

Ainda segundo o mesmo autor, o planeamento estratégico ultrapassa assim o 

plano, no sentido convencional do termo. É uma metodologia técnica, mas é, 

sobretudo, um processo de intervenção e interacção política, cultural e social. Um 

processo de reflexão participado sobre os cenários desejáveis e possíveis para o 

desenvolvimento de uma entidade - cidade, região, país ou empresa - e as medidas, as 

acções e os projectos susceptíveis de impulsionarem a mudança, a qualificação e a 

competitividade desses sistemas a longo prazo. 
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1- Atitude Estratégica:
- Projecto Global
- Auto-avaliação sistémica e constante da envolvente:

- Interna - Debilidades e Potencialidades
- Externa – Ameaças e Oportunidades

- Adaptação/Reformulação
- Aproveitamento de recursos

3- Abordagem Prospectiva – “um olhar sobre o futuro para guiar a acção presente”:
- Exercício de carácter qualitativo;
- Abordagem global;
- Abordagem racional;
- Voluntarismo específico;
- Visão de longo prazo;
- Abordagem susceptível de permitir avaliar correctamente os 

fenómenos de concorrência espacial, a nível funcional e de imagem.
Figura 8 - Metodologia Do Planeamento Estratégico.
Fonte: Adaptado de “Guia para a elaboração de planos estratégicos de cidades médias”.

O Planeamento estratégico é então um processo de acção (condução da 

mudança) que ao pretender construir uma visão de futuro para uma cidade ou região 

(por exemplo o desenvolvimento, a qualificação, a competitividade), estabelece 

objectivos e metas desejáveis e possíveis e as linhas estratégicas, baseado em:

- participação;

- prospectiva;

- oportunidades/ameaças;

- projectos e acções-chave;

- contratualização. 

Assim, mais importante do que a elaboração do plano é a sua execução; 

execução que deverá ser participada e flexível, monitorizada e avaliada, aberta às 

adaptações que as realidades recomendarem.

2- Ideia de Plano ou Projecto – Conceito de Planeamento que deverá:
- estar submetido a princípios de multidisciplinaridade, de integração, de evolução e de avaliação 
permanente e participativa;
- estimular mais do que regulamentar;
- conter uma perspectiva preventiva mais do que correctiva;
- fazer uma avaliação dos efeitos a longo e médio prazo mais do que a afirmação de resultados no 
curto prazo;
- privilegiar a participação em objectivos culturais, sociais, económicos comuns em lugar de 
regulamentar conflitos;
- privilegiar a formulação e formalização de um planeamento assente num consenso institucional e 
num processo de participação, em detrimento de uma direcção institucional.
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5 – OS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO EM PORTUGAL NAS ÚLTIMAS DÉCADAS

Desde a publicação, em 1864, do primeiro diploma que regulamentou os planos 

gerais de melhoramentos, até à recente Lei de Bases do Ordenamento do Território e 

do Urbanismo, a Lei 48/98, vai um longo percurso de avanços, indefinições e recuos. 

Legislação desconexa, práticas hesitantes entre a assunção pelo Estado do papel 

regulador e dos interesses públicos, ou a tendência para a desmesurada protecção da 

propriedade privada, de forma cúmplice ou explícita (FERREIRA, 2005).  

Em Portugal, a análise da génese e da evolução do planeamento urbano pode 

ser estruturada em três fases fundamentais: 

. Primeira Fase: Segunda metade do século XIX 

. Segunda Fase: Estado Novo (1928-1970) 

. Terceira Fase: Após 1971

Em relação à primeira fase FERREIRA (2005), recorda o período atribulado em 

que ocorreu - a revolução liberal do século XIX. O "fontismo" - período que designa a 

acção de Fontes Pereira de Melo à frente do Governo e do recém-criado Ministério das 

Obras Públicas, Comércio e Indústria (1852) - é bem ilustrativo das vicissitudes desse 

processo. Apesar do arrojado programa de obras públicas (caminho-de-ferro, infra-

estruturas portuárias, "melhoramentos" nas cidades de Lisboa e do Porto), o sucesso 

estava comprometido pela crise social interna e pelo endividamento externo. Para 

SIMÕES (2002) no que se refere concretamente ao ordenamento urbanístico, um dos 

primeiros marcos, o regulamento de 1864 sobre a elaboração de «planos gerais de 

melhoramentos», obrigou à sua elaboração nas cidades de Lisboa e Porto e permitiu a 

sua elaboração nas restantes cidades e vilas do país. Só bastante mais tarde, em 1935, 

surgiria o primeiro plano urbanístico de âmbito sub-regional – o «Plano de Urbanização 

da Costa do Sol».

Parece claro que os ecos das grandes intervenções planeadas por Haussmann, 

em Paris, por Sória (“cidade linear”), em Madrid, e por Cerda ("ensanche'), em 

Barcelona, inspiraram a primeira legislação urbanística portuguesa e os planos da 

expansão da cidade de Lisboa da autoria de Filipe Folque e Ressano Garcia. Mas o 

contexto social, económico, político e cultural que se vivia em Portugal limitou e diluiu 

as formas e os efeitos daquelas iniciativas (FERREIRA, 2005). 
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A segunda fase do planeamento urbano em Portugal ficou associada ao Estado 

Novo. Neste período FERREIRA (2005) destaca a figura de Duarte Pacheco, que na sua 

primeira passagem pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações, fez publicar, 

em 1934, o DL 24 802, que instituiu os planos gerais de urbanização e expansão, a 

elaborar por "iniciativa das Câmaras Municipais, segundo bases que o Governo 

estabelece, para dar unidade e eficiência ao trabalho dos municípios". 

Foi também nesta época que surgiram os planos de fomento: o primeiro, 

relativo ao período de 1953-1959; o segundo para 1959-1964; o intercalar para 1964-

1967; o terceiro para 1968-1973 e, por último, o quarto Plano de Fomento, que foi 

"abortado", na origem, pela Revolução de 25 de Abril. 

Segundo SIMÕES (2002), em Portugal, verdadeiramente, só com o III Plano de 

Fomento, que consagra entre os seus objectivos a harmonização do crescimento à 

escala regional, poderemos falar pela primeira vez de planeamento e ordenamento 

regional e, ainda assim, mais numa óptica de regionalização dos investimentos do 

plano nacional. 

Entretanto, foi criada, em 1944, a Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização 

(DGSU) e instituída uma nova figura para simplificar a elaboração dos planos de 

urbanização: o anteplano (1946). Posteriormente, em 1960, surgiu a figura do plano 

director (PD), dando origem aos planos directores de Lisboa, do Porto e das regiões de 

Aveiro e do Algarve (FERREIRA, 2005). 

Segundo este último autor, com Marcelo Caetano no Poder, em finais de 1968, 

abriu-se uma época durante a qual os sectores urbanístico, habitacional e da 

construção civil foram objecto de acesa discussão e de múltiplas medidas legislativas e 

institucionais que vinham sendo reclamadas pelos grandes grupos económicos e por 

sectores tecnocráticos do regime. Todas estas medidas apontavam, claramente, para 

um reforço da intervenção do Estado. Assim, foram publicados o DL 166/70 

(licenciamento urbanístico) e o DL 576/70 (Lei de Solos); os diplomas que pela 

primeira vez sistematizaram os diferentes tipos de planos de urbanização (DL 560/71) 

e os respectivos processos de elaboração (DL 561/71); reforçou-se a legislação de 

controlo da construção "clandestina" (DL 278/71); e procedeu-se à revisão do regime 

dos loteamentos (DL 289/73). O Ministério das Obras Públicas, através da DGSU, 

promoveu a revisão do Plano Director da Região de Lisboa com a participação de 

equipas técnicas nacionais e estrangeiras. Os trabalhos, na fase de propostas 

preliminares, foram interrompidos pela Revolução de 25 de Abril (à qual se seguiu 

igualmente um período conturbado). 
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Em Portugal, a Constituição da República consagra o direito e o dever do 

planeamento, se bem que estabelecendo uma diferenciação entre o planeamento do 

desenvolvimento económico-social e sectorial (PES) e o planeamento de base 

territorial. Tal facto, justifica, em grande medida, que nos sucessivos organogramas 

governativos se tenham considerado estruturas diferenciadas enquadratórias do 

processo de planeamento, de funcionamento automatizado, ainda que buscando as 

articulações lógicas e imprescindíveis (SIMÕES, 2002).

O planeamento económico-social e sectorial foi assumindo ao longo do tempo 

uma posição hegemónica relativamente ao planeamento territorial, a qual se viu 

reforçada com a inserção na Comunidade Europeia. Isto passa pela contratualização do 

Quadro Comunitário de Apoio na base de um estudo prospectivo de desenvolvimento 

regional – o PDR: Plano de Desenvolvimento Regional, que favorece o protagonismo 

do planeamento de âmbito económico-social e sectorial (SIMÕES, 2002). 

Segundo SIMÕES (2002), após várias décadas de promulgação, avulsa e 

casuística, de diplomas urbanísticos, a questão do planeamento de base territorial só 

em 1998, foi finalmente merecedora de uma atitude governamental mais incisiva e 

integradora, plasmada na promulgação da Lei de Bases de Ordenamento do Território 

e de Urbanismo (Lei nº. 48/98 de 11 de Agosto), conhecida entre os planeadores pela 

«LBOTDU». A LBOTDU estrutura o planeamento do sistema territorial em três âmbitos: 

nacional, regional e municipal.

O âmbito nacional é sobretudo concretizado através do chamado PNPOT –

Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território. É um instrumento de 

natureza estratégica, de iniciativa governamental e aprovação em sede de Assembleia 

da República, onde se estabelecem as opções com maior relevância para a organização 

do território nacional, as quais, naturalmente, devem ser tomadas como referenciais 

para a elaboração dos demais planos de gestão territorial. No topo do sistema de 

gestão do território o PNPOT é um instrumento “cujas directrizes e orientações 

fundamentais traduzem um modelo de organização espacial que terá em conta o 

sistema urbano, as redes, as infra-estruturas e os equipamentos de interesse nacional, 

bem como as áreas de interesse nacional em termos agrícolas, ambientais e 

patrimoniais” (GASPAR e SIMÕES, 2004)

Para além do PNPOT, são ainda considerados como de âmbito nacional vários 

planos sectoriais com incidência territorial, como o Plano Nacional de Transportes, o 

Plano Nacional de Turismo, o Plano Nacional da Saúde, o Plano Nacional da Água, o 

Plano Nacional das Florestas, a Rede Natura 2000, etc. A sua elaboração compete ao 
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ministério respectivo, sendo, normalmente, a sua iniciativa e aprovação da 

responsabilidade do Conselho de Ministros.

Ainda considerados pela lei como planos de âmbito nacional, ainda que cada 

um deles tenha directamente apenas uma incidência regional ou sub-regional, temos 

os PEOT – Planos Especiais de Ordenamento do Território, instrumentos de natureza 

regulamentar, que incidem sobre objectivos de interesse nacional através do 

estabelecimento de regimes de salvaguarda e gestão sustentável de valores/recursos 

naturais, como áreas de interesse ambiental e paisagístico, albufeiras públicas e orla 

costeira.

Quanto ao âmbito regional, a lei privilegia os PROT – Planos Regionais de 

Ordenamento do Território, que na actualidade são instrumentos definidores do 

modelo regional de desenvolvimento territorial estratégico de cada área (região/sub-

região) a que se aplicam, sendo integradores das directrizes de ordenamento definidas 

ao nível nacional, constituem-se por sua vez, como quadros de referência para a 

elaboração de planos municipais e intermunicipais de ordenamento territorial. A sua 

elaboração compete às comissões de coordenação regional, sendo a sua iniciativa e 

aprovação da responsabilidade do Conselho de Ministros.

No que se refere ao âmbito municipal, há que considerar os PMOT – Planos 

Municipais de Ordenamento do Território e os PIOT – Planos Intermunicipais de 

Ordenamento do Território. Os PMOT são instrumentos de natureza regulamentar, 

definidores do modelo de organização e gestão territorial ao nível do concelho. A 

elaboração e aprovação compete à administração local, sendo necessária ratificação 

superior, por parte do Governo. Os PMOT compreendem três categorias de planos:

a) PDM – Plano Director Municipal, o qual estabelece o modelo global físico 

de estruturação do território concelhio;

b) PU – Plano de Urbanização, o qual define a organização espacial de uma 

determinada parcela territorial, integrada em perímetro urbano e a exigir uma 

abordagem de estruturação territorial integrada;

c) PP – Plano de Pormenor, o qual desenvolve, concreta e detalhadamente, 

as propostas de qualquer área específica do território municipal, constituindo-se 

como um instrumento referencial para a execução de projectos urbanísticos.

Os PIOT são instrumentos de desenvolvimento territorial, numa óptica de 

coordenação integrada e participada por vários municípios. A sua elaboração e 

aprovação competem à administração local, sendo a ratificação da responsabilidade do 

Governo.
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No que se refere aos PDM, é de referir que inicialmente estiveram associados 

ao PROSIURB – Programa de Consolidação do Sistema Urbano Nacional e Apoio à 

Execução dos PDM, criado em 1994 destinava-se sobretudo, ao reequilíbrio do sistema 

urbano nacional (excepto áreas metropolitanas), articulando investimentos dos 

programas regionais e sectoriais, investimentos da administração central e local, 

envolvendo também parcerias com outras instituições e agentes presentes nos 

Gabinetes de Cidade. Este programa esteve igualmente na origem dos primeiros planos 

estratégicos das cidades portuguesas, uma vez que a candidatura de acções e 

projectos ao seu financiamento tinham de estar enquadradas em planos estratégicos 

de cidade. 

Os instrumentos de gestão territorial complementam-se e articulam-se com 

mais três tipos de instrumentos: 

a) de política de solos;

b) de protecção de solos e outros recursos naturais;

c) de estrutura fundiária.

Na actualidade, existe em Portugal um espectro razoável de programas e 

medidas de apoio ao desenvolvimento territorial e urbanístico (no entanto, na prática 

estes são financeiramente insuficientemente dotados face às reais necessidades). A 

maior parte dos apoios aparece enquadrado nos vários programas operacionais 

relacionados com o Quadro Comunitário de Apoio III para Portugal (2000-2006), mas, 

apesar do esforço de investimento directo e inteiramente assumido pelas 

administrações central e local, bem como enquadrado em iniciativas comunitárias.

No âmbito dos programas operacionais do QCA III, de uma forma genérica, 

importa começar por referir que os cinco programas operacionais regionais em 

implementação no continente português consagram medidas específicas, ora visando a 

valorização territorial de uma forma transversal, ora visando o reforço/competitividade 

urbana e a qualificação urbanística. Algumas delas mobilizam verbas próprias para a 

criação de pacotes específicos de intervenção no sistema urbano (casos do PROQUAL –

Programa Integrado de Qualificação das Áreas Suburbanas na AML e do Programa de 

Valorização Territorial das Pequenas Cidades, no contexto do PO Centro).

Há contudo, que destacar o Programa Polis – Programa de Requalificação 

Urbana e Valorização Ambiental de Cidades, de iniciativa do Ministério do Ambiente e 

Ordenamento do Território do XIV Governo Constitucional, à data de 1999, que visava

intervir de forma estratégica e selectiva em algumas cidades, esperando assim 

impulsionar as dinâmicas de desenvolvimento, animação e regeneração urbanas.
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Das várias iniciativas da administração pública (central e local) importa, por um 

lado, referenciar o apoio a intenções em edifícios degradados, no quadro das quais há 

que revelar o Programa RECRIA – Regime Especial de Comparticipação na 

Recuperação de Imóveis Degradados (1998), e os programas REHABITA – Regime de 

Apoio à Recuperação de Prédios Urbanos em Regime de Propriedade Horizontal, 

ambos surgidos em 1996, como complementos do Programa RECRIA. Por outro lado, 

há que mencionar também o apoio a intervenções em áreas degradadas, 

concretamente o chamado Processo de Reconversão de AUGI (Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal).

No âmbito de iniciativas comunitária, foi lançado em 1994 o Programa URBAN, 

com o objectivo de apoiar a revitalização económica e social das cidades e subúrbios 

em crise, a fim de promover um desenvolvimento urbano qualificado e sustentável. Em 

termos operativos, o URBAN inclui uma série de operações que combinam a 

recuperação de infra-estruturas obsoletas com acções nos sectores económico e do 

mercado do trabalho, complementadas por medidas destinadas a combater a exclusão 

social e a melhorar a qualidade de vida.

No decurso do primeiro período de programação – URBAN I (1994-1999), a 

iniciativa financiou intervenções em 118 áreas urbanas europeias, ao que 

acrescentaram 59 Projectos-Piloto Urbanos (PPU), estes levados a cabo entre 1998 e 

1999 no quadro das acções inovadoras do FEDER. Em Portugal, o URBAN I 

consubstanciou-se em duas operações nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, 

envolvendo seis áreas urbanas: 1- Casal Ventoso, em Lisboa; 2- Venda Nova/Damaia, 

na Amadora; 3- Outurela/Portela, em Oeiras; 4- Odivelas, em Loures; 5- Vale de 

Campanha, no Porto; 6- São Pedro da Cova, em Gondomar. O investimento total 

programado foi da ordem dos 67,8 milhões de euros.

O URBAN II, em vigor até 2006, dá continuidade à iniciativa anterior e propõe-

se atingir dois grandes objectivos: a) promover a formulação e a aplicação de 

estratégias especialmente inovadoras de revitalização socioeconómica sustentável dos 

centros urbanos de pequena ou média dimensão ou dos subúrbios em crise das 

grandes cidades; b) fomentar o desenvolvimento e intercâmbio de conhecimentos e 

experiências sobre a revitalização e o desenvolvimento urbano sustentável na 

Comunidade Europeia. A iniciativa prevê abranger 50 zonas urbanas europeias, das 

quais três são pertinentes a Portugal: 1- Vale de Alcântara, em Lisboa; 2-

Damaia/Buraca, na Amadora; e 3- Porto/Gondomar (freguesias limítrofes entre os dois 

concelhos).
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Parte II

Reabilitação e Requalificação urbana – Do conceito às 
políticas
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1 - Reabilitação e Requalificação urbana - Contextualização

Depois de termos abordado as várias linhas de pensamento no que toca ao 

planeamento e ao ordenamento do território, destacando o papel que actualmente 

desempenha o planeamento estratégico. Referimo-nos à questão da competitividade 

territorial e aos diversos instrumentos de planeamento e ordenamento territorial em 

Portugal nas últimas décadas. Na segunda parte da tese, irá ser feita uma 

sistematização dos conceitos de reabilitação e requalificação urbana e outros que lhes 

estão intrinsecamente associados. A compreensão destes conceitos é fundamental, 

uma vez que entronca directamente na questão de partida “Num contexto de 

crescente competitividade entre cidades e regiões, de que forma a requalificação 

urbana e a valorização ambiental das cidades de Bragança, Chaves e Viana do Castelo, 

pode constituir um factor de melhoria da sua atractividade, competitividade e 

qualidade de vida?”.

Na prossecução desse objectivo o primeiro subcapítulo desta tese aborda os 

conceitos de reabilitação e requalificação urbana e procura distingui-los à luz das suas 

características, aplicações e fins diversos. Seguidamente, é realizada uma abordagem a 

diversos instrumentos e programas de reabilitação e requalificação urbana em Portugal.

No segundo subcapítulo é realizada à escala europeia e em particular na União Europeia 

uma abordagem a estes conceitos (origens, evolução e momentos mais importantes). No 

terceiro subcapitulo é abordado o Programa Polis – Programa de Requalificação Urbana e 

Valorização Ambiental de Cidades, as origens do Programa e estrutura por eixos.
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1 - Reabilitação e Requalificação urbana

1.1 - Sobre os conceitos

Se o objectivo fundamental da gestão urbana é o espaço, este, entendido mais 

do que apenas na sua funcionalidade física deverá ser entendido igualmente como um 

“bem” a preservar, um “produto” a promover e de certa forma a “vender”, tendo em 

conta a necessidade de atingir objectivos económicos e sociais. Para que estes 

propósitos sejam levados a cabo, temos que encarar o espaço urbano no âmbito da 

reabilitação e requalificação. Consideram-se conceitos diferentes, mas, podem ser 

entendidos como processos de intervenção no espaço urbano, que pretendem a 

transformação, conservação, recuperação e readaptação de edifícios isolados ou em 

conjuntos edificados, e ao mesmo tempo, potenciar processos de revitalização 

urbanístico-social. Nos parágrafos seguintes irá ser feito o desenvolvimento destes 

conceitos e será abordada a sua diferença.

Este processo tem raízes históricas conturbadas, segundo Sofia SANTOS 

(2003), a industrialização do século XIX e início do século XX levou a uma expansão 

urbana sem precedentes e, em regra, não planeada. Tratou-se, em muitos casos, de 

uma urbanização caótica, em que o princípio do laissez-faire impedia uma maior 

intervenção pública na regulação do processo urbano. A partir desta constatação 

surgiram várias correntes que se conhecidas por “movimento moderno”, “urbanismo 

moderno” ou “urbanismo funcionalista”, movimento esse que marcou de forma 

incontornável o Século XX quanto ao modo como se estendeu e praticou a intervenção 

na cidade existente. 

Na transição do século XIX para o século XX, a corrente mais organizada e, 

sobretudo mais influente, era a da École des Beaux-Arts de Paris que marcou 

profundamente a urbanística formal, caracterizada por um acentuado carácter 

académico, marcadamente clássico, com um tipo de composição urbana que valorizava 

o património edificado (os grandes eixos monumentais, os traçados clássicos e a 

focagem dos monumentos). Pela mesma época, mas nos EUA, desenvolveu-se o 

movimento da City Beautiful (Chicago - Exposição de 1893), como forma de 

recuperação do projecto arquitectónico à escala urbana, que correspondeu a uma 

extensão da influência da École dês Beaux-Arts à escala internacional.

Em reacção a este excessivo academismo e a esta sobrevalorização da “estética 

urbana” em detrimento da funcionalidade e da eficiência, surgiu uma corrente de 
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opinião designada de “movimento moderno”, “urbanismo moderno” ou “urbanismo 

funcionalista” e que teve nos onze “Congressos Internacionais de Arquitectura 

Moderna” (CIAM), realizados entre 1928 e 1959, a sua expressão orgânica e na “Carta 

de Atenas”, saída do IV CIAM realizado em 1933, a sua carta de princípios. 

O Urbanismo Moderno foi orientado por uma noção de progresso que exigia a 

ruptura com o passado, a sua destruição, para adaptar a cidade às “necessidades da 

vida moderna” (Portas, 1985 citado por SANTOS, 2003), isto é, por um planeamento 

tecnocrático orientado por um modelo funcionalista, no qual a renovação do tecido 

existente, comandada pelas exigências dum mercado fundiário de características 

especulativas, tinha um papel de relevo.

Embora fosse reconhecida a importância da salvaguarda do património 

existente, defendia-se sobretudo que não se podia prejudicar a qualidade de vida das 

populações. A ideia de progresso implicava não apenas a edificação do novo, mas 

também a eliminação do antigo através de operações de “redesenvolvimento” de 

algumas áreas da cidade, alterando-se assim, as suas funções e características sócio-

económicas. Desta forma, a “renovação urbana” é tida como parte do urbanismo 

funcionalista, pois a substituição das estruturas físicas existentes ocorreu de modo a 

adaptar as cidades às necessidades da vida moderna (Portas, 1985 citado por SANTOS, 

2003).

Numa visão economicista do centro da cidade, o progresso só será obtido por 

renovação do tecido herdado e com planos de expansão, onde se privilegia o 

crescimento da construção de zonas novas na periferia das cidades. Verificou-se 

mesmo um certo desinteresse pelas áreas antigas da cidade, tanto da parte dos 

proprietários, devido ao fraco rendimento que obtinham, como da parte de muitos 

habitantes (Barata Salgueiro, 1992 citada por SANTOS, 2003). A conjugação destes 

dois processos conduziu à degradação/destruição de edifícios e do património histórico, 

tornando os bairros antigos áreas da cidade habitada essencialmente por uma 

população envelhecida e de fracos recursos, algo que ainda hoje se verifica em quase 

todas as cidades do nosso país, descaracterizadas urbana, social e ambientalmente, 

perdem a sua identidade.

Um dos movimentos que se estruturou em grande medida como reacção ao 

Urbanismo Moderno foi o “Novo Urbanismo” que se desenvolveu sobretudo na América 

do Norte e que na Europa tem, em certa medida, paralelo com a “Nova Carta de 

Atenas”.
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Ainda segundo SANTOS (2003), a ampliação do conceito de património urbano 

(monumento, conjunto e sitio) e o ressurgimento do interesse pelo centro da cidade 

conduziram à desadequação do modelo de “renovação urbana” e ao aparecimento de 

uma nova concepção sobre a intervenção na cidade existente, a “reabilitação urbana”.

Segundo GONÇALVES e NEVES (2005) corroborando com SANTOS (2003), o 

conceito de reabilitação urbana surge como um novo paradigma face às intervenções 

de renovação urbana que, depois da Segunda Grande Guerra, alteraram 

profundamente as áreas centrais de muitas cidades europeias, quer pela urgência de 

reconstrução devido ao conflito bélico, quer pela manifestação da arquitectura 

moderna que, associada a uma ética de progresso, se opõe à ideia de clássico e 

tradição (p.e., Plano Voisin para Paris, de Le Corbusier).

Para GASPAR (1999), a reabilitação urbana relaciona-se com a valorização do 

património arquitectónico e paisagístico, entendido este como uma herança. 

Inicialmente associada a uma vertente mais estética e simbólica do património, bem 

como ao aspecto social da manutenção da função residencial. A partir dos anos 80, a 

reabilitação urbana adquire uma componente económica que até então não era 

evidente.

Segundo GONÇALVES e NEVES (2005) a abordagem integradora dos programas 

dirigidos às cidades, concebidos na década de 90, por iniciativa comunitária (p.e. PIC 

URBAN I e II) ou dos Estados-membros (p.e. PRU, PROQUAL, em Portugal), incute no

conceito de reabilitação urbana uma forte dimensão económica e uma cada vez maior 

complexidade da sua esfera de intervenção, fazendo com que esta se aproxime, 

progressivamente, do conceito de renovação urbana. Ideia que é corroborada por 

GASPAR (1999), quando refere que o antagonismo original entre os conceitos de 

reabilitação e renovação urbana têm vindo a esbater-se, sobretudo devido à maior 

complexidade e visão integradora dos programas e projectos de reabilitação urbana 

sejam eles de índole comunitária ou nacional.

De acordo com o Vocabulário do Ordenamento do Território (DGOTDU, 2000), 

o antagonismo entre reabilitação e renovação urbana assenta, essencialmente, no tipo 

de obras inerentes às respectivas operações: à reabilitação, alega-se o respeito pelo 

carácter arquitectónico dos edifícios (obras que visam adequar e melhorar as condições 

de desempenho funcional de um edifício, com eventual reorganização do espaço 

interior, mantendo o esquema estrutural básico e o aspecto exterior original), 

enquanto à renovação, é-lhe permitido processos de demolição e reconstrução.
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Reabilitação Urbana Renovação Urbana
- Processo de transformação do espaço urbano, 
compreendendo a execução de obras de 
conservação, recuperação e  readaptação de 
edifícios e de espaços urbanos, com o objectivo de 
melhorar as suas condições d e  uso e 
habitabilidade, conservando porém o seu carácter 
fundamental.
- O conceito de reabilitação supõe o respeito pelo 
carácter arquitectónico dos edifícios, não devendo 
no entanto confundir-se com o conceito mais 
estrito de restauro, o qual implica a reconstituição 
da traça primitiva de pelo menos fachadas e 
coberturas.

- Conjunto de operações urbanísticas que visam a 
reconstrução de áreas urbanas subocupadas ou 
degradadas, às quais não se reconhece valor como 
património arquitectónico ou conjunto urbano a 
preservar, com deficientes condições de 
habitabilidade, de salubridade, de estética ou de 
segurança, implicando geralmente a substituição 
dos edifícios existentes.
- Este conceito pode abranger acções de 
reabilitação, e é por vezes confundido com o de 
reabilitação, o qual, no entanto, supõe o respeito 
pelo carácter arquitectónico dos edifícios em 
questão.

Figura 9 – Reabilitação versus Renovação urbana.
Fonte: DGOTDU, Vocabulário do Ordenamento do Território, 2000.

Segundo GASPAR (1999), actualmente tem-se procurado unir a herança mais 

valorizada com a produção de novo património, num diálogo que conduza à verdadeira 

reabilitação urbana, sem entrar em fundamentalismos preservacionistas. Deste modo, 

a conservação, a reabilitação e a valorização do património edificado devem inserir-se 

nessa perspectiva ética, sem contudo fazer esquecer a necessidade de construir novo 

património, muitas vezes sobre ruínas do que se desvalorizou porque perdeu sentido 

histórico: em relação ao passado, ao presente e ao futuro.

O grande desafio que se coloca às cidades de hoje é o da reabilitação no seu 

sentido mais profundo, isto é, aquele que conduz à recuperação do património 

construído e natural da cidade e do seu tecido económico e social, numa visão 

integrada de cidade e não apenas do centro histórico ou em termos de imagem, 

apesar de esta ser importante enquanto “produto-cidade”, numa estratégia de 

promoção em contexto competitivo.

As operações de reabilitação urbana compreendem um vasto campo de 

actuação que pode ir, desde a simples recuperação do edificado e dos espaços 

públicos, à intervenção de carácter social e assistencial, face a problemas específicos 

de grupos marginalizados ou socialmente segregados, até acções mais abrangentes de 

revitalização social e económica. Como sublinha GASPAR (1999) reabilitação é sempre 

valorização – económica, social e política. A reabilitação urbana que importa é a que 

conduz à recuperação da cidade nas suas várias componentes num processo dinâmico 

e participativo.
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Para concluir, em termos conceptuais, entende-se por reabilitação urbana:

i) Operação integrada que pressupõe devolver ou dotar um determinado 

espaço urbano de atributos qualificadores nos aspectos arquitectónicos, 

urbanísticos, económicos, funcionais, simbólicos, vivificais;

ii) Conceito que pressupõe a consideração e respeito pelo que existe, numa 

lógica de revalorização, inovação e pragmatismo do ponto de vista 

económico-funcional e sócio-cultural;

iii) Intervenção que envolve procedimentos negociais complexos, contributos 

multidisciplinares, elevada participação e concertação dos actores urbanos;

iv) Uma operação que, após o estudo específico da intervenção, pode integrar, 

de forma não sistemática, a renovação urbana.

Fonte: GONÇALVES e NEVES (2005)

Um outro tipo de conceito que está interligado com o de reabilitação é o de 

requalificação. Trata-se, sobretudo, de intervenções públicas na melhoria dos espaços 

(espaços públicos degradados ou disfuncionais como sejam as frentes de mar ou 

ribeirinhas ou os antigos terrenos de feiras e festas), dotando-os de condições para 

novos usos colectivos de recreio e lazer. Este tipo de operações é comum no âmbito 

das intervenções urbanas ao abrigo do Programa POLIS. 

Segundo FERREIRA, LUCAS e GATO (1999 em “A cidade DA EXPO’ 98”), a 

requalificação urbana, enquanto processo de intervenção social e territorial, pressupõe 

um conjunto de acções integradas numa determinada lógica de desenvolvimento 

urbano. Deste modo, a requalificação urbana constitui-se como um processo social e 

político de intervenção no território, que visa essencialmente (re)criar qualidade de 

vida urbana, através de uma maior equidade nas formas de produção (urbana), de um 

acentuado equilíbrio no uso e ocupação dos espaços e na própria capacidade criativa e 

de inovação dos agentes envolvidos nesses processos.

Outro conceito importante e interligado é o de regeneração urbana, 

exemplificado claramente na operação levada a cabo para a construção da área da 

Expo’98, actual Parque das Nações, que conduziu a uma transformação urbana 

profunda de uma parte da zona oriental da cidade de Lisboa.

Ainda segundo GONÇALVES e NEVES (2005), quer as operações de renovação, 

quer as de reabilitação urbana, podem encerrar ou potenciar a revitalização urbana, 

entendida como um processo de dinamização da actividade económica e social. 

Podem, por fim, configurar uma visão culturalmente alargada, suportada por critérios 
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de ecodesenvolvimento e sustentabilidade que impliquem uma verdadeira regeneração 

urbana que levem a uma reutilização da cidade existente, dos seus centros históricos, 

à qualificação das periferias, à mobilidade e acessibilidades, em detrimento de novas 

expansões urbanas.

Neste contexto, são vários os desafios que se colocam: “no futuro, as 

aglomerações percebidas como sustentáveis, aparecerão como lugares atraentes para 

investimentos e como lugares onde é bom viver e trabalhar (CE, 1996). Para que este 

objectivo seja alcançado é necessário que se verifiquem algumas condições, 

designadamente ao nível da gestão urbana municipal, na indústria da construção civil, 

na intermediação imobiliária e nos mecanismos de financiamento destinados à 

reabilitação.

Como refere SANTOS (2003), é necessário, por exemplo, que o sistema de 

gestão territorial, em regra concebido para a construção do novo, seja adaptado, uma 

vez que a maior parte dos regulamentos e normas técnicas, relacionadas com os 

edifícios e com as infra-estruturas, bem como a cultura política e técnica, ainda são, 

em muitos casos, excessivamente orientados para o novo. 
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2 - REABILITAÇÃO URBANA NA EUROPA

Desde o fim da Segunda Guerra mundial iniciou-se um processo de declínio na 

maioria dos centros antigos das cidades europeias. Entre muitas razões para este 

declínio urbano, pode ser feita menção à pressão crescente exercida por factores 

como, o progresso tecnológico, a preferência por coisas modernas, o desenvolvimento 

económico e industrial e o crescimento demográfico (a explosão da natalidade dos 

anos cinquenta e dos anos sessenta). Além disso, a ignorância, a negligência, a 

emergência das imagens/paisagens negativas e a concentração de grupos 

desfavorecidos da população em “bairros” do centro urbano antigos aliados a um

planeamento urbano que foi por vezes uma força motriz para a destruição, uma vez 

que as autoridades prestaram uma atenção excessiva às pressões económicas e ao

tráfego automóvel. Por último, a especulação imobiliária aproveitou-se desta situação e 

destruiu por vezes as melhores intenções ou as plantas/projectos melhor elaboradas 

(CE, 2004).

As grandes referências à temática da reabilitação, renovação e protecção do 

património seja imobiliário seja de cariz histórico-cultural, estão plasmadas nas várias 

convenções, cartas, recomendações e resoluções emanadas pelo Conselho da Europa. 

Podem ser identificadas quatro eras em que estes conceitos são abordados:

Os anos sessenta e os anos setenta, quando o conceito de reabilitação urbana 

foi definido, anteriormente relacionado com a protecção do património cultural, cujo 

objectivo era assegurar a conservação integrada de locais e de grupos de edifícios com 

interesse histórico ou artístico localizados nos centros antigos das cidades. 

Os anos oitenta, quando a Conferência das Autoridades Locais e Regionais da 

Europa (Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe), mais tarde 

convertida no Congresso das Autoridades Locais e Regionais da Europa continuou o 

trabalho anterior, tratando a reabilitação urbana como uma componente fundamental 

das políticas de desenvolvimento urbano e local.

Os anos noventa, quando os especialistas do planeamento e os 

ambientalistas/ecologistas chamaram a atenção para a necessidade urgente de aplicar 

os princípios do desenvolvimento sustentável no contexto de estratégias espaciais de 

planeamento.

O período desde 2000, quando as mudanças de grande envergadura geradas 

pela globalização focaram o reconhecimento da diversidade cultural e do bem-estar 
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social, como condições essenciais para um desenvolvimento urbano equilibrado e 

sustentável (CE, 2004). 

Quadro 2: Passos essenciais na temática da reabilitação urbana na Europa

 1963 O Conjunto Consultivo do Conselho da Europa adopta várias ordens, definições e 

recomendações para a preservação e desenvolvimento de locais históricos ou artísticos e 

de grupos de edifícios.

 1963 A Recomendação 365, seguiu as orientações de um relatório inicial elaborado pelo 

Comité Cultural nestas matérias (doc.1570). Considerando que o Conselho da Europa 

deve adoptar um maior protagonismo alertando a consciência geral para a gravidade da 

situação e a necessidade urgente de medidas neste campo, recomendando que o Comité 

dos Ministros organizasse uma conferência europeia, lançando uma actividade 

intergovernamental de cooperação para a protecção de cidades e de cidades históricas 

europeias.

 1964 A conferência de Autoridades Locais e Regionais (The Standing Conference of Local and 

Regional Authorities of Europe), adoptou a Resolução 44, que propôs envolver o 

planeamento na protecção de locais e de grupos de edifícios históricos ou artísticos.

 1969 Conferência Europeia de Ministros responsável pela “Preservação e Reabilitação do 

património cultural imutável dos monumentos e dos locais”, em Bruxelas;

 1975 Ano do Património Arquitectónico Europeu com a campanha intitulada “um futuro para o 

nosso passado”. O objectivo era alertar os europeus para os cuidados a ter com o 

património comum e para a necessidade urgente de medidas de protecção de forma a 

integrá-lo na sociedade actual.

 1982 Conclusões da Campanha Europeia para a “Renascença Urbana”, Berlim.

 1985 Convenção de Granada, que veio consolidar as recomendações anteriores através da 

adesão de vários países, esta assumiu força legal na protecção do património 

arquitectónico europeu.

 1992 A Carta Urbana Europeia e a Declaração Europeia de Direitos Humanos.

 1993 A Conferência de Ministros Europeus responsáveis pelo Planeamento Regional (CEMAT) 

adoptou a Carta de Planeamento Regional/Espacial (ou Carta de Torremolinos), em que 

se define o planeamento regional/espacial como a expressão geográfica dada às políticas 

económicas, sociais, culturais e ecológicas da sociedade.

 1995 Convenção Europeia da Paisagem, Sófia, onde se aborda a gestão prudente do ambiente.

 1996 Quarta Conferência Europeia de Ministros responsáveis pelo Património Cultural 

(Helsínquia). Foi adoptado o conceito de desenvolvimento sustentável pelos responsáveis 

pela reabilitação do património. O equilíbrio entre objectivos económicos, sociais, 

culturais e ambientais, como base ao desenvolvimento sustentável agora vinculados 
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tornou possível a reconciliação entre património e aspectos económicos.

 1998 Estratégia Europeia de Planeamento Regional (Lausanne), traduz em termos práticos e 

pragmáticos os objectivos políticos enunciados cinco anos antes na Carta de 

Torremolinos.

 1999 “The European  Spatial Development Perspective” (A Perspectiva Europeia de 

Desenvolvimento Espacial), aborda o desenvolvimento equilibrado e sustentável do 

território da União Europeia (ESDP). Este texto foi adoptado pelo Conselho Informal de 

Ministros da U.E. responsáveis pelo planeamento espacial reunidos em Potsdam no 

mesmo ano.

 1999 A Comissão publica “Sustainable urban development in the European Union: a framework 

for action”( “Desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia: uma estrutura para 

a acção”).

 2000 “Guiding Principles for Sustainable Development of the European Continent”, Conferencia 

Europeia de Ministros responsáveis pelo Planeamento Regional (Hannover).

 2004 A Comissão publica o Guia de reabilitação urbana inserido no Programa de Cooperação 

Técnica e Consultoria “Technical Co-operation and Consultancy Programme – Guidance 

on urban rehabilitation”.

 2007 Carta de Leipzig para as Cidades Europeias Sustentáveis (Leipzig), os Ministros 

responsáveis pelo desenvolvimento urbano da U.E. acordaram um conjunto de linhas 

orientadoras para o desenvolvimento de políticas integradas de desenvolvimento urbano, 

susceptíveis de serem aplicadas não só nas áreas urbanas económica e socialmente 

deprimidas como nas cidades consideradas como um todo.

Fonte: Adaptado de CE (2004), Technical Co-operation and Consultancy Programme –

Guidance on urban rehabilitation”.

Desde o inicio dos anos sessenta, que a nível europeu foram sendo tomadas 

algumas recomendações no âmbito da reabilitação urbana. Assim, desde 1963 o 

Conjunto Consultivo do Conselho da Europa adoptou várias ordens, definições e 

recomendações para a preservação e desenvolvimento de locais históricos ou artísticos 

e de grupos de edifícios. A Recomendação 365 (1963 veio reforçar a ideia da 

necessidade do Conselho da Europa adoptar um maior protagonismo face à gravidade 

da situação e a necessidade urgente de medidas para a protecção das cidades e de 

cidades históricas em particular. Por sua vez, em 1964 a Conferência (The Standing 

Conference of Local and Regional Authorities of Europe), adoptou a Resolução 44 , que 

propôs envolver o planeamento na protecção de locais e de grupos de edifícios 

históricos ou artísticos.
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Neste contexto, a primeira Conferência Europeia de Ministros responsável pela 

Preservação e Reabilitação do património cultural imutável dos monumentos e dos 

locais, teve lugar em Bruxelas em 1969, onde foi reconhecida a importância do 

património construído tanto do ponto de vista cultural como dos pontos de vista 

humanos, sociais e económicos. Passou a existir a consciência da emergente 

importância social do património, que, por causa desta nova dimensão, deve ser 

preservada e activamente integrada no quotidiano da população. Expressou-se a 

preocupação de o património europeu estar cada vez mais no perigo do desequilíbrio 

crescente.

Na sua primeira resolução os ministros resolveram recomendar que os governos 

fizessem rapidamente um inventário dos seus recursos culturais, devendo elaborar 

mapas que mostrassem os edifícios, os locais e as paisagens que deveriam ser 

protegidos, de modo que toda a informação recolhida pudesse servir como base para 

planos de desenvolvimento espaciais e para todas as outras medidas da protecção.

Dada a importância que estes aspectos assumiam para os responsáveis 

europeus, estes propuseram várias medidas para atenuar a deterioração e destruição 

do património. Nomeadamente, adaptando legislação e regulamentos de forma a 

tornar o património parte integral das sociedades modernas e do desenvolvimento 

regional e das politicas de planeamento urbano; aumentando os recursos financeiros 

destinados ao trabalho de preservação e reabilitação; adoptando taxas e leis de forma 

a encorajar os proprietários a restaurar e revitalizar o seu próprio património 

imobiliário; promover campanhas de informação pública, em particular direccionadas 

aos jovens, alertando-os para a sua responsabilidade individual em relação ao seu 

ambiente cultural (CE, 2004).

Entretanto, foram realizados vários simpósios em colaboração com o fórum das 

cidades e vilas históricas – Europa Nostra (1971-1992), com o objectivo de analisar e 

debater os problemas encontrados em várias cidades. Preocupados com o facto de as 

medidas adoptadas para ajudar o património imobiliário não terem o sucesso 

pretendido na prevenção do declínio dos centros urbanos, na sua Resolução (72) 21 o 

Comité de Ministros incitou os governos a tomar medidas imediatas para proteger os 

locais históricos e grupos de edifícios, através de:

- identificar e catalogar os aspectos culturais a ser protegidos;

- estabelecimento de procedimentos legais de forma a implementar medidas de 

protecção adaptadas à legislação de planeamento regional e património;
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- aplicação imediata de medidas de protecção, logo que um recurso seja 

identificado, sem esperar pelo inventario completo (CE, 2004).

Um outro marco importante na temática da reabilitação urbana ocorreu quando 

o Conselho da Europa proclamou o ano de 1975 como o Ano do Património 

Arquitectónico Europeu e lançou uma grande campanha intitulada “Um futuro para o 

nosso passado”. O objectivo era alertar os europeus para os cuidados a ter com o 

património comum e para a necessidade urgente de medidas de protecção de forma a 

integrá-lo no ambiente actual.

Depois de alguns anos de trabalho através de uma comissão ad hoc de peritos, 

o Comité de Ministros adoptou a Carta Europeia de Património Arquitectónico em 26 de 

Setembro de 1975. Esta Carta possuía um estatuto legal de recomendação, e foi o 

primeiro documento que inventariou um conjunto de princípios gerais e orientações 

acerca da política de conservação e reabilitação do património arquitectónico europeu. 

O seu conteúdo permanece relevante na actualidade, sendo uma referência para 

aqueles que se envolvem na reabilitação de antigos centros urbanos. Neste documento 

surge pela primeira vez o conceito de conservação integrada, considerando que a 

conservação/preservação do património arquitectónico depende em grande medida da 

integração no contexto diário da população e do peso dado ao planeamento regional e 

urbano, bem como, aos esquemas de desenvolvimento. A Carta estabelece dez 

princípios de acordo com os valores que se pretende alcançar:

1- o património arquitectónico europeu consiste não só nos monumentos mais 

importantes, mas também inclui grupos de edifícios menos importantes nos 

centros urbanos antigos e vilas características inseridas na sua paisagem 

humanizada.

2- O passado está envolvido no património arquitectónico e oferece um ambiente 

indispensável para uma vida completa e equilibrada.

3- O património arquitectónico é um capital insubstituível de valores espirituais, 

culturais, sociais e económicos.

4- A estrutura dos locais e centros históricos leva-nos a um equilíbrio social 

harmonioso.

5- O património arquitectónico tem um papel importante na educação.

6- O património está em perigo.

7- A conservação integrada previne estes perigos.

8- A conservação integrada depende de suporte legal, administrativo, financeiro e 

técnico.
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9- A conservação integrada não pode ter êxito, sem a cooperação de todos.

10- O património arquitectónico europeu é a característica comum do nosso 

continente (CE, 2004).

Segundo o “Technical co-operation and consultarcy Programme – Guidance on 

urban rehabilitation” (CE, 2004), o texto da Carta coloca uma grande ênfase no que 

concerne à protecção de centros e cidades históricas, como parte de uma política que 

tenha em conta todos os edifícios com importância cultural, desde os mais prestigiados 

aos mais simples, sem esquecer a arquitectura moderna e o espaço em que se 

inserem.

Aborda ainda, aspectos relacionados com a conservação integrada, a qual se 

defende “implicar a responsabilidade das autoridades locais e exige a participação dos 

cidadãos… o sucesso de qualquer politica de conservação integrada depende de se ter 

em consideração os factores sociais”. As orientações passaram sobretudo por chamar à 

atenção para o problema da necessidade de reforçar os instrumentos financeiros para 

este fim, nomeadamente mantendo a função residencial ao mesmo tempo que se 

procede à reabilitação do património arquitectónico em detrimento de novas 

construções, permitindo manter a estrutura social, incluindo mesmo os grupos mais 

desfavorecidos.

A melhoria do ambiente urbano nos centros históricos passa segundo a 

recomendação, por adoptar uma conservação integrada, através de restrições de 

tráfego automóvel e estacionamento, a criação de corredores pedonais, a eliminação 

de fios e cabos visíveis, regulamentação dos anúncios (bem como, out-door’ s) e 

montras, plantação de árvores, a recusa de licenças para edifícios inoportunos e a 

demolição dos edifícios erguidos ilegalmente.

Os vários princípios e medidas recomendadas tiveram um impacto directo e 

positivo no estado dos centros históricos. Um grande movimento de “reinvestimento 

urbano” surgiu em muitas das cidades europeias, substituindo o processo de declínio 

que vinha a ter lugar desde a Segunda Guerra Mundial.

Durante os anos oitenta, ocorreram diferentes formas de reinvestimento 

urbano, mais ou menos espontâneas. A iniciativa privada teve primazia, desde que o 

retorno financeiro fosse atractivo. Pelo que, assistimos a:

- Renovação em larga escala: grandes projectos de demolição/reconstrução e 

restauro de edifícios;
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- Desenvolvimento do turismo: realçando bairros antigos que tenham um 

património arquitectónico importante ou um carácter histórico típico;

- “Terciarização”: desenvolvimento do sector terciário, atraído pela localização 

central (escritórios, lojas, serviços, educação).

-“Gentrificação”: indivíduos com poder de compra deslocam-se para bairros em 

declínio, e após a renovação de edifícios antigos transforma-se em moradias de luxo.

Estas formas de reinvestimento urbano oferecem a vantagem de desenvolver a 

economia e o ambiente de forma consistente nos centros históricos. No entanto, 

importa ter em conta os possíveis impactos sociais negativos que o processo de 

declínio urbano encerra (CE, 2004).

Figura 10: - Da Expansão urbana às formas iniciais de reinvestimento urbano.

Fonte: Adaptado de CE (2004); “Technical co-operation and Consultancy Programme –

Guidance on urban rehabilitation”; Estrasburgo, CE.

Segundo esta referência bibliográfica um processo semelhante ocorreu na 

maioria das cidades europeias e norte americanas, compreendendo três fases:

1-Expansão urbana

2- Declínio urbano

3- Reabilitação urbana

Cidades históricas ou centros históricos

Expansão inicial para novos bairros no centro da cidade

Desenvolvimento dos subúrbios

Integração de vilas próximas

Abandono de partes antigas dos centros urbanos

Os grupos populacionais mais favorecidos deslocam-se 
para novos bairros.

Pobreza, tensões sociais e insegurança nos centros 
urbanos antigos

Deterioração, declínio, abandono, despovoamento, 
aculturação

Formas iniciais de reinvestimento urbano:

Renovação Turismo Terciarização Gentrificação
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1- Um crescimento gradual da cidade, desde o centro histórico até à 

periferia.

2- Um processo de declínio dos centros urbanos antigos, justificado 

pela ausência de intervenção/investimento em edifícios e em espaços públicos.

3- Formas iniciais de reabilitação urbana, apoiadas no sector 

privado: desenvolvimento do terciário, turismo, gentrificação e renovação.

Os anos noventa ficaram marcados pelas abordagens ao planeamento espacial 

e o desafio do desenvolvimento sustentável. Após o colapso do comunismo, a Europa 

emerge de um longo período de divisão política, com diferenças significativas tanto ao 

nível dos sistemas económicos mas também ao nível da organização da sociedade, o 

que por vezes teve impactos negativos na coesão social e na protecção ambiental, 

particularmente nos novos Estados membros, que apresentaram ilhas de crescimento 

em certas conurbações ou regiões, contrastando com o restante território, onde 

algumas cidades e vilas não tiveram capacidade para resolver as suas situações de 

declínio.

No inicio de 1993 a Conferência de Ministros Europeus responsáveis pelo 

Planeamento Regional (CEMAT) adoptou a Carta de Planeamento Regional/Espacial (ou 

Carta de Torremolinos), a qual definia o planeamento regional/espacial como a 

expressão geográfica dada às politicas económicas, sociais, culturais e ecológicas da 

sociedade.

A Carta aborda quatro objectivos fundamentais para o planeamento 

regional/espacial: desenvolvimento socio-económico equilibrado; melhoria da 

qualidade de vida; uso racional do solo; gestão responsável de recursos naturais e 

protecção do ambiente e do património.

Foram então definidos alguns objectivos específicos para as áreas urbanas:

- Implementação de planos de ocupação do solo e desenvolvimento, garantindo 

o equilíbrio na estrutura urbana;

- Melhoria das condições de vida e a promoção do transporte colectivo para 

atenuar/inverter o êxodo populacional dos centros urbanos para a periferia.

- Fazer do património arquitectónico parte integrante da politica de 

planeamento urbano, de acordo com o principio de conservação integrada.
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A Estratégia Europeia de Planeamento Regional (Lausanne, 1998), traduz em 

termos práticos e pragmáticos os objectivos políticos enunciados cinco anos antes na 

Carta.

Um terceiro documento, a Recomendação nº. R (89) 15, do Comité de 

Ministros, trata do uso racional do solo como factor base limitante ao desenvolvimento. 

Neste documento é reconhecido que o solo é um recurso escasso, e de difícil e 

dispendiosa recuperação. Para além de fonte de matérias-primas e de água, e base 

para a produção energética, é uma sustentação para o património cultural. 

Consequentemente, o solo constitui a base espacial de estruturas sócio-económicas. 

Pelo que é vital atingir um equilíbrio entre o desenvolvimento económico e a protecção 

do solo com os seus recursos naturais e culturais, numa visão de deixá-los para as 

gerações futuras. Este equilíbrio ecológico no desenvolvimento económico 

(rapidamente conhecido como “desenvolvimento sustentável”) deve resultar em novas 

relações entre o Homem e o ambiente.

Em consequência de dois grandes eventos organizados pelas Nações Unidas

“Cimeira da Terra” em Rio de Janeiro em 1992 (Declaração do Rio), e a “Conferência 

Habitat II” em Istambul, (Agenda Habitat II), a forma europeia de pensar o 

Desenvolvimento Sustentável alterou-se. Em correspondência com estes documentos, 

a Comissão Europeia elaborou o primeiro plano de desenvolvimento estratégico, 

intitulado “The European Spatial Development Perspective” (A Perspectiva Europeia de 

Desenvolvimento Espacial), abordando o desenvolvimento equilibrado e sustentável do 

território da União Europeia (ESDP). Este texto foi adoptado pelo Conselho Informal de 

Ministros da U.E. responsáveis pelo planeamento espacial reunidos em Potsdam em 

1999. Neste seguimento a Comissão publicou no mesmo ano “Sustainable urban 

development in the European Union: a framework for action” (“Desenvolvimento 

urbano sustentável na União Europeia: uma estrutura para a acção”). Estas 

orientações foram incorporadas na obra “Princípios orientadores para o 

desenvolvimento espacial sustentável do continente europeu”, CEMAT, Hanover, 2000.

O conceito de desenvolvimento sustentável passou então a fazer parte dos 

conceitos mais importantes defendidos por aqueles que estavam directamente 

envolvidos na reabilitação urbana, tal como pode ser observável na declaração final e 

nas resoluções adoptadas pela Quarta Conferência Europeia de Ministros responsáveis 

pelo Património Cultural (Helsínquia, 30 e 31 de Maio de 1996). O equilíbrio entre 

objectivos económicos, sociais, culturais e ambientais, como base ao desenvolvimento 
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sustentável agora vinculados tornou possível a reconciliação entre património e 

aspectos económicos (CE, 2004).

Estes documentos espelham vários princípios comuns a todas as políticas 

europeias de património. Estão em linha com a mudança radical de abordagem, com 

uma aproximação ao conceito de conservação integrada do património para oferecer 

uma resposta mais adequada às mudanças económicas e sociais da sociedade 

moderna. O grande desenvolvimento é a percepção do património cultural como um 

recurso económico, contribuindo para o desenvolvimento local, acompanhando a 

reabilitação e o crescimento no turismo urbano. O papel vital do património em forjar a 

identidade europeia está claramente definido nestes textos, tal como as estratégias de 

turismo cultural sustentável.

A partir do ano 2000, a cultura urbana sofreu influências do fenómeno da 

globalização, a nível político, social, económico, ambiental e a nível da importância do

reconhecimento da diversidade cultural. O reconhecimento da diversidade cultural 

como uma condição fundamental para uma Europa unida foi uma preocupação 

evidente, e em particular em relação às minorias.

Passados vinte e cinco ano do “Ano Europeu do Património Arquitectónico” 

(1975), o Conselho da Europa desenvolve uma campanha pan-europeia acerca do 

património cultural, com o intuito de encorajar a protecção na Europa e revelando a 

solidariedade para com os novos Estados-membros. 

É neste contexto que o papel da cultura e do património cultural no contexto do 

desafio da globalização assume uma importância significativa, em paralelo com a 

importância da sustentabilidade, encarada a nível urbano através da Carta de Leipzig 

para as Cidades Europeias Sustentáveis (2007), em que se acordaram um conjunto de 

linhas orientadoras para o desenvolvimento de políticas integradas de desenvolvimento 

urbano, susceptíveis de serem aplicadas não só nas áreas urbanas económica e 

socialmente deprimidas como nas cidades consideradas como um todo.

Segundo GONÇALVES e NEVES (2005), na maior parte dos países europeus o 

Estado continua a ser o principal responsável pelas acções de reabilitação urbana, quer 

como facilitador da reabilitação (organização de programas de apoio e/ou 

disponibilização de apoios financeiros, motivação e mobilização dos privados para a 

reabilitação, etc.), quer como executor da reabilitação (em edifícios próprios e/ou de 

particulares), quer, ainda, como agente regulamentador (publicação de legislação que 

obrigue os proprietários a realizar obras a fiscalização).
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Vejamos o caso francês, a França é um dos países europeus com maior 

tradição na reabilitação/renovação urbana, estando esta função muito concentrada no 

Estado. Os impactes socioeconómicos da crise petrolífera dos anos 70 (aumento do 

desemprego e agravamento dos conflitos urbanos) levaram à necessidade de pensar 

uma politica de cidade que fosse além da “política de betão”, e surgem assim as 

primeiras iniciativas de actuação ao nível do bairro (GONÇALVES e NEVES, 2005). 

Segundo os mesmos autores, de acordo com a hierarquia de administrações 

territoriais a administração central assegura a protecção do património construído e a 

definição das grandes linhas em matéria de habitação (financiamento da reabilitação, 

regime de alojamentos sociais, etc.). Os principais actores são o Ministério Delegado 

para a Cidade e a Renovação Urbana, a delegação Interministerial para a Cidade e a 

Direcção-Geral de Urbanismo, do Habitat e da Construção, trabalhando em parceria 

com outros ministérios relevantes no âmbito da cidade, com destaque para o Ministério 

da Habitação.

Em França as regiões não possuem competências jurídicas no campo da gestão 

de cidades, mas intervêm nas grandes políticas de gestão do território no quadro de 

contratos financeiros negociados com o Estado e no financiamento de equipamentos 

estruturantes (transportes, escolas, universidades, entre outros). Por outro lado, os 

departamentos têm por competências o financiamento do sector de acção social 

(construção de habitação social) e a organização do mesmo. Os municípios, ou 

agrupamentos de municípios, são responsáveis pela elaboração e gestão de planos de 

urbanismo, operações de ordenamento, acções de reabilitação urbana e 

implementação local das políticas de habitat.

Segundo GONÇALVES e NEVES (2005), apesar do carácter central das 

intervenções, é frequente a procura de parcerias com todos os actores que 

beneficiarão das intervenções e procura-se a consulta dos habitantes ou a sua 

informação permanente. Um dos principais agentes com funções no domínio da 

reabilitação de imóveis é a Agência Nacional para a Melhoria da Habitabilidade (ANAH), 

constituída em 1971, e tem por missão a melhoria do conforto do parque habitacional 

privado. Os objectivos secundários são a produção de habitações com rendas 

controladas, o retorno de imóveis devolutos ao mercado e a luta contra a 

insalubridade. A ANAH assenta as suas intervenções em dois instrumentos: OPAH –

Operação Programada de Melhoria do Habitat; e os PST – Programas Sociais 

Temáticos.
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Um outro actor também importante é a Agência Nacional de Renovação Urbana 

(ANRU), constituída em 2004, tendo por missão a implementação do Programa 

Nacional de Regeneração urbana (2004-2011). Possui estatuto de estabelecimento 

público, de carácter industrial e comercial, o que lhe permite a simplificação dos 

procedimentos, a externalização do financiamento da política de cidade; em suma, 

uma maior celeridade na requalificação e na renovação dos bairros. A agência intervém 

ainda como guichet único de apoio aos municípios na selecção e na obtenção de 

financiamento para os projectos.

Em França, o primeiro programa (intitulado Desenvolvimento Social dos 

Bairros), surgiu já no início da década de 80. Desde então, assistiu-se ao aparecimento 

de muitos outros programas e projectos de intervenção, não só em grandes cidades, 

como também em centros urbanos de menor dimensão. 

Para uma melhor compreensão dos programas importa explicitar a definição de 

três tipos de zonas de intervenção prioritária:

- As zonas urbanas sensíveis (ZUS) “caracterizadas pela presença de grandes 

conjuntos ou de bairros residenciais degradados e por um desequilíbrio acentuado 

entre a componente residencial e a económica”. Incluem as ZRU e as ZFU;

- As zonas de redinamização urbana (ZRU) “correspondem a ZUS confrontadas 

com dificuldades particulares, apreciadas de acordo com a sua situação na 

aglomeração, características económicas e comerciais e um índice sintético (número de 

residentes, taxa de desemprego, proporção de jovens com menos de 25 anos, 

proporção de jovens saídos do ensino e potencial fiscal do município”;

- As zonas francas urbanas (ZFU) têm por objectivo a promoção da actividade 

económica em bairros desfavorecidos, através do apoio à instalação de novos 

estabelecimentos, sujeitos à obrigação de recrutamento de 30 % do pessoal na zona 

de intervenção (GONÇALVES e NEVES, 2005).

De acordo com a associação Villes en France (Cidades de França), os resultados 

de duas décadas de intervenções encontram-se aquém das expectativas: muitas 

operações de requalificação não foram bem sucedidas, persistindo os problemas 

sociais identificados. A mesma instituição aponta como principais causas de um relativo 

insucesso: a falta de know-how no âmbito da componente de intervenção social; as

mudanças políticas a nível ministerial e local e a persistência da principal causa na 

origem da instabilidade social – o desemprego. Deste modo, os novos programas e as 

novas directivas políticas procuram dar resposta a estas limitações, sobretudo, através 
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de politicas mais activas em matéria de inserção social e económica de grupos de risco 

(formação, prevenção de delinquência, emprego, etc.). 

Dos principais programas de reabilitação urbana mais recentes e/ou de maior 

importância, importa destacar:

- O papel fundamental do Estado como promotor e financiador da reabilitação 

urbana, decorrente do facto do Estado ser proprietário de um elevado número de 

imóveis, sobretudo de habitações sociais (daí a importante vertente social dos 

programas de reabilitação urbana em França);

- A importância das verbas disponíveis para a realização de intervenções de 

reabilitação urbana, resulta, por um lado, da necessidade de implementar uma política 

de cidade mais “agressiva”, face aos sérios problemas sociais das cidades francesas 

(incluído pequenos centros urbanos), em muitos casos, verdadeiros “barris de 

pólvora”;

- O peso dos apoios a imóveis de aluguer e, em particular, de aluguer a preços 

moderados;

- A existência de diversos instrumentos de apoio à reabilitação, com finalidades 

distintas, mas complementares:

- As OPAH e os PST destinados a obras de melhoria da habitabilidade 

dos imóveis, sem intervenções externas ao imóvel;

- O Programa Nacional de Renovação Urbana assente em dois 

instrumentos – os grandes projectos de cidade (projectos integrados que combinam 

acções de reabilitação com acções de criação de emprego) e as operações de 

renovação urbana (projectos de menor dimensão, centrados na componente física);

- O Programa Nacional para a Regeneração Urbana vocacionado para 

acções de vulto em bairros de habitação social (construção, demolição, reabilitação);

- Os Palulos destinados à melhoria das condições das habitações de 

aluguer com rendas moderadas (p.e. apoio a obras contributivas para a eficiência 

energética).

Segundo GONÇALVES e NEVES (2005), na Alemanha, o Estado assume, 

igualmente, um papel de destaque no âmbito da política de reabilitação. Mas, 

contrariamente à França, em que grandes instituições centrais detêm importantes 

funções no domínio da política de cidade, na Alemanha, reflectindo a estrutura federal, 

os länder são as entidades com maior responsabilidade.

Em termos de enquadramento geral, o fenómeno da reabilitação das cidades 

assenta num documento que determina as regras da construção (livro da legislação da 
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construção – Baugesetzbuch). Apontando como objectivos da política de construção –

a consolidação dos centros urbanos, a protecção e a conservação de monumentos e a 

intervenção visando contrariar problemas sociais, nomeadamente, através de medidas 

de reabilitação urbana. 

Em 1998, é introduzido, no referido documento, o princípio do desenvolvimento 

sustentável (denotando um carácter distinto das políticas alemãs relativamente às 

francesas) não apenas do ponto de vista ambiental, mas, também, tendo subjacentes 

aspectos sociais e económicos. Ao mesmo tempo, outras entidades, que não as 

comunidades locais, vêem reconhecida a sua importância, passando a poder assumir 

um papel activo em projectos de construção/reabilitação de cidade. 

No que respeita à distribuição de competências, de acordo com a legislação da 

construção, o Ministério Nacional para o Trânsito, Construção e Habitação decide as 

linhas estratégicas de orientação da política de cidade e os programas nacionais para a 

promoção da construção/reabilitação urbana (que incluem critérios de elegibilidade a 

respeitar pelas várias administrações).

Actualmente, existem três programas nacionais:

- Reconstrução de Cidades no Leste;

- Reconstrução de Cidades no Oeste;

- Cidade Social.

Os länder são responsáveis pela execução destes programas, recebendo para 

tal apoios financeiros, sujeitos a uma comparticipação de dois terços dos custos pelo 

land. De acordo com as necessidades específicas do seu território, podem modificar os 

critérios de elegibilidade e o público-alvo.

Os municípios têm, normalmente, de se candidatar aos programas existentes, 

nacionais ou dos länder para a obtenção de verbas destinadas a projectos de 

reabilitação. Proprietários ou investidores privados podem obter empréstimos ou 

subsídios junto dos municípios, quando as suas propriedades se situem em zonas de 

intervenção. Não têm contudo, direito a apoios a fundo perdido.

Tanto os länder como os municípios podem ainda avançar com os seus próprios 

programas de apoio, sobretudo em situações de maior necessidade, nomeadamente, 

através do incentivo e apoio aos privados sob a forma de empréstimos ou subsídios.

Na Alemanha, são ainda de referir, como actores de reabilitação urbana, o 

Instituto de Crédito para a Reconstrução (Kreditanstalt fuer Wiederaufbau) ou outros 

institutos de crédito/bancos a nível regional. Estas instituições possuem, programas de 
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apoio a acções específicas de reabilitação, através de empréstimos com juros mais 

baixos, direccionados para o sector privado (GONÇALVES e NEVES, 2005).

A nível europeu tem-se vindo a reconhecer o contributo das intervenções de 

reabilitação urbana para o crescimento ou, pelo menos, estabilidade, do emprego no 

sector da construção civil. Na Alemanha, país em que o sector da construção enfrenta 

uma grave crise (em 2001, existiam cerca de 1 milhão de trabalhadores, em 2004, 

apenas 800 mil), a reabilitação urbana, associada à melhoria da eficiência energética 

dos edifícios, é considerada como uma solução desta tendência. Com a aplicação, em 

2006, de uma nova lei europeia que obriga à criação de um “bilhete de identidade 

energético” do imóvel, prevê-se a criação de 338 mil novos postos de trabalho no 

subsector da reabilitação de edifícios (a estimativa é que, por cada 1000 milhões de 

euros aplicados na reabilitação de edifícios, sejam criados 26 mil postos de trabalho).

As mesmas fontes, citam um estudo (Bartelmus, P. (1999) – Economic Growth 

and Patterns of Sustainability, Wuppertal Institute – http://www.wupperinst.org/.), que 

salienta o contributo de projectos de reabilitação (associada a aspectos de eficiência 

energética) para a criação de emprego versus projectos de novas construções. 

A Alemanha é caracterizada actualmente pelo intenso esforço de reabilitação

urbana nos novos läender; por outro, pela “modernidade” das suas politicas de 

reabilitação, designadamente pela constante interligação entre reabilitação de imóveis 

e considerações ambientais, aspecto que, nos próximos anos, deverá ser também 

pensado em Portugal, face à necessidade de cumprimento dos objectivos do Protocolo 

de Quioto e da sua eventual tradução em normas europeias.

Actualmente, estas questões estão na ordem de trabalhos da União Europeia, 

assumindo-se que as cidades europeias constituem um património económico, social e 

cultural inestimável e insubstituível. Na sequência dos acordos estabelecidos com o 

Programa de Acção de Lille (2000), o Urban Acquis de Roterdão (2004) e o Acordo de 

Bristol (2005), os Ministros responsáveis pelo desenvolvimento urbano da UE têm 

cooperado no sentido de uma melhor integração das dimensões económica, social e 

ambiental nas políticas urbanas.

Com a Carta de Leipzig para as Cidades Europeias Sustentáveis (2007), 

preparada durante a Presidência Alemã e adoptada em Leipzig em Maio de 2007, os 

Ministros responsáveis pelo desenvolvimento urbano da UE acordaram um conjunto de 

linhas orientadoras para o desenvolvimento de políticas integradas de desenvolvimento 

urbano, susceptíveis de serem aplicadas não só nas áreas urbanas económica e 

socialmente deprimidas como nas cidades consideradas como um todo.

http://www.wupperinst.org/
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A Carta de Leipzig reconhece que as políticas de desenvolvimento urbano exigem 

estratégias holísticas e actuações coordenadas por parte de todas as pessoas e 

instituições envolvidas no processo de desenvolvimento urbano, cujo âmbito ultrapassa os 

limites de cada cidade. Reconhece igualmente que todos os âmbitos de governância têm 

responsabilidade sobre o futuro das cidades, o que torna necessária uma melhor 

coordenação das políticas sectoriais e o desenvolvimento de um novo sentido de 

responsabilidade na condução de políticas urbanas integradas, utilizando os instrumentos 

que são fornecidos pelo desenvolvimento urbano integrado e a governância. Estas tarefas 

constituirão, a par da implementação geral da Carta de Leipzig, o núcleo central das 

acções a desenvolver durante a Presidência Portuguesa da UE no domínio do 

desenvolvimento urbano. (DGOTDU, Maio de 2007 in http://www.dgotdu.pt/ue/bt2.htm).

3 – Instrumentos e Programas de Reabilitação e Requalificação 

Urbana em Portugal.

As questões relacionadas com a reabilitação e requalificação urbana até ao 25 

de Abril, salvo raras excepções estiveram quase totalmente ausentes do discurso 

político-legislativo1, mais preocupado com grandes projectos e grandes obras de 

construção civil. Em Portugal a temática da recuperação de áreas, antigas ou recentes, 

com sinais de degradação, remonta a 1973. O Decreto-Lei n.º 8/73, de 3 de Janeiro, 

determinava «a elaboração e execução de planos de urbanização e de pormenor 
                                               
1

Até então, as questões relacionavam-se sobretudo com higiene e salubridade das habitações e foram abordadas

superficialmente. A Lei n.º 2030, de 22 de Junho de 1948, veio possibilitar a expropriação por utilidade pública, das 

casas que devessem ser reconstruídas ou remodeladas em razão das suas pequenas dimensões, posição fora do 

alinhamento ou condições de higiene ou estética, mas cujos proprietários não actuam em conformidade. Em 1956, o 

Decreto-Lei n.º 40616, de 28 de Maio, conferiu à Câmara Municipal do Porto meios jurídicos e financeiros para 

impulsionar a resolução do chamado problema das «Ilhas». Em 1951, o RGEU - Regulamento Geral de Edificações 

Urbanas (Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Maio de 1951), determinou, designadamente: 1) que as edificações 

existentes devem ser reparadas e beneficiadas pelo menos uma vez em cada período de oito anos, com o fim de 

remediar as deficiências provenientes do seu uso normal e de as manter em boas condições de utilização; 2) que as 

câmaras municipais podem em qualquer altura determinar, em edificações existentes, a execução de obras necessárias 

para corrigir más condições de salubridade, solidez ou segurança contra o risco de incêndio.

http://www.dgotdu.pt/ue/bt2.htm
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visando a renovação de sectores urbanos sobreocupados ou com más condições de 

salubridade, solidez, estética ou segurança contra risco de incêndio», sendo tal tarefa 

atribuída ao Fundo de Fomento da Habitação e/ou às respectivas câmaras municipais. 

Após a Revolução de 25 Abril, a temática da regeneração e reabilitação urbana 

vai ser tida em consideração. Em 1974, é criado o SAAL - Serviço de Apoio Ambulatório 

Local e com o lançamento de planos de reconversão urbanística de bairros de génese 

ilegal. Depois deste, o Estado promulga vários diplomas visando a criação de condições 

de apoio à recuperação de imóveis degradados e reabilitação gradual de conjuntos 

edificados, os quais serão apoiados financeiramente pelo Estado, pelas Câmaras 

Municipais e pela União Europeia. 

No que se refere aos programas de apoio à recuperação de edifícios 

degradados, importa realçar seis, surgidos ao longo do período 1976-1999: o PRID-

Programa de Recuperação de Imóveis Degradados (Decreto-Lei n.º 704/76, de 30 de 

Setembro); o RECRIA - Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de 

Imóveis Arrendados (Decreto-Lei n.º 4/88, de 14 de Janeiro); o REHABITA - Regime 

de Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas Antigas (Decreto-Lei n.º 

105/96, de 31 de Julho); o RECRIPH - Regime Especial de Comparticipação e 

Financiamento na Recuperação de Prédios Urbanos de Propriedade Horizontal Antigas 

(Decreto-Lei n.º 106/96, de 31 de Julho); o SOLARH- Programa de Solidariedade e de 

Apoio à Recuperação de Habitações Antigas (Decreto-Lei n.º 39/2001, de 31 de Julho); 

o REABILITA - Regime Especial de Apoio à Reabilitação de Edifícios. 

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros de 19 de Outubro de 2000 

citado em GASPAR; SIMÕES; BARROSO (2006, pp. 384), o programa PRID, gerido pelo 

Fundo de Fomento da Habitação, apesar de inovador, não traria grandes progressos 

«devido à pouca adesão dos senhorios, em particular, pela vigência de um regime de 

arrendamento urbano já desadequado e incapaz de responder à nova dinâmica social, 

sobretudo à desactualização das rendas decorrente do seu anterior congelamento». 

Em 1988, o Estado lança o RECRIA, assumindo o custo social resultante do 

anterior congelamento de rendas, propondo-se comparticipar a fundo perdido, os 

custos de obras de recuperação de edifícios a levar a cabo pelos senhorios. Em finais 

de 2000, este regime já tinha permitido recuperar mais de uma dezena de milhar de 

fogos, com urna comparticipação média a fundo perdido da ordem dos 41% do valor 

das obras. 

Em 1996, perante os resultados alcançados pelo programa RECRIA, quer na 

melhoria das condições de habitabilidade dos edifícios degradados, quer na 
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beneficiação da imagem da cidade, seria criado o REHABITA, regime adicional 

especialmente orientado para a recuperação do edificado em centros históricos 

declarados como áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. Seria ainda 

criado o RECRIPH, visando o acesso das administrações de condomínio de edifícios 

habitacionais construídos até à data em vigor do REGEU - Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas de 1951, a apoios especiais de recuperação dos respectivos 

edifícios. 

Em 2001 é criado o SOLARH, visando responder à população que não 

beneficiava de qualquer apoio do Estado, no domínio da habitação, nomeadamente 

proprietários idosos e agregados familiares com muitos dependentes e de fracos 

recursos económicos, a quem não era aplicável o crédito à habitação. Este programa

concedia apoio financeiro especial, sob a forma de empréstimo sem juros, para 

realização de obras de conservação: de beneficiação em habitação própria e 

permanente, sem juros, até um total de dois mil contos. Além deste objectivo, este 

programa pretendia criar estímulos à colocação no mercado de imóveis até ai 

devolutos e sem hipóteses de apoio financeiro à sua recuperação.

Em 2004, é criado o REABILITA, que vem reunir num único diploma os regimes 

até aí em vigor, revogando assim os diplomas referentes ao PRID, RECRIA, REHABITA, 

RECRIPH e SOLARH. Este novo regime visa igualmente contribuir para a reabilitação de 

edifícios ou conjuntos edificados que não satisfaçam as condições de salubridade e 

segurança adequadas à sua utilização, mas, para além disso, alarga os apoios à 

construção, renovação e/ou reconstrução das infra-estruturas urbanas que 

directamente servem ou devam servir os referidos edifícios ou conjuntos edificados. 

Quanto aos programas apoiados pela União Europeia, tendo em vista a 

intervenção em diferentes áreas urbanas degradadas e em crise, destacam-se: o 

PRAUD - Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas (Despacho n.º 

1/88, de 20 de Janeiro); o URBAN - Programa de Reabilitação Urbana (Iniciativa 

Comunitária lançada em 1 de Julho de 1994) e o PRU - Programa de Reabilitação

Urbana (lançado em 1997). 

No período do PDR 1994/1999 (QCA II), Portugal teve uma intervenção 

operacional especialmente orientada para apoiar a reabilitação urbana, a IORU -

Intervenção Operacional de Renovação Urbana. 

O PRAUD destina-se a conceder apoio às câmaras municipais para efeito de 

operações de reabilitação ou renovação de áreas urbanas degradadas e de acções de 
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preparação e/ou acompanhamento de tais operações. Tal apoio é formalizado por duas 

vias: 

1) comparticipação a fundo perdido para instalação de um GTL - Gabinete 

Técnico Local, na dependência da câmara municipal, que tem como incumbência 

principal a caracterização da área e a elaboração de um instrumento de planeamento 

territorial que orientará a operação de reabilitação; 

2) apoio às operações de reabilitação urbana propriamente dita, relativas ao 

património municipal e da responsabilidade de autarquias, designadamente espaços 

públicos, edifícios com identidade histórica ou cultural, infra-estruturas e equipamentos 

(outros componentes só são considerados em situações de excepção e quando 

considerados de todo imprescindíveis para o êxito da operação). 

Ao abrigo do PRAUD foram candidatados um pouco por todo o país diversos 

projectos de reabilitação urbana, desde bairros históricos de grandes cidades a núcleos 

antigos de vilas e aldeias.

O URBAN é uma iniciativa comunitária lançada em 1994 e que começou a ser 

aplicada em Portugal cerca de dois anos depois, visando o apoio à revitalização e 

requalificação das áreas urbanas - centros de cidades e suas periferias - com fortes 

sinais de depressão e degradação, com problemas de declínio económico e urbano, 

desemprego e deterioração da qualidade de vida e acumulação de fenómenos de 

exclusão social e insegurança. Desde então o programa URBAN já teve em Portugal 

dois pacotes de aplicação, um primeiro, habitualmente designado de URBAN I,

coincidente com o período de implementação do QCA II (1994-1999), consubstanciado 

em duas operações-piloto, sendo uma destinada à Área Metropolitana do Porto e outra 

à Área Metropolitana de Lisboa (num total de cerca de 12 milhões de contos de 

financiamento), e um segundo, o URBAN II, ainda em curso, decorrendo paralela e 

complementarmente ao QCA III e igualmente com aplicação exclusiva nas duas 

grandes aglomerações metropolitanas do país (num total de 19,2 milhões de euros). 

O PRU – Programa de Reabilitação Urbana, surgido no seguimento e em 

complemento ao programa URBAN, financiado quer por fundos do chamado 

Mecanismo do Espaço Económico Europeu (o qual disponibilizou para o efeito cerca de 

7,5 milhões de contos, dos quais 5 milhões a fundo perdido e 2,5 milhões através de 

empréstimos bonificados), quer por recursos nacionais (um total de 2,9 milhões de 

contos, dos quais, 92% com base em recursos públicos e o restante com origem no 

sector privado), teve como principal objectivo apoiar a revitalização e a requalificação 

das áreas urbanas com problemas graves de declínio económico e urbano, 
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desemprego, deterioração da qualidade de vida e acumulação de fenómenos de 

exclusão social e insegurança. Basicamente o programa foi dirigido aos municípios 

portugueses das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e de outras áreas do 

Continente ou das regiões autónomas, onde se localizassem cidades com população 

rondando os 100 000 habitantes. O PRU, cuja implementação decorreu desde 1997, 

apoiou 11 projectos: ORUS - Operação de Reabilitação de Setúbal, Vale da Amoreira 

(Moita), Nova Almada Velha (Alma da), Bairro da Torre/Cruz da Guia (Cascais), núcleo 

urbano central de Agualva (Sintra), Bairro Olival de Fora (Vila Franca de Xira), zona do 

centro histórico de Coimbra, Caxinas e Poça da Barca (Vila do Conde), zona de 

Couros/Entre Avenidas (Guimarães) e centro histórico de Braga. 

Segundo VALE e QUEIRÓS (2005), “os instrumentos de política pública 

orientados para a qualidade de vida nas cidades e sustentabilidade urbana aproveitam 

as disponibilidades do III Quadro Comunitário de Apoio (QCA), no sentido de mobilizar 

as iniciativas que tenham por objectivo a qualificação do ambiente urbano”. 

No âmbito do QCA III (2000/2006) existem medidas específicas de reabilitação 

urbana dispersas pelos vários programas operacionais regionais, destacando-se a 

criada no âmbito do PORLVT - Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do 

Tejo, sob o nome de PROQUAL - Programa Integrado de Qualificação das Áreas 

Suburbanas da Área Metropolitana de Lisboa). 

As recentes SRU - Sociedades de Reabilitação Urbana (Lei n.º 106/2003, de 10 

de Dezembro), empresas de carácter municipal (ou em casos excepcionais de interesse 

público, sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos), com competências 

para o licenciamento e autorizações conducentes à reabilitação urbana em zonas 

históricas ou áreas criticas de recuperação e reconversão urbanística, incluindo poderes 

de expropriação de imóveis e de estabelecimento de servidões administrativas, criadas 

com o intuito de tornar mais céleres e eficazes os processos de reabilitação urbana. 

Segundo GASPAR, SIMÕES e BARROSO (2006), e de acordo com os dados da 

última grande inventariação do estado de conservação dos edifícios em Portugal, 

realizada quando do Censos de 2001, 38% dos 3 160043 edifícios existentes no país 

careciam de reparações, sendo que cerca de um quinto deles requeria mesmo 

intervenções de reabilitação profundas. E, ainda mais preocupante é o facto de, entre 

o universo dos edifícios a necessitarem de reparações, 34,7% deles terem sido 

construídos já depois dos anos 70. Sublinhe-se ainda que, em 2005, em Portugal,

apenas cerca de 8,5% dos contratos de empreitadas de construção civil dizem respeito 
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a reabilitação de edifícios, enquanto a média europeia ronda os 40 % e a média dos 

países nórdicos se aproxima dos 70%. 

Em suma, ao longo das últimas décadas tem-se procurado resolver alguns dos 

problemas que afectam as cidades portuguesas através de vários programas de 

reabilitação urbana destinados a problemas mais ou menos concretos. Deve pois 

continuar a apostar-se neste tipo de iniciativas mas cada vez mais integradas numa 

politica coerente de cidade. Na actualidade, alguns sinais de crise económica e social 

que se verificam a nível global, com reflexos em Portugal, poderiam ver nas acções de 

reabilitação urbana um sinal positivo tanto a nível social, como a nível económico 

(oportunidades de emprego e investimento público e privado).

Como já foi referido anteriormente, o grande desafio que se coloca às cidades 

de hoje é o da reabilitação no seu sentido mais profundo, isto é, desde a recuperação 

do património construído da cidade e do seu tecido económico e social, numa visão 

integrada de cidade e não apenas do centro histórico ou em termos de imagem. Como 

sublinha GASPAR (1999) a reabilitação urbana que importa é a que conduz à 

recuperação da cidade nas suas várias componentes num processo dinâmico e 

participativo.

Desta forma, os princípios de conservação integrada e de sustentabilidade não 

irão colidir com os de promoção da imagem e contribuirão para uma cidade mais 

competitiva e com maior qualidade de vida para a sua população.
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4 - O PROGRAMA POLIS – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DE CIDADES

4.1 - AS ORIGENS DO PROGRAMA POLIS

Nas últimas décadas, Portugal passou por profundas transformações na 

ocupação do seu território, sendo estas, o reflexo das transformações e mudanças 

ocorridas na estrutura económica e social (fluxos migratórios) no pós 25 de Abril, que 

levaram à reconfiguração das nossas cidades. 

Os principais problemas das cidades portuguesas já foram alvo de diagnóstico. 

Já em 1999, FÉLIX RIBEIRO, sintetizou esses problemas, nomeadamente, um 

esvaziamento da função residencial dos centros históricos, que muitas vezes passam 

por processos de terciarização, de desertificação, de abandono e degradação; a 

degradação de património edificado em vastas zonas do núcleo urbano; o crescente 

congestionamento do trânsito, associado ao crescimento dos movimentos pendulares 

habitação-emprego; a degradação acelerada da paisagem urbana, destacando-se a 

escassez de espaços verdes e espaços públicos; a intensificação das extensões 

suburbanas realizadas de forma caótica desprovidas de infra-estruturas técnicas e 

sociais (Diário da República – I série - B, nº 112, 2000). 

Este conjunto de problemas demonstra que os problemas urbanos em Portugal 

têm de ser resolvidos numa dimensão estratégica, de modo a redefinir o papel da 

cidade numa nova organização do território, a dimensão ambiental ganha importância 

e o ambiente e o ordenamento surgem como conceitos indissociáveis, pelo que muitas 

cidades em questões estratégicas e de competitividade procuram melhorar a qualidade 

do ambiente urbano como elemento fundamental de sustentabilidade da cidade para o 

futuro. 

É neste contexto que a cidade para sobreviver tem de proceder a acções de 

requalificação e revitalização, de forma a valorizar a sua própria identidade, uma vez 

que é aí que reside a diferenciação e a atractividade. O “motor de desenvolvimento” 

só é desempenhado por cidades que tenham um ambiente urbano de qualidade e um 

certo nível de atractividade, condição “sine qua non” num processo de 

desenvolvimento regional. Neste sentido, é fundamental o papel de um 

Programa/politica para a requalificação urbana e a valorização ambiental nas nossas 

cidades, bem como para o desenvolvimento e ordenamento do território nacional.
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O Programa Polis surge no seguimento de vários estudos, “comunitários e 

nacionais, reflexivos e/ou programáticos, sobre a qualidade de vida urbana, o 

ambiente nas cidades e a importância do sistema urbano nas dinâmicas territoriais, 

económicas e sociais” (SIMÕES, 2002). A nível europeu as referências essenciais 

foram o Livro Verde sobre o Ambiente Urbano (CE, 1990), o relatório Cidades 

Europeias Sustentáveis (CE, 1996), o EDEC – Esquema de Desenvolvimento do Espaço 

Comunitário (CE, 1997) e o Quadro de Cooperação para o Desenvolvimento 

Sustentável (CE, 1999).

Em Portugal, a requalificação urbana e a valorização ambiental de cidades tem 

vindo a obter uma notoriedade crescente desde a intervenção na Expo’ 98, 

contribuindo para uma maior divulgação da generalidade das intervenções, ainda que 

a outra escala. Além do Polis, outros programas/instrumentos têm vindo a ser 

implementados, sob iniciativa nacional e também no âmbito de iniciativas 

comunitárias, tendo sido abordados em capítulos anteriores. 

O estudo sobre o Sistema Urbano Nacional, realizado pela Direcção-Geral do 

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (1997), recomenda que "é 

preciso passar além da fase da experimentação em matéria de políticas urbanas e 

consagrá-las como pilares das novas políticas regionais e de ordenamento do 

território" (Diário da República – I série - B, nº 112, 2000). Este é considerado o 

principal objectivo do Programa Polis.

4.2 - POLIS – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO 

AMBIENTAL – OBJECTIVOS E ESTRUTURA POR EIXOS

O Programa Polis, criado através da Resolução do Conselho de Ministros nº. 

26/2000 de 14 de Maio, tem como objectivo principal requalificar as cidades 

portuguesas de modo, melhorar a qualidade de vida nas cidades, através de 

intervenções urbanísticas e ambientais, com base em parcerias entre o Estado (60%) 

e as Câmaras Municipais (40%), “melhorando a atractividade e competitividade de 

pólos urbanos que têm um papel relevante na estruturação do sistema urbano 

nacional” (SIMÕES, 2002).
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Segundo ALEXANDRE (2003) ainda que, os objectivos do Programa POLIS 

(Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades), tenham um 

carácter diferente dos do PROSIURB, as preocupações quanto à importância das 

cidades de média dimensão e do planeamento estratégico para a organização e 

equilíbrio do sistema urbano nacional continuam evidentes, nomeadamente em 

algumas das suas componentes e linhas de intervenção.

As acções exequíveis estão sintetizadas em dez princípios orientadores dos quais, 

pela sua especificidade em relação à temática em estudo, se destacam dois: a 

“requalificação de cidades de média dimensão com pujança económica mas com uma 

vida urbana de pouca qualidade” e a “valorização de cidades do interior ou raianas 

que podem constituir pólos de desenvolvimento regional” (Diário da República – I 

série - B, nº 112, 2000). O Programa Polis espelha a importância que o 

planeamento estratégico urbano e a valorização do papel que as cidades de 

média dimensão assumem na organização do sistema urbano e nas políticas de 

desenvolvimento. 

Os objectivos específicos são: 

a) Desenvolver grandes operações integradas de requalificação urbana com uma 

forte componente de valorização ambiental; 

b) Desenvolver acções que contribuam para a requalificação e revitalização de 

centros urbanos e que promovam a multifuncionalidade desses centros e que reforcem 

o seu papel na região em que se inserem; 

c) Apoiar outras acções de requalificação que permitam melhorar a qualidade do 

ambiente urbano e valorizar a presença de elementos ambientais estruturantes, tais 

como frentes de rio ou de costa; d) Apoiar iniciativas que visem aumentar as zonas 

verdes, promover áreas pedonais e condicionar o trânsito automóvel em centros 

urbanos.

O Programa é constituído por quatro componentes e suas linhas de intervenção, 

tais como: 

Componente 1 – Operações integradas de requalificação urbana e valorização 

ambiental; 

Componente 2 – Intervenções em cidades com áreas classificadas como 

património mundial; 

Componente 3 – Valorização urbanística e ambiental em áreas de realojamento;

Componente 4 – Medidas complementares para melhorar as condições 

urbanísticas e ambientais das cidades. 
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De entre todas estas, a componente 1 é a de maior relevância pública, 

correspondendo a intervenções mais profundas e abrangentes. As intervenções desta 

componente envolvem elevados investimentos, pretendendo-se que toda a população 

seja mobilizada na sua consecução. É de reforçar ainda, que a maior parte das cidades 

abrangidas pelo Programa Polis se insere nesta componente, evidenciando a 

importância que continua a ser atribuída às cidades de média dimensão para o 

reordenamento e consolidação do sistema urbano.

Este programa considera de grande importância o papel do planeamento 

estratégico na abordagem da problemática da organização dos sistemas urbanos 

territoriais. Neste sentido, as operações integradas da componente 1 do Programa 

POLIS devem ser, face à escala e natureza multifacetada dessas intervenções, 

baseadas e enquadradas por um plano estratégico, a elaborar pelos promotores, no 

qual serão referenciadas todas as intervenções a executar e identificadas as 

especificações que a sua implementação exigirá, quer em termos das fontes de 

financiamento, quer em termos dos instrumentos de intervenção urbanística aplicáveis 

(planos de urbanização e/ou planos de pormenor), garantindo que as iniciativas a 

considerar tenham um carácter integrado e eficaz.

Este enquadramento operacional apoiou 28 projectos urbanos no sentido de 

reforçar a identidade das cidades seleccionadas,aumentar a sua competitividade, 

resolver problemas ambientais e fortalecer e clarificar o seu papel no sistema urbano 

nacional (Partidário e Correia, 2004 citados por QUEIROZ e VALE (2005)).

Numa fase inicial foram seleccionadas 18 cidades e, numa segunda fase, mais 

10 foram escolhidas com base num concurso nacional. O número total de projectos da 

principal componente do Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental 

das Cidades passou a abranger 28 cidades (figura 11), a que se juntaram outras 

intervenções de menor dimensão.

O Programa Polis não irá resolver todas as questões que se colocam em termos 

de estruturação do sistema urbano nacional e de desenvolvimento sustentável, no 

entanto, todas as intervenções irão contribuir para requalificar algumas áreas urbanas 

e valorizar o ambiente das nossas cidades, funcionando estas como base a futuras 

intervenções urbanas. As intervenções do Programa Polis integradas nas intervenções 

operacionais consagradas no III QCA (2000-2006), irão ter um grande impacto no 

território, em termos paisagísticos, uma vez que todas as obras de requalificação 

urbana e ambiental deixarão marcas, que melhorarão a imagem/paisagem da cidade, 
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sendo um factor relevante para a sua atractividade e competitividade e qualidade de 

vida.

Figura 11: As cidades apoiadas pelo Programa POLIS.
Fonte: Polis em Números, MAOT, 2002.
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4.3 - A gestão e o financiamento do Programa Polis

Quanto ao modelo de financiamento do programa POLIS este reflecte a sua 

natureza integradora, assentando no estabelecimento de parcerias entre o Estado e as 

Autarquias Locais. O financiamento para o POLIS é concretizado pelo Estado (60%) e 

pela Câmara Municipal (40%) e é concretizada através da realização do capital social 

das Sociedades POLIS, exclusivamente de capitais públicos (RCM n.º26/2000). Estas 

sociedades POLIS visam agilizar processos e gerar receitas necessárias à 

implementação dos projectos.

As sociedades POLIS não têm capacidade técnica, sendo essencialmente 

instâncias de decisão necessitam do apoio de empresas especializadas, mas têm a 

responsabilidade da concretização do Programa aprovado para a cidade e que consta 

no Plano Estratégico aprovado pela respectiva Câmara Municipal e pela tutela da

Administração Central, de acordo com o plano de intervenção física e a planificação

financeira. Estas sociedades obedecem ainda à coordenação global do programa,

realizada por um Coordenador Nacional e respectivo Gabinete Coordenador do 

Programa POLIS (www.maotdr.pt).

O investimento total estimado, a preços de 2000, aproximava-se dos 160 

milhões de contos (RCM n.º26/2000), no entanto GASPAR; SIMÕES e BARROSO

(2004) apontavam para valores na ordem dos 200 milhões de contos (sendo previsível 

que este valor aumente), destinados principalmente à Componente 1 – Operações

Integradas de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental (78% do total). 

Neste âmbito, as principais fontes de financiamento são os fundos comunitários, 

em particular a Intervenção Operacional do Ambiente e as Intervenções Operacionais 

Regionais, permitindo assim desenvolver iniciativas de maior impacte local e regional. 

Este programa conta ainda com a possibilidade de financiamento empresarial público 

ou privado, sendo os níveis de comparticipação diferenciados consoante as linhas de 

intervenção.

Segundo QUEIROZ e VALE (2005) a Iniciativa Comunitária INTERREG III dará 

igualmente um importante contributo financeiro. No investimento total, prevê-se que 

os Fundos Comunitários representem cerca de 58%, maioritariamente FEDER, cabendo 

ao Estado e às Autarquias Locais cerca de 16%, respectivamente, e os restantes 10% 

decorrem do auto-financiamento (é possível obter financiamento através das receitas 

geradas por operações imobiliárias associadas ao programa POLIS). Na realidade, o 
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investimento comunitário atinge os 75%, sendo os restantes 25% repartidos pelo 

Estado (15%) e pelas Câmaras Municipais (10%).

O financiamento comunitário encontra-se disperso pelos seguintes programas

operacionais do QCA III:

 Programa Operacional do Ambiente (medida 2.1).

 Programas Operacionais Regionais (Eixo 2 + medida Ambiente do Eixo 3).

O financiamento comunitário para o ambiente está distribuído por diferentes

intervenções operacionais, nomeadamente o PO Ambiente e os PO Regionais do

Continente. Neste último caso, o Eixo 2 incorpora acções para a qualificação das 

cidades e requalificação metropolitana destinadas a melhorar o ambiente físico urbano 

(apoiadas pelo FEDER e também FSE), enquanto o Eixo 3 reúne as Intervenções da 

Administração Central Regionalmente Desconcentradas, incluindo obviamente o sector 

ambiental. As intervenções apoiadas pelo programa POLIS estão dependentes do 

financiamento dos Programas Operacionais referenciados.

Figura 12: Fontes de financiamento comunitário do POLIS.

Fonte: Programa Polis, MAOT.

Segundo QUEIROZ e VALE (2005) a estrutura descentralizada que traduz uma 

parceria inovadora entre a Administração Central e as Autarquias Locais levanta dois 

problemas principais. Em primeiro lugar, a concretização do Programa POLIS depende 

da capacidade de articulação com outros programas operacionais do III QCA, com 

estruturas autónomas e independentes, podendo questionar-se a eficiência deste 
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modelo institucional. Todavia, estabeleceu-se, em sede de complementos de 

programação, que o acesso a certas medidas do Eixo 2 dos PO Regionais tem de estar 

em conformidade com o POLIS. Em segundo lugar, o Programa POLIS não tem uma 

dotação financeira atribuída, facto que pode gerar alguma instabilidade na gestão dos 

projectos, se não mesmo comprometer a sua execução física, ainda que as Sociedades 

POLIS tenham autonomia para gerar receitas.

Deste modo, a questão do financiamento surge como um dos grandes entraves 

ao sucesso deste programa pelo menos em termos de celeridade de execução dos 

projectos, levando a que o POLIS teve de candidatar-se a acções a outros programas, 

dependendo portanto de uma segunda aprovação. Segundo QUEIROZ e VALE (2005), 

pode surgir um outro problema, ao nível da liderança, pelo que as questões de decisão 

ficam comprometidas (Quem decide? Uma decisão da Sociedade POLIS tem sempre 

financiamento garantido? O gestor do PO Ambiente e PO Regional é sempre obrigado a 

apoiar as acções, ainda que possa discordar das mesmas?). Na verdade, estes 

problemas tendem a ser resolvidos por representantes da Administração Central, 

acentuando a lógica top-down do POLIS, pondo em causa a inovação e a relevância da 

constituição das parcerias entre níveis distintos da Administração Pública para a 

governabilidade urbana.

Ainda segundo os mesmos autores, os atrasos no financiamento/execução 

decorrem da inexistência de mecanismos relativos à “prestação de contas” 

(accountability), bem como da ausência de exercícios de avaliação por organizações 

independentes.

Em suma, oito anos depois de criação deste instrumento de intervenção no 

espaço urbano, muitos dos projectos seleccionados estão ainda por realizar. Várias 

razões convergiram, em simultâneo, para tal, sendo de destacar as dificuldades 

financeiras por parte das entidades envolvidas, lentidão nalguns processos de 

elaboração, escolha, discussão pública e aprovação dos projectos e mudança 

governativa com correspondente alteração de prioridades (GASPAR; SIMÕES e 

BARROSO (2004)).
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Parte III

Dos Planos Estratégicos às intervenções Polis

- Bragança, Chaves e Viana do Castelo -
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1- Dos planos estratégicos às intervenções Polis - Bragança, Chaves e 
Viana do Castelo – Contextualização.

Este capítulo tem como objectivo principal apresentar as principais 

características de três cidades – Bragança, Chaves e Viana do Castelo caracterizando 

as mesmas em vários aspectos: localização geográfica e organização territorial, 

características sócio-económicas e indicadores sociais. Esta análise é baseada em 

informação estatística e em bibliografia diversa.

A escolha destas três cidades médias é justificada pela sua localização 

geográfica no Norte do país e por algumas características urbanas e sócio-económicas,

e por outro lado, pelos objectivos dos projectos de requalificação urbana e ambiental 

implementados recentemente nas três cidades que, apesar de similares, tiveram uma 

abrangência e ambição distintas.

No sentido de valorizar esta análise são abordadas as principais opções 

plasmadas nos principais instrumentos de planeamento municipal das três cidades em 

estudo, em particular nos seus planos estratégicos e planos directores municipais 

(PDM). Este ponto serve de base para seguidamente abordar os principais projectos 

Polis em cada cidade (dada a importância global que a requalificação e reabilitação

urbana assumem na melhoria da qualidade de vida das populações das cidades de 

Bragança, Chaves e Viana do Castelo), tendo sido considerado relevante realizar uma 

avaliação crítica a partir de informação recolhida através de inquéritos à população 

residente e presente nas cidades em causa (realizados de forma aleatória), aos seus 

impactos na vida social e económica, bem como na forma de viver os espaços 

transformados a partir das intervenções Polis no actual contexto de competitividade. 

A amostra é constituída por 150 pessoas, redistribuídas em 3 grupos de 50 

pessoas que nos períodos de 28 de Março de 2007 a 14 de Abril de 2007 e de 1 a 15 

de Maio de 2007, foram escolhidas aleatoriamente, tendo o preenchimento do 

inquérito obedecido a duas estratégias: uma passou por contactar pessoas 

relacionadas com actividades comerciais e/ou profissões liberais e deixar que os 

próprios respondessem ao inquérito; uma outra estratégia, passou pela abordagem 

pessoal e em sito, proceder à resposta ao inquérito, solucionando sempre que 

necessário qualquer dúvida ou dificuldade resultante da menor 

adequação/estruturação de algumas questões, que só foram detectadas a posteriori.
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Da análise aos dados dos inquéritos podemos destacar que a maior parte da 

população inquirida nas cidades de Bragança, Chaves e Viana do Castelo por área de 

residência detinha nas áreas predominantemente urbanas – APU, um nível de ensino 

superior, destacando-se das restantes uma vez que a maior parte dos inquiridos 

residiam em áreas predominantemente urbanas, pois desta forma o conhecimento em 

relação ao tema do inquérito seria potencialmente maior. No entanto, é de referir para 

Chaves, o elevado número de inquiridos com baixo nível de escolaridade quando 

comparado com os inquiridos nas outras duas cidades. Outros aspectos como 

distribuição dos inquiridos por sexo, residência e actividade profissional podem ser 

observáveis a partir das figuras 1 a 7 (Anexos).

Além desta análise realizada a partir dos inquéritos, realizou-se igualmente uma 

avaliação à execução no terreno dos projectos previstos na intervenção Polis destas 

três cidades.
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1.1 Localização Geográfica e Organização Territorial

A presente dissertação tem como alvo de estudo o enquadramento da temática 

do planeamento e da reabilitação e requalificação urbana e ambiental em três cidades 

médias do Norte do país: Bragança, Chaves e Viana do Castelo.

A cidade de Bragança localiza-se no Nordeste de Portugal (Trás-os-Montes), na 

NUTS III Alto Trás-os-Montes e na denominada Terra Fria, a 20 km da fronteira com 

Espanha. Os limites do concelho de Bragança são definidos, a norte, pela raia seca 

com Espanha (Castela Leão) e, a sul, pelo concelho de Macedo de Cavaleiros; a oeste, 

o concelho de Vinhais, cuja divisão é feita naturalmente e em parte pelo rio Baceiro e 

alguns dos seus afluentes; a este, o rio Maçãs faz a sua delimitação com o território 

espanhol com o do concelho de Vimioso.

A cidade de Chaves localiza-se no Norte de Portugal (Trás-os-Montes), na NUTS 

III Alto Trás-os-Montes e na sub-região do Alto Tâmega, a cerca de 12 km da fronteira 

com Espanha. Os limites do concelho são definidos a norte pela raia com Espanha 

(Galiza), a sul, pelo concelho de Vila Pouca de Aguiar; a oeste, os concelhos de Boticas 

e Montalegre e a este, os concelhos de Vinhais e Valpaços.

Figura 13: Localização das três cidades em estudo na proposta de modelo territorial - PNPOT
Fonte: Adaptado de MARQUES, Teresa Sá – Dinâmicas e Desafios Territoriais, 2005 –
www.norte2015.com.pt
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Figura 14 – Bragança – Espaços edificados até 1977 e de 
1977 a 2004
Fonte: DOMINGUES, Álvaro – Cidade e Democracia; 
Argumentum 2006
Figura 15 – Chaves – Espaços edificados até 1975 e de 
1975 a 1995
Fonte: DOMINGUES, Álvaro – Cidade e Democracia; 
Argumentum 2006

A cidade de Viana do Castelo 

localiza-se no Noroeste de Portugal 

(Minho), na NUTS III Minho-Lima, 

constituindo uma porta marítima 

para o oceano Atlântico. Os limites 

do concelho são definidos a norte 

pelo concelho de Caminha, a sul é 

limitado pelos concelhos de 

Esposende e Barcelos; a oeste é 

limitado pelo oceano Atlântico e a 

este, pelo concelho de Ponte de 

Lima.

As três cidades em estudo 

fazem parte do Arco Atlântico, 

juntamente com outros municípios 

da Região Norte de Portugal e de 

Espanha.

Apesar do estatuto de 

capital distrital, a localização de 

Bragança no extremo mais nordeste 

do País faz com que tenha tido ao 

longo dos anos uma dupla posição 

geográfica periférica, a nível 

nacional e a nível regional. No 

entanto a sua posição próxima da 

fronteira da região de Castela e 

Leão – Espanha pode trazer-lhe 

capacidade atractiva de 

investimentos nacionais e 

estrangeiros, os cerca de 20 km à 

fronteira de Portêlo ou os 330 km 

a Madrid contrastam com os 213 

km e 508 km de distância ao Porto 

e a Lisboa respectivamente.

A cidade de Chaves

Fig. 14
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Figura 16 – Viana do Castelo – Espaços edificados até 
1975 e de 1975 a 1996
Fonte: DOMINGUES, Álvaro – Cidade e Democracia; 
Argumentum 2006

desempenha hoje um papel relativamente importante no contexto subregional do Alto 

Tâmega, mas modesto à escala regional ou nacional. Rodeado por uma envolvente 

territorial esvaziada e envelhecida, procura disputar algum protagonismo à capital 

regional Vila Real, fundamentado na especificidade de cidade termal com grande 

potencial de crescimento e o posicionamento num eixo importante de relação 

transfronteiriça com a Galiza.

Neste sentido, em Trás-os-Montes o desenvolvimento de um sistema urbano 

regional coeso depara com dificuldades, decorrentes da reduzida dimensão dos centros 

urbanos, do seu afastamento e da posição diferenciada dos mais populosos, entre os 

quais se destacam Bragança e Chaves, a par de Vila Real. 

No caso de Viana do 

Castelo a sua polaridade no 

quadro regional do Alto Minho é 

maior quando comparada com as 

outras cidades em estudo, em 

virtude do seu peso em termos 

demográficos e pelas funções 

económicas e funcionais que 

detém (a importância do Hospital 

e do Politécnico).

Nos três concelhos em 

estudo, Bragança – fig. 14; 

Chaves – fig. 15 e Viana do 

Castelo – fig. 16, o povoamento 

é relativamente concentrado

(sobretudo Viana do Castelo), 

assistindo-se ao longo dos 

últimos anos ao reforço dessa 

concentração nos lugares com maior dimensão (sedes de municípios) através do 

preenchimento de espaços descontínuos deixados vazios e à consequente diminuição 

da população isolada ou em freguesias predominantemente rurais para se concentrar 

nas freguesias urbanas. Na cidade de Bragança a densidade populacional em 2001 era 

de 1923,2 hab./km2, para a cidade de Chaves era de 1134,2 hab./km2, e para a cidade 

de Viana do Castelo era de 1352,8 hab./km2. Estes valores contrastam com os da 

densidade populacional por concelho, o que reforça a ideia anterior.
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O processo de urbanização passou 

e ainda passa sobretudo pela ocupação 

urbana das margens das estradas, o 

fenómeno de periurbanização alastrou, 

muito apoiado na construção de 

residência unifamiliar, pelo que a 

estruturação de malhas e tecidos urbanos 

é um processo contínuo mas ainda 

incipiente. Pelo que como refere 

DOMINGUES (2006), podemos observar 

localmente, a tentativa das autarquias 

resolverem à posteriori, os problemas 

urbanos decorrentes da ausência de 

planeamento, através de planos de 

urbanização e planos de pormenor, 

instalação de equipamentos públicos e 

requalificação do espaço público, bem 

como, novas ou melhoradas redes de 

circulação viária que procuram em 

conjunto dar alguma coerência formal e 

funcional.

As cidades de Bragança e Chaves 

gozam de uma localização geoestratégica, 

importante, em relação às vias de 

circulação ascendente e descendente no 

país e para a Europa, no entanto, apenas 

gozam do transporte rodoviário e com 

alguma procura crescente o transporte 

aéreo de passageiros a nível regional e 

nacional e mesmo internacional no caso 

de Bragança (servida por um aeródromo 

com 1250 metros de pista).

Bragança é servida em termos 

rodoviários pelo IP4, ligando a Área 

Metropolitana do Porto a Quintanilha e a 

Viana do Castelo

Chaves

Bragança

Figura 18: Rede viária das cidades em estudo.
Fonte: Plano Rodoviário Nacional, 2000
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Espanha (o último troço de ligação à fronteira ainda não está totalmente concluído, 

mas prevê-se que este traçado seja progressivamente alterado para um perfil de auto-

estrada) e pelo IP2, ligando Bragança, Macedo de Cavaleiros e Vila Nova de Foz Côa e 

seguindo para Sul. Neste último caso, prevê-se a extensão/ligação do IP2 de Bragança 

a Benavente, Espanha, via Rio de Onor ligando Bragança ao C.I.T.M. (Centro 

Integrado de Transportes e Mercadorias), na importante via longitudinal de 

interligação da Galiza com o centro viário distribuidor (Burgos; La Corunha/Madrid), 

reforçando-se a importância geoestratégica da região no acesso de e para o país. 

Já em 1994, o PDM assumia que a melhoria das condições de acessibilidade 

entre o Concelho de Chaves, e os grandes eixos rodoviários europeus, por um lado, e

os restantes concelhos do Alto Tâmega, por outro, constituía uma condição 

imprescindível para a criação de uma dinâmica de desenvolvimento sustentada. Esta 

necessidade continua a assumir-se como um factor espacial importante, na política de 

promoção desta região. A cidade e o concelho de Chaves em termos rodoviários são 

servidos pela A24, ligando Viseu a Vila Verde da Raia (Chaves) e a Espanha com 

ligação prevista à A52 (Autovia das Rias Baixas) ainda em fase de conclusão. Além 

disso, a A24 faz ligação à A7 entre Vila Pouca de Aguiar e Guimarães com ligações à 

AMP. Chaves continua a ter importantes ligações através da EN2 a Vila Pouca de 

Aguiar e Vila Real, bem como através da EN213 a Valpaços e da EN103 a Montalegre.

Esse pleno aproveitamento passa também pela consideração do potencial e do 

papel que podem desempenhar nesse relacionamento todos os concelhos da sub-

região do Alto Tâmega, por via das complementaridades associadas às formas de 

cooperação a desenvolver. Estas implicações dizem respeito à capacidade de atracção 

industrial não só de Chaves mas também de áreas próximas, reforçando 

substancialmente este novo enquadramento, sobretudo em termos de investimento 

directo galego e de outros potenciais investidores estrangeiros ou de investimento 

directo nacional interessado na proximidade ao mercado galego, dando seguimento a 

esta ordem de ideias a Câmara Municipal de Chaves lançou em 2003 a construção de 

uma “Plataforma Logística” adjacente à zona de localização empresarial, de modo a 

tentar atrair investimento e a promover a dinamização empresarial.

Em termos de acessibilidades Viana do Castelo é servida por três modos de 

transporte: rodoviário, ferroviário e marítimo. Facto que catapulta a cidade no contexto 

regional e mesmo comparativamente a muitas cidades do sistema urbano nacional. 

Através da linha do Norte por modo ferroviário, tem igualmente acesso por via 

marítima através do porto de mar ao Oceano Atlântico. Por via rodoviária Viana do 
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Castelo é servida pelo IC1, no corredor da actual EN13, com perfil de duas vias em 

cada sentido, desde a Área Metropolitana do Porto (AMP) até Valença. É servida pelo 

IP9, fazendo a ligação a Braga e ao Vale do Ave. É ainda servida pelo IC28 (A3) entre 

a AMP, Braga e Valença, com o nó mais próximo de Viana do Castelo em Ponte de 

Lima e pelo IC28 como ligação ao referido nó de auto-estrada. Este facto, aliado a uma 

melhoria significativa em transporte ferroviário e com o incremento da carga 

transportada por via marítima a partir do porto de mar de Viana, para além de 

constituir um elemento diferenciador em relação a outras cidades do mesmo sistema 

urbano, é um potencial importante que poderá conferir a Viana do Castelo, um papel 

determinante no sistema de transportes regional.

Figura 19: O sistema urbano regional Norte e as suas interacções.
      Fonte: Relatório de Progresso PNPOT, Ministério das Cidades, Ordenamento do 
Território e Ambiente; DGOTDU; 2003.

A importância funcional polivalente existente nas três cidades/concelhos em 

estudo revela que estas exercem uma elevada capacidade polarizadora através da 

oferta de bens e serviços essenciais a centros de menor dimensão, num contexto

regional em que o policentrismo deve ser construído a diferentes escalas. Bragança e 

Chaves lideram no contexto regional interior Norte enquanto nós polarizadores capazes 

de contribuir para a coesão territorial (urbano-rural) de uma vasta área, pela 

capacidade de recursos humanos, serviços, infra-estruturas e pelas relações sociais e 

culturais que detém. Situação análoga em Viana do Castelo, ainda que a sua 

polarização seja menor em função da proximidade ao Porto e a Braga, no contexto 

Minho-Lima destaca-se claramente. Além disso, manifestam claramente uma vocação 

transfronteiriça pela sua localização geográfica, dinâmicas populacionais e económico-

comerciais.
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1.2 - Caracterização Socio-Económica

1.2.1- Bragança

Segundo o Atlas das Cidades de Portugal (2002), o concelho de Bragança, 

apresentava em 2001 uma população residente de 34750 indivíduos, tendo registado 

em relação a 1991 um acréscimo 

populacional de 5,1% um dos 

mais altos da sub-região Alto 

Trás-os-Montes. É de salientar 

igualmente que em 2001, a 

cidade de Bragança (figura 21), 

contava com 20309 indivíduos 

(58,5% da população total do 

concelho), o que reforça o peso 

e a atractividade das áreas 

urbanas em relação à 

envolvente rural, justificada pela maior oferta de emprego público e privado. A 

densidade populacional era em 2001, de 1923,2 hab/km2 para a cidade e de apenas 

29,60 hab/km2 para o concelho, revelando grande dispersão do povoamento à escala 

concelhia.

População Residente por cidade entre 1864 e 2001
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Figura 21: Evolução da população residente nas cidades em estudo 1864-2001
Fonte: Henrique Albergaria, INE, 1999 e Atlas de Portugal in www.igeo.pt - Nuno Pires Soares 
2001

Figura 20 
Fonte: Atlas das cidades de Portugal; INE; 2002.
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A observação dos indicadores demográficos de 2001, em particular a taxa de 

variação entre escalões etários sugere que o índice de dependência de idosos (29%) e 

de envelhecimento (140,2%) se estar a atenuar face a 1991. Em 2001, Bragança 

apresentava uma taxa de saldo natural de -2,2% e um saldo migratório de 7,2%, pelo 

que o crescimento demográfico fica a dever-se a este último indicador. É de reforçar 

que este comportamento demográfico veio alterar a tendência anterior, que se 

caracterizava por crescimento natural positivo e por movimentos migratórios negativos 

obrigando Bragança a criar estratégias de fixação da população se não quiser ver 

reduzir a sua população.

Variação da população residente por grupos etários entre 
1991 e 2001- Bragança, Chaves e Viana do Castelo

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

menos de 14
anos

15 a 24 anos 25 a 64 anos 65 ou mais
anos

Bragança

Chaves

Viana do Castelo

Figura 22: Variação da população residente por grupos etários entre 1991 e 2001 para as 
cidades em estudo.
Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte; INE.

Apesar das melhorias consideráveis na infra-estruturação, transportes, escolas 

e Institutos Superiores, serviços e equipamentos colectivos, actividades culturais e de 

lazer, e do parque habitacional, a importância da população jovem continua a diminuir 

– o escalão etário dos zero aos 14 anos diminuiu cerca de 31% entre 1981 e 1991, e 

cerca de 25% na década seguinte. Em 2001, 27% da população do concelho de 

Bragança era constituída por pensionistas.

Da observação dos indicadores sociais (fig. 23), salienta-se o facto de 

Bragança, juntamente com Chaves, registar o maior número de médicos por 1000 

habitantes, situando-se apenas a um quinto da média da Região Norte. Igualmente 

surpreendente é o indicador camas hospitalares por 1000 habitantes situando-se muito 

acima da média regional na última década.
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Figura 23: Indicadores Sociais – Bragança
Fonte: Atlas das Cidades de Portugal; INE; 2002.

De acordo com o Recenseamento da População de 2001, a taxa de 

analfabetismo tinha diminuído 2,1 % quando comparada com 1991. A proporção de 

indivíduos residentes no concelho com instrução ao nível do 3º. ciclo do ensino básico 

e secundário triplicou entre os dois últimos recenseamentos. 

A tendência geral dos últimos anos, por todas estas razões, demonstra que o 

Concelho de Bragança se encontra confrontado com a possibilidade de ver a sua 

população reduzida significativamente se não recorrer a mecanismos de fixação da 

população. 

Embora a cidade de Bragança apresente dificuldades relativas à captação de 

novos residentes resultantes da fraca capacidade de fixação da população jovem com 

formação média e superior, da iniciativa empresarial local passiva e dependência do 

emprego no sector público administrativo, ainda assim, o desenvolvimento de serviços 

administrativos e financeiros, a subjacente criação de emprego, a melhoria de 

condições de vida, a concentração de instituições de ensino de vários níveis e a 

comparativa boa acessibilidade que a cidade fornece, são sem dúvida vectores de 

resistência à desertificação, e é por isso que é uma cidade-âncora pertencente a um 

eixo de fixação no interior nordeste (DOMINGUES, 2006).

Em Bragança cerca de 16% da população exerce uma actividade no sector 

secundário, contrastando com os 60% de emprego no sector de serviços,

principalmente no seu sub-sector de serviços de natureza social, o que revela a 

dificuldade do Concelho de Bragança em atrair investimentos não só na área industrial, 

mas também na área dos serviços de apoio às empresas, uma vez que existe uma 
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elevada terciarização, especialmente em serviços de natureza social, em muito 

explicada pela concentração de serviços públicos, característicos de uma capital de 

distrito. A taxa de desemprego em 2001 era de 6,8%, um valor alto, mas que reflecte 

o dinamismo desta região.

Percentagem de população residente empregada por CAE, 
2001 - Bragança
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Figura 24

Fonte: Elaboração própria a partir dos CENSOS 2001 e Atlas das Cidades de Portugal 

2002, INE.

A Autarquia Local e outras instituições públicas são também importantes 

entidades empregadoras, das quais depende um volume considerável de emprego.

A nível de formação de Ensino Superior, Bragança contempla três grandes 

instituições: A Escola Superior de Enfermagem, o Instituto Politécnico (IPB) e o 

Instituto Superior de Línguas e Administração. Apesar da elevada qualificação da 

população, 21,5% com nível Secundário e 23,8% no nível Superior, a cidade (e o 

Nordeste Transmontano) tem tido uma grande dificuldade em atrair investimento.

Consolidado entre 1985 e 1990, o NERBA, Núcleo Empresarial do Distrito de 

Bragança, propôs-se articular o tecido associativo empresarial do distrito, realizar 

acções de formação profissional, organizar feiras e exposições, e dinamizar o 

desenvolvimento regional contando com o apoio da Associação Empresarial de 

Portugal, AEP, com o Programa Interreg, e com a Fundação Rei Afonso Henriques, no 

âmbito da cooperação transfronteiriça com Castilla Y Léon . No entanto, o saldo desta 

actividade não tem atingido as expectativas iniciais, em virtude da crise financeira da 

instituição e do tecido empresarial que representa (DOMINGUES, 2006). 

Em síntese, Bragança é uma cidade que apesar da existência de diversos 

factores de constrangimento tem tentado ao longo dos anos afirmar-se como grande 

centro e capital do nordeste português. Existem oportunidades e recursos locais, de 

entre os quais se destacam as acessibilidades, as potencialidades turísticas, e a 
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potencial passagem do IPB a Universidade, que podem contribuir positivamente para 

atenuar o seu carácter periférico, podendo ser as bases para um novo modelo de 

desenvolvimento para a cidade e para o Concelho. No entanto, a melhoria da

acessibilidade (prevê-se transformar o IP4 a auto-estrada) e a melhoria das condições 

urbanas e ambientais, que promovam a sua competitividade, são condições 

fundamentais para que a localização de Bragança deixe de ser um factor de 

constrangimento, para se tornar um factor de potencial desenvolvimento. Além disso, 

intervenções recentes em termos de reabilitação e requalificação urbana e ambiental

poderão funcionar como um factor de atractividade da cidade de Bragança.

1.2.2 – Chaves

Segundo o Atlas das 

Cidades de Portugal (2002), o

concelho de Chaves apresentava 

em 2001, uma população residente 

de 43667 e igualmente uma 

densidade populacional ao nível do

concelho muito assinalável de 

73,80 hab/km2. No que toca à 

densidade populacional na cidade 

esta era de 1 134,2 hab./km2 –

cerca de 17 500 habitantes no total – 40% da população do respectivo concelho

(figura 21). Deve-se, no entanto, salientar que o dinamismo demográfico registado na 

década de 90, 23,4%, contrasta com 6,7% de crescimento do total do concelho, 

caracterizando assim uma tendência que se repete nas regiões em perda: um 

esvaziamento populacional e económico das freguesias/áreas predominantemente 

rurais, que contrasta com o reforço das freguesias/áreas urbanas, espécie de últimos 

redutos de desenvolvimento e de fixação de emprego, actividades e populações.

É um dos concelhos mais envelhecidos (índice de dependência de idosos e de 

envelhecimento) quando comparado com os restantes concelhos da região (quadro 3)

Figura 25
Fonte: Atlas das Cidades de Portugal; INE; 
2002.
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2001. No mesmo período Chaves apresentava um saldo natural de -2,8% e um saldo 

migratório de 9,2%, pelo que a dinâmica de crescimento populacional fica sobretudo a 

dever-se ao contributo dos movimentos migratórios.

Indice de Envelhecimento (%) Índice de dependência de idosos
Bragança 140,2 29
Chaves 137,8 30
Viana do Castelo 101,7 24

Quadro 3: Índice de envelhecimento e Índice de dependência de idosos, em 2001
Fonte: Censos 2001, INE.

Da observação dos indicadores sociais (figura 26), destaca-se o indicador 

médicos por 1000 habitantes devido ao facto de ao longo da última década se ter

vindo a aproximar da média regional. O número de camas hospitalares por 1000 

habitantes situa-se três quintos acima do valor observado para a região Norte.

Figura 26: Indicadores Sociais – Chaves
Fonte: Atlas das Cidades Portuguesas; INE

Em Chaves, segundo o Atlas das Cidades de Portugal (2002), a taxa de 

analfabetismo diminui 1,9% entre 1991 e 2001, enquanto que a proporção de 

indivíduos residentes com instrução ao nível do 3º. Ciclo do ensino básico e secundário 

duplicou entre os dois últimos recenseamentos.

Chaves exceptuando a melhoria drástica da acessibilidade rodoviária com a 

auto-estrada A24, não usufruiu dos grandes investimentos públicos que reforçaram a 

importância de outras cidades, pelo que se debate com os habituais problemas de 

fixação de empresas industriais, com a criação de emprego, com a crise agrícola da 
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Veiga, com o afastamento face aos grandes eixos e manchas urbanas do território 

nacional. 

Segundo DOMINGUES (2006), o novo Hospital Distrital, a Escola Superior de 

Enfermagem (junto ao novo eixo urbano que segue paralelo à ribeira do Rivelas) e o 

pólo universitário da UTAD constituem elementos fundamentais na sustentação da 

dinâmica económica de Chaves. A nova rede de acessibilidades a Chaves vai permitir 

criar condições de investimento na Plataforma Logística (100 000m2 projectados) e 

uma melhor relação para o relançamento da produção hortofruticola da Veiga (projecto 

do Mercado Abastecedor da Região de Chaves) e para o turismo, tendo em conta os 

valores paisagísticos e ambientais e, sobretudo, as termas, as nascentes termais 

constituem algumas das mais importantes fontes de água mineral do País (Salus, 

Vidago e Campilho). 

A população activa de Chaves emprega-se sobretudo no sector terciário, 

nomeadamente ligado à administração pública e ao comércio. A taxa de desemprego 

em 2001 era de 10,3%, bastante superior à média nacional.

Percentagem de população residente empregada por CAE, 
2001 - Chaves
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          Figura 27

Fonte: Elaboração própria a partir dos CENSOS 2001, INE
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Figura 28
Fonte: Atlas das Cidades de Portugal; INE; 
2002.

1.2.3- Viana do Castelo

O concelho de Viana do 

Castelo apresentava em 2001, 

uma população residente de 

88631 indivíduos, com uma 

variação positiva entre 1991 e 

2001 de 6,7%., a maior da 

região Minho-Lima. Este 

concelho apresenta igualmente 

uma densidade populacional 

muito significativa ao nível da 

região com 278,2 hab./km2

tendo ao nível da cidade uma densidade de 1352,8 hab./km2 .

Na cidade de Viana do Castelo residiam em 2001, cerca de 36 148 habitantes

(figura 21), correspondendo a 41% da população do concelho, com uma densidade 

populacional de 26.72 hab./km2, superior à das restantes cidades em estudo. No 

período entre 1991 e 2001 a população residente cresceu cerca de 4,5%, um 

crescimento modesto (média nacional, 5%) e não concordante com o seu dinamismo 

económico. A explicação para a maior percentagem da população residir fora do 

perímetro urbano baseia-se na dispersão do povoamento, facilitado pela mobilidade 

viária. Segundo o Recenseamento da Habitação de 2001, um pouco menos de metade 

dos edifícios tinham sido construídos entre 1971 e 1990, enquanto cerca de um terço 

correspondia a data anterior a 1970.

É de destacar igualmente que Viana do Castelo é um concelho menos 

envelhecido quando comparado com a média do Minho-Lima (bem como comparado 

com as duas outras cidades em estudo), com uma taxa de natalidade superior à 

mortalidade. Em 2001, Viana do Castelo apresentava segundo o destaque aos Censos, 

uma taxa de crescimento natural na ordem dos 6,4% e uma taxa de Saldo Migratório 

de 5% superior à média da sub-região.

A partir dos indicadores sociais (fig. 29) podemos salientar o facto de ao longo 

da última década (1991-2000), o nº. de camas hospitalares por 1000 habitantes se 

situar acima da média regional. De salientar igualmente o reforço do número de 

médicos por 1000 habitantes no mesmo período.
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Figura 29: Indicadores Sociais – Chaves
Fonte: Atlas das Cidades de Portugal; INE; 2002.

Segundo o Atlas das Cidades de Portugal (2002), a taxa de analfabetismo em

Viana do Castelo diminui 1,4% entre 1991 e 2001, a proporção de indivíduos 

residentes com instrução ao nível do 3º. Ciclo do ensino básico e secundário triplicou 

nesse período. Os indivíduos que atingiram o nível superior também foram muito 

consideráveis.

A estrutura do emprego é dominada pelos sectores de comércio e serviços que 

se reforçaram recentemente com a abertura do centro comercial (junto da estação de 

caminho-de-ferro e camionagem) e das grandes superfícies, com o novo hospital, com 

o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, e com o crescimento da fileira turística, 

hoteleira, comércio e restauração. A taxa de desemprego em 2001 no concelho de 

Viana era de 7,1%.
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Fonte: Atlas das Cidades de Portugal; INE; 2002
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Segundo DOMINGUES (2006), as actividades industriais caracterizam-se pela 

importância da construção naval e da pesca (os Estaleiros Navais pela área que 

ocupam aproximadamente 400 000 m2 e pela massa laboral que empregam 

aproximadamente 1100 trabalhadores, continua a ser o maior estaleiro de construção 

naval de Portugal, dinamizando decisivamente a cidade e a região), das indústrias de 

celulose e papel, cablagens, indústria extractiva e materiais de construção e fabrico de 

armas. A Zona Industrial do Neiva, situada na margem sul do Lima, junto à N13 e ao 

nó de acesso à auto-estrada, tem revelado uma apreciável atractividade.

A capacidade do porto comercial tem crescido (mais de 900 000 ton. de 

carga/ano), apresentando um elevado potencial de expansão com a modernização das 

ligações à auto-estrada e ao caminho-de-ferro. O porto de Viana reforçou-se com a 

abertura recente da marina para barcos de recreio e com o porto de pesca (na 

margem sul).

Um dos aspectos interessantes para esta caracterização é a análise do 

Indicador per Capita do poder de compra2 (primeiro factor da análise); da

Percentagem do Poder de Compra3 (indicador derivado do primeiro factor) e do Factor 

Dinamismo Relativo4 (segundo factor da análise)

Índice de Poder de 
Compra per capita

Percentagem do Poder 
de Compra

Factor Dinamismo 
Relativo

2000 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Portugal 199899 199899 199899 199899 199899 398A9
Norte 85,96 si8Ai n98aa 398nn
Alto Trás-os-Montes 56,87 65,00 tu89i 1,38 18An -0,16 3989s
Bragança 86,70 92,54 1998uu 0,31 98nn -0,42 398nn
Chaves 68,99 73,45 rA8ii 0,31 98n1 -0,12 3989s
Minho-Lima 61,12 67,10 r98ra 1,61 18tu -0,01 3989a
Viana do Castelo 80,10 81,30 sr8Ai 0,70 98ri -0,29 398nu

Quadro 4: Indicador per capita de poder de Compra; Percentagem de Poder de Compra e 
Factor Dinamismo Relativo em 2000, 2004 e 2005. 
Fonte: Elaboração própria a partir de: Atlas das Cidades 2003;www.ine.pt

Quando analisado o indicador de poder de compra per capita (IpC) nos três 

concelhos, podemos claramente referir que Bragança apresenta o maior IpC (100,99), 

superando em 2005 a média da NUT III e do país, seguindo-se Viana do Castelo com 

                                               
2 - O Indicador per Capita é um número índice com o valor 100 na média do país, que compara o poder de compra 
manifestado quotidianamente, em termos per capita, nos diferentes concelhos e regiões, com esse valor de referência 
nacional.
3 - A Percentagem do Poder de Compra reflecte o peso do poder de compra de cada concelho e região (que transparece 
do Indicador per Capita) no total do país, que assume o valor 100%.
4 - O Factor Dinamismo Relativo reflecte o poder de compra, de manifestação geralmente sazonal, associado aos fluxos 
populacionais de raiz turística, constituindo a tendência de dinâmica comercial, ainda detectada na informação de base, 
para além da reflectida nos dois indicadores anteriores. Note-se que este último indicador vem expresso em proporção 
dos residentes nos concelhos, pelo que tende a tomar valores mais baixos nos grandes aglomerados populacionais.
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87,45 e Chaves com 74,55, as quais também superam os valores para as respectivas 

NUTSIII. No que toca ao PPC Bragança teve uma subida ligeira, Chaves manteve o 

mesmo valor e Viana do Castelo apresentou a subida mais significativa de 0,70 em 

2004 para 0,75 em 2005. Contudo apesar de constituírem uma ferramenta importante 

na comparação do dinamismo económico entre concelhos, estes indicadores revelam-

se menos importantes se quisermos realizar uma análise evolutiva, pois em momentos 

diferentes, cada um destes indicadores pode ter tido diferentes variáveis de base no 

seu cálculo. Sem desvalorizar a referência anterior, podemos afirmar com as devidas 

reservas que desde 2000 se tem verificado uma evolução muito positiva nestes 

indicadores como se pode observar a partir da tabela acima apresentada.

No que toca ao Factor de Dinamismo relativo Viana do Castelo apresenta o 

valor mais elevado 0,39 comparativamente às restantes cidades em estudo, isso 

poderá explicar-se pela maior afluência de população ligada ao turismo.
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2 - Instrumentos de Planeamento Municipal nas Cidades de 
Bragança, Chaves e Viana do Castelo

2.1 -Instrumentos da Cidade de Bragança

2.1.1 - Plano Estratégico da Cidade de Bragança

O Plano Estratégico da Cidade, de 1995, foi estruturado segundo cinco objectivos 

estratégicos, sendo três deles de carácter substantivo e os restantes de tipo 

operacional.

Apostas estratégicas de 

desenvolvimento urbano 

A visão estratégica da cidade de Bragança

Melhoria da qualidade do 

meio urbano

Pretende-se melhorar as condições de vida e de 
atractividade do centro urbano, valorizando as 
potencialidades de uma escala de intervenção 
particularmente favorável a uma gestão integrada e 
equilibrada das condições de competitividade, de integração 
social e de qualidade ambiental e patrimonial, por forma a:

 Atrair e fixar a população: 
- Qualificar a imagem da cidade pela implementação da 

prestação de novos bens e serviços públicos melhorando as 
condições de funcionamento dos já existentes;

- Melhorar as acessibilidades internas de Bragança;
- Contribuir para o bom funcionamento e para uma 

adequada integração urbana de equipamentos 
estruturantes;

- Disponibilizar e qualificar áreas para a instalação de 
indústrias e de serviços;

- Apoiar todas as iniciativas que promovam o 
aproveitamento dos recursos locais.

 Preservar a Identidade da cidade de Bragança:
- Reabilitar e valorizar o património construído;

- Orientar o crescimento urbano de forma a utilizar o 
espaço de acordo com a sua vocação e a promover o seu 
desenvolvimento sem o descaracterizar;

- Incentivar a utilização dos espaços públicos como 
espaços de convivência, fomentando a sua animação e as 
iniciativas culturais e recreativas que dele tiram partido;

- Apoiar a realização de actividades que divulguem a 
cultura local;

- Procurar diversificar, em colaboração com as 
entidades competentes os cursos superiores e de 
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formação, de acordo com as necessidades impostas pelo 
fortalecimento da base económica e pela dinamização da 
actividade produtiva.

Reforço da coesão intra-

regional

Pretende-se melhorar as condições de integração 
orgânica do centro urbano na região envolvente, 
valorizando:

- O estabelecimento de laços de solidariedade numa 
óptica de concertação estratégica sobre decisões relativas a 
afectação de recursos e à localização de infra-estruturas, 
equipamentos e acções mobilizáveis ao nível regional ou 
sub-regional;

- A cooperação interurbana susceptível de consolidar 
sistemas regionais ou sub-regionais multipolares, 
envolvendo cidades com equipamentos e funções 
superiores complementares, por via do:

 Fortalecimento da rede urbana concelhia:
- Implementar as acessibilidades entre centros 

através de uma boa rede de estradas;

- Dotar de infra-estruturas e de Equipamentos 
adequados os núcleos populacionais de nível inferior;

- Apoiar as Juntas de Freguesia, as associações, 
cooperativas e outras organizações que procurem 
desenvolver actividades económicas, culturais e lúdicas.

 Reforço das relações interurbanas
- Reforço das Acessibilidades;

- Exploração conjunta de Equipamentos e Sistemas 
Multimunicipais.

Reforço da coesão supra-

regional

Pretende-se melhorar as condições de inserção em 
espaços mais vastos, valorizando nomeadamente:

 O acesso a cidades, regiões e mercados mais 
dinâmicos;

 A criação de redes europeias de centros de media 
dimensão, de forma a consolidar uma nova frente de 
coesão e integração do espaço europeu, em geral, e 
comunitário, em particular, por via da:

 Participação em redes de cooperação inter –
urbanas:

- Reforço das acessibilidades;

- Promover a exploração de complementaridades 
económicas, sociais, culturais e institucionais.
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Apoiar decisões estratégicas 

através da realização de 

estudos integrados de 

desenvolvimento (objectivo 

estratégico de carácter 

operacional)

Pretende-se criar condições para uma realização eficaz e 
eficiente da fase de formulação do Plano Estratégico da 
cidade.

Apoiar a implementação do 

Plano Director Municipal e 

do Plano Estratégico da 

cidade (objectivo estratégico

de carácter operacional)

Criar condições para uma realização eficaz e eficiente 
das fases de formalização (gestão, acompanhamento e 
avaliação) tanto do Plano Director Municipal como do Plano 
Estratégico da cidade. 

A recuperação e reabilitação do património, a 
implementação das infra-estruturas e dos equipamentos 
considerados estruturantes, a dinamização das áreas 
industrial, comercial e cultural, a recuperação dos valores 
vivenciais da cidade e o aproveitamento dos recursos 
naturais, criam as bases de um desenvolvimento que se 
quer programada, para que no futuro a cidade venha a 
obter o desenvolvimento e a qualidade que se idealiza.

Figura 31
Fonte: Adaptado de Plano Estratégico da Cidade de Bragança, 1995.

No Plano Estratégico de 1995 definiam-se os projectos estratégicos a 

implementar, a médio prazo, por se considerarem de importância vital para o 

desenvolvimento urbano e concelhio e como base de apoio para a realização de todos 

os outros. Neste sentido, Bragança concretizou alguns desses projectos, como é o 

caso da ETAR de Bragança. Outros projectos definidos no Plano Estratégico de 1995 

como a Reabilitação da Zona Histórica e a Reabilitação das margens do Rio Fervença 

foram desenvolvidos e concretizados através do Programa Bragança Polis.

2.1.2. Plano Director Municipal de Bragança 

O Plano Director Municipal de Bragança (RCM n.º 29/95 de 02/02), é o 
instrumento de gestão territorial municipal mais recente da cidade, no qual foram 
definidas duas grandes opções: ordenamento do território e desenvolvimento 
municipal.
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Relativamente ao ordenamento do território foram definidos os seguintes 
objectivos estratégicos:

 Redução da dispersão da construção na Vila de Izeda e nas aldeias;

 Salvaguarda e valorização da identidade da cidade, da Vila de Izeda e nas 
aldeias;

 Definição da rede viária principal da cidade e das redes rodoviária nacional e 
municipal;

 Equacionamento dos problemas de tráfego de passagem nas aldeias;

 Localização de novas áreas industriais;

 Salvaguarda dos recursos naturais nomeadamente do solo agrícola e da água;

 Valorização da paisagem.

Ligado aos problemas de ordenamento, mas visando fundamentalmente o 
desenvolvimento foram definidos ainda os seguintes objectivos estratégicos:

 Aumento da cobertura e melhoria da qualidade das infraestruturas e 
saneamento básico (rede de abastecimento de águas, rede de águas residuais e 
resíduos sólidos urbanos); 

 Aumento da cobertura e melhoria da qualidade dos equipamentos colectivos 
(ensino, desporto, saúde, segurança social e segurança pública).

Relativamente ao desenvolvimento municipal foram definidos os seguintes 
objectivos estratégicos:

 fomento Industrial;

 desenvolvimento turístico;

 modernização das actividades agrícolas;

 afirmação da cidade de Bragança como capital regional.

Os objectivos “fomento Industrial” e “desenvolvimento turístico”, implicam uma 

macrosubdivisão do município em duas partes: a parte norte e noroeste constituída 

pelo Parque Natural de Montesinho e pela Serra da Nogueira naturalmente 

vocacionada para satisfação do segundo objectivo; a parte sul, por exclusão, 

vocacionada para satisfação do primeiro objectivo.
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Para apoio ao fomento industrial foi prevista a construção de duas novas áreas 

industriais estrategicamente localizadas e devidamente infra-estruturadas e equipadas, 

a “Zona Industrial de Mós-Sortes” e a “Zona mista de Izeda”, de carácter industrial 

distinto, estas localizam-se próximas de eixos municipais que fazem a ligação ao IP4. 

Relativamente ao desenvolvimento turístico foram previstas, por um lado, um 

conjunto de regras de uso do solo tendentes à salvaguarda, promoção e valorização do 

património histórico, natural e cultural e, por outro lado, a estruturação da rede urbana 

num conjunto de centros dos níveis II e III.

Os centros do segundo nível têm um papel no desenvolvimento global e 

integrado do município, prevendo-se também o desenvolvimento de funções e serviços 

de apoio à actividade turística. Os centros do terceiro nível foram previstos tendo 

exclusivamente em atenção o desenvolvimento de actividades turísticas.

Uma terceira medida também prevista diz respeito à ampliação do aeródromo 

de Bragança e a sua transformação em aeroporto regional internacional.

O desenvolvimento da actividade turística passa ainda pela consideração de 

dois outros meios de actuação: a diferenciação da oferta de produtos e serviços 

turísticos e a promoção do município no país e estrangeiro (são necessárias acções de 

dinamização da oferta de serviços turísticos de qualidade nomeadamente turismo 

cultural, turismo verde e no espaço rural, bem como acções tendentes à promoção do 

artesanato e da restauração). Quanto à promoção turística, é de fundamental 

importância a articulação das actividades da região de Turismo do Nordeste 

Transmontano, do Parque Natural de Montesinho e da Câmara Municipal.

Relativamente à afirmação de Bragança como capital regional importa antes de 

mais dotá-la de serviços de qualidade, quer, naturalmente e em primeiro lugar, para os 

munícipes, quer para os visitantes. Referem-se, por um lado o desenvolvimento de 

funções superiores tais como o fomento do ensino superior e universitário, a 

construção dos Museus e da Biblioteca, do Palácio dos Desportos e do Centro de 

Congressos, dos Parques Verdes Urbanos, bem como dos serviços de apoio às 

actividades económicas nomeadamente a “ Feira de Exposições” e a “Escola Técnica de 

Hotelaria e Turismo”. Em segundo lugar a continuação da beneficiação dos espaços 

exteriores públicos, da melhoria da circulação e do estacionamento automóvel.

Relativamente a funções privadas espera-se que a qualidade da oferta pública 

arraste a instalação de comércio e serviços, nomeadamente turísticos e relativos às 

novas tecnologias.
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2.2 – Instrumentos da cidade de Chaves

2.2.1 - Plano Estratégico da Cidade de Chaves

O Plano Estratégico da Cidade de Chaves (PECC), de Junho de 1995, formulou 

um conjunto de apostas estratégicas de desenvolvimento urbano:

Apostas estratégicas de desenvolvimento urbano – A visão estratégica da 

cidade de Chaves

- Cidade de água e do lazer termal – capital de uma região termal transfronteiriça;

- Plataforma de recepção, fixação e placa giratória de difusão para Trás-os-Montes e 

Alto Douro de fluxos transfronteiriços e internacionais;

- Plataforma urbana de criação de novos empregos, qualificações e competências ao 

serviço da animação e descoberta de uma região – o Alto Tâmega – com tradições 

ainda vivas e susceptíveis de valorização com novos produtos para novos mercados;

- Centro politico, cultural, económico e institucional de relações transfronteiriças com 

o interior galego no quadro da sua progressiva institucionalização descentralizada;

- Cidade encruzilhada de geometrias variáveis de relacionamento intra e inter-regional 

e internacional – plataforma de atracção de novos investimentos e actividades em 

torno de uma nova logística de distribuição;

- Cidade como estatuto de centro sub-regional orientado para a valorização do seu 

património, imagem e qualidade de vida urbana;

- Cidade centro de cultura, de participação e animação cívicas.

Figura 32

Fonte: Plano Estratégico da Cidade de Chaves; Quatrenaire Portugal; Porto; 1995.

Nesse contexto, identificou também como potencialidades do território urbano 

a desenvolver, entre outras as seguintes:

 O enquadramento paisagístico, as áreas verdes e espaços de água de qualidade, 

designadamente as margens do rio Tâmega;

 O conjunto arquitectónico do Centro Histórico coerente, de elevado significado 

histórico, funcionando como um espaço de articulação entre o rio, o castelo e o 

edificado urbano envolvente;

 O património monumental constituído pela Ponte Romana e Castelo de Chaves com 

todos os restos de muralhas militares incluindo os Fortes de S. Neutel e S. Francisco;

 As estruturas comerciais adequadas ao desenvolvimento turístico.

A requalificação das margens do rio Tâmega e o enquadramento paisagístico de áreas 

verdes e espaços de água de qualidade entre outras intervenções apontadas no Plano 
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Estratégico de Chaves, irão ser agora desenvolvidos e concretizados com o contributo 

do Programa Polis.

2.2.2- Plano Director Municipal de Chaves

No Plano Director Municipal de Chaves (RCM nº. 12/95, de 12 de Janeiro) foi 

definida a estratégia de desenvolvimento para a cidade que tem como objectivos 

principais:

Objectivos Estratégicos / Desafios Domínios de Actuação

Chaves como Município e Cidade interior e 

transfronteiriça de excelência.

- Dinamizar as relações transfronteiriças nos 

Planos Politico, Cultural, Institucional e 

Económico.

Ganhar competitividade no espaço da água e 

do lazer termal.

- Valorizar, animar e dotar as instalações de 

lazer termal de infraestruturas convenientes.

- Consagrar as zonas termais como áreas 

ambientalmente exemplares.

- Praticar o ordenamento das áreas termais 

como valorização de um recurso.

Chaves na encruzilhada para uma mais rápida 

ligação viária à Europa.

- Eleger a auto-estrada do Tâmega como 

principal factor de desencravamento e 

renovação da imagem e da atractividade de 

Chaves.

- Utilizar as novas condições de acessibilidade 

para recriar uma nova plataforma de 

investimento no interior.
Conter a desertificação, retendo e 

qualificando os jovens e oferecendo-lhe 

oportunidades de emprego.
- Promover a educação e formação 

qualificantes em matéria de capacidade 

empresarial e de empreendimento.

- Dinamizar serviços e empregos urbanos.

Dignificar e valorizar recursos e património do 

mundo rural.

- Promover o ordenamento e a valorização do 

património rural.

- Valorizar o domínio do turismo em espaço 

rural.

Figura 33

Fonte: Plano Estratégico da Cidade de Chaves; Quatrenaire Portugal; Porto; 1995 e Plano 

Director Municipal de Chaves; Câmara Municipal de Chaves; 1995.



121

- Implicações do quadro de objectivos estratégicos do PDM de Chaves em 

matéria de projecto de Cidade

Objectivos Estratégicos do 

PDM de Chaves

Formulação das implicações para o projecto 

de Cidade

Consolidar Chaves como Município 
e Cidade interior transfronteiriça de 

excelência.

Projectar uma cidade transfronteiriça interior de 
excelência, assente em dois vectores fundamentais:
- Cidade plataforma de entrada, acolhimento, retenção e 
animação de fluxos turísticos e de excursionismo 
transfronteiriço;
- Assumir o estatuto de centro político, cultural, 
institucional e económico de relações transfronteiriças 
interiores, num quadro de progressiva descentralização 
dessa dinâmica de relacionamento.

Ganhar competitividade no espaço 
da água e do lazer termal.

No quadro de um espaço em formação e consolidação 
tendencial (de Pedras Salgadas a Verin), estruturado em 
torno do recurso água-termas-lazer, Chaves deve 
disputar o estatuto de centro de animação e de serviços 
susceptíveis de valorizar aquela fileira.

Maximizar os benefícios potenciais 
do estatuto de encruzilhada para 
uma mais rápida ligação viária à 

Europa.

Num quadro de antevisão a prazo das novas condições
de acessibilidade inerentes à plena concretização do IP-3 
e auto-estrada do Tâmega, o estatuto de Cidade numa 
encruzilhada viária de internacionalização e distribuição 
de tráfego abre essencialmente duas linhas de projecto:
- A função de plataforma de atracção de novos 
investimentos e capitais;
- O estatuto de centro logístico e distributivo de 
mercadorias em áreas interiores e transfronteiriças.

Conter a desertificação, retendo e 
qualificando jovens e oferecendo-
lhe oportunidades de emprego.

Uma cidade capaz de produzir novas oportunidades de 
criação de emprego e de oferecer experiências e 
iniciativas de formação inovadoras a uma região 
envolvente e de proximidade atingida pela crise 
estrutural do sector agro-florestal.

Dignificar e valorizar os recursos e 
o património do mundo rural.

Concretizar um projecto de cidade que possa servir a 
valorização do mundo rural envolvente, concentrando 
funções de terciário social e económico orientados para a 
referida valorização.

Figura 34

Fonte: Plano Estratégico da Cidade de Chaves; Quatrenaire Portugal; Porto; 1995

Segundo o Plano Estratégico da cidade de Chaves, a grande aposta estratégica 

passa pelas potencialidades locais, de entre as quais se destaca a posição de Chaves 

como principal centro urbano da região, com capacidade para desenvolver serviços 

mais evoluídos, explorando complementaridades com os outros concelhos portugueses 

e galegos. As novas condições de acessibilidades de Chaves aos grandes centros 

nacionais, resultantes da construção da A24 (Viseu-Chaves- Autovia das Rias Baixas 

A52-Espanha) e da A7 (Vila Pouca de Aguiar-Póvoa de Varzim), irão permitir explorar 
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as condições de acesso à Área Metropolitana do Porto e à vizinha Galiza como 

possibilidade de captar actividades industriais em processo de relocalização e de 

estimular a descentralização de serviços, públicos e privados, que não exijam contacto 

directo com os seus utilizadores ou o possam estabelecer através dos novos meios de 

telecomunicações, registo de dados, informática, ou possam tirar vantagem da 

localização numa cidade média, periférica à grande aglomeração.

Chaves irá ter que suportar a concorrência de outros centros urbanos, 

dependendo o sucesso da capacidade de marketing que o concelho revelar e das 

facilidades objectivas que vierem a ser oferecidas.

As enormes possibilidades de criação de produtos turísticos, desde o património 

histórico-cultural ou a integração em circuitos de turismo termal. A dimensão urbana 

de Chaves poderá vocacionar a cidade para se constituir em centro de acolhimento e 

base de apoio aos turistas que visitam a região.

Deste conjunto de potencialidades, e das perspectivas de desenvolvimento 

sectorial, resulta que as novas apostas terão de equacionar o desenvolvimento urbano, 

o crescimento do sector terciário, o reforço das articulações com os centros urbanos 

regionais e o desenvolvimento do turismo.

A recuperação e reabilitação do património, a implementação das infra-

estruturas e dos equipamentos considerados estruturantes, a dinamização das áreas 

industrial, turística e cultural, a recuperação dos valores tradicionais da cidade e o 

aproveitamento dos recursos naturais, criam as bases de um desenvolvimento que se 

quer programado, para que no futuro a cidade venha a obter o desenvolvimento e a 

qualidade que se idealizava.
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2.3 – Instrumentos da Cidade de Viana do Castelo

2.3.1- Plano Estratégico da Cidade de Viana do Castelo

O Plano Estratégico da Cidade de Viana do Castelo, de 1995, a partir da análise 

swot do seu potencial urbano, cultural e socio-económico, identifica alguns perfis 

característicos da cidade de Viana do Castelo:

Perfis da Cidade de Viana do Castelo

· Viana do Castelo, espaço de tradição cultural e de inovação artística

· Viana do Castelo, espaço saudável

· Viana do Castelo, espaço de fruição da água

· Viana do Castelo, centro de projecção turística

· Viana do Castelo, centro de formação e animação empresarial Viana do Castelo, pólo 

dinamizador de transportes Viana do Castelo, espaço da participação e cooperação

Figura 35

Fonte: Plano Estratégico de Viana do Castelo, 1995

Estes perfis são o mote dos eixos estruturantes de desenvolvimento da cidade, 

que se encontram organizados em torno de um conjunto de apostas, que por sua vez 

se operacionalizam a partir de objectivos estratégicos que se pretendem atingir. É pela 

execução de um conjunto de projectos e medidas de política enquadradas por esses 

objectivos que se pretende cumprir as sete apostas seguidamente enunciadas.

Apostas estratégicas de 

desenvolvimento urbano 

A visão estratégica da cidade de Viana do 

Castelo

Afirmar a cidade como pólo 

dinamizador regional;

Viana do Castelo deverá desempenhar um papel fulcral na 
dinamização de uma região de forte vocação turística, com 
tradições culturais e potencial humano; terá que ser capaz 
de reforçar as suas funções urbanas, de forma a prestar 
serviços em todo o Alto Minho, nomeadamente no sector do 
turismo, e ser capaz de promover este espaço no exterior.
Valorizar a cultura regional, enraizar as estruturas de 
formação, promover os produtos regionais, são alguns dos 
objectivos integrados nesta aposta.

Reforçar Viana do Castelo 

enquanto centro regional de 

cultura e lazer;

O património construído e qualidade do Centro Histórico, as 
condições naturais (mar, rio, serra), a tradição cultural e de
animação urbana complementadas com novos produtos 
culturais e a dinâmica crescente da prática desportiva, 
conferem a Viana do Castelo um potencial de grande 
significado enquanto centro regional de cultura e lazer.
O seu protagonismo terá que ser confirmado, 
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desenvolvendo a formação artística, valorizando o 
património cultural, melhorando as condições infra-
estruturais e de equipamentos para a prática desportiva e 
cultural por forma a consolidar a oferta existente. 

Reforçar Viana do Castelo 

enquanto centro regional de 

formação e dinamização do 

tecido económico;

A concentração do volume de emprego, a oferta de terrenos 
para fins industriais, o porto de mar, a dimensão do sector 
comercial, a existência de ensino profissional e superior 
politécnico e de empresas industriais com importância 
supra-regional e de associações empresárias, são alguns 
dos factores que asseguram a vitalidade da estrutura 
económica desta cidade, apesar da necessidade do seu 
reforço e modernização. A qualificação da oferta dos 
serviços turísticos, o reforço e modernização da estrutura 
comercial, a atracção de projectos inovadores no sector 
industrial nomeadamente aproveitando o potencial que 
constitui o porto de mar, a organização dos produtos 
regionais a partir da cidade, são alguns dos resultados que 
se procurarão atingir no período de implementação deste 
plano estratégico.

Promover os eixos de 

internacionalização da 

cidade;

A competitividade territorial em diversos contextos, 
nomeadamente o internacional (para além do reforço das 
relações transfronteiriças), há actividades económicas, 
culturais e desportivas e actores locais, uns já 
internacionalizados, outros com um potencial de 
internacionalização a desenvolver. O Instituto Politécnico na 
área da formação superior, o sector da indústria naval, o 
Porto de Mar como espaço de trocas, a presença de 
federações desportivas, são alguns dos factores 
responsáveis por essa dimensão territorial já existente. Uma 
estratégia inovadora de promoção turística, o 
desenvolvimento de processos de cooperação em diversos 
domínios, quer sob o ponto de vista institucional quer 
empresarial, o aumento da competitividade do Porto de 
Mar, são objectivos a atingir no âmbito desta aposta.

Estruturação territorial e 

reforço da coesão social;

A afirmação da cidade de Viana do Castelo no exterior tem 
como condição de partida a existência de uma situação de 
equilíbrio interno nos domínios social e territorial. À 
qualidade urbanística do centro histórico opõem-se a 
presença de periferias desqualificadas e de entradas viárias 
da cidade que limitam o seu potencial de atractividade. A 
reabilitação da habitação (mesmo no centro histórico), a 
qualificação dos espaços públicos, o reforço dos níveis 
urbanos de segurança, a promoção de novas centralidades 
nas periferias, o aumento das condições de mobilidade 
interna, darão lugar a acções que contribuirão para a 
melhoria da coesão social e territorial da Cidade.

Qualificação e valorização 

ambiental;

A existência de importantes valores patrimoniais e 
ambientais em Viana do Castelo, por si só, representa um 
potencial intrínseco da cidade, não se configura, na situação 
de falta de qualificação actual, capaz de sustentar uma 
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estratégia de desenvolvimento. Os projectos a desenvolver 
neste sentido deverão proteger a diversidade paisagística, 
reabilitar física e funcionalmente as frentes de rio e de mar, 
melhorar os níveis de serviços urbanos e afirmar o verde 
como suporte de uma vida de qualidade.

Desenvolver as capacidades 

de iniciativa e participação 

dos cidadãos.

O futuro de um centro urbano depende da sua capacidade 
de gerar projectos e consensos entre os seus agentes, 
públicos e privados, e aqueles que aí habitam, trabalham ou 
utilizam para fins lúdicos e culturais. 
Afigura-se necessário promover novas formas e espaços de 
concertação, criar mecanismos para aumentar a informação 
urbana, apostar no desenvolvimento do Gabinete de Cidade 
como órgão institucional privilegiado para fomentar o 
diálogo e gerar compromissos que promovam a acção 
conjunta das diversas forças presentes no centro urbano.

Figura 36: Apostas estratégicas de desenvolvimento urbano e a visão estratégica da cidade de 

Viana do Castelo.

Fonte: Adaptado de Plano Estratégico da Cidade de Viana do Castelo; 1995.

Pela sua dimensão, capacidade de formação e ensino, o novo quadro de 

acessibilidades que se desenha, o potencial de atracção de investimentos, Viana do 

Castelo deverá desempenhar um papel fulcral na dinamização de uma região de forte 

vocação turística, com tradições culturais e potencial humano. A aposta no reforço de 

funções urbanas, apoiada em projectos que deverão proteger a diversidade paisagística, 

reabilitar física e funcionalmente as frentes de rio e de mar, melhorar os níveis de serviços 

urbanos e afirmar o verde como suporte de uma vida de qualidade. O centro histórico 

requalificado, a reabilitação da habitação, a qualificação dos espaços públicos, a 

segurança, a promoção de novas centralidades nas periferias, o aumento das condições 

de mobilidade interna, darão lugar a acções que contribuirão para a melhoria da coesão 

social e territorial de Viana do Castelo.

Estas apostas estratégicas tinham como base a definição das centralidades (vectores 

de afirmação da cidade no exterior), as periferias (espaços em que importava reafirmar a 

coesão da cidade) e os ritmos (vontades dos cidadãos e estratégias das instituições) de 

Viana do Castelo. Desde então, Viana do Castelo tem seguido essa estratégia, 

concretizando projectos de importância vital para o desenvolvimento urbano e concelhio. 

Para além dos vários projectos de índole municipal, o Programa Polis de Viana assume 

particular importância por colocar em prática várias das apostas estratégicas enunciadas 

no Plano Estratégico de Viana do Castelo.
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3- Os programas POLIS em análise

3.1 - O PROGRAMA POLIS DE BRAGANÇA

A intervenção do Programa Polis na Cidade de Bragança abrangeu uma área de 

aproximadamente 45 hectares, compreendendo as margens do Rio Fervença e a zona 

histórica da cidade. As intervenções previstas no Programa, iniciadas em 2001, já 

foram concluídas pelo que os objectivos propostos de requalificação urbana e a 

valorização ambiental desta zona da cidade, com realce no património histórico, 

arqueológico e natural, foram conseguidos. 

3.1.1 – OS PROJECTOS

As áreas de intervenção na cidade de Bragança foram:

Fig 37.   - Ortofotomapa da área de intervenção

Fonte: BragançaPolis, S.A.

 Margens do Rio Fervença 

A intervenção nas margens do rio 

Fervença passou pela criação de um 

Corredor Verde, ou seja, a construção de 

um passeio pedonal ao longo da margem 

direita do rio, recuperação dos caminhos 

e fontes existentes e também na 

construção de alguns pontos de 

atravessamento, zonas verdes, zonas de 

estadia, de recreio e lazer ao longo do rio, concretizando-se um contínuo verde 

pedonal. Pretendeu-se conciliar a utilização urbana com o respeito pela sensibilidade 

Centro Histórico

  Castelo 
e encosta

Margens do rio Fervença

Fig. 38   - Foto aérea de parte da área de 

intervenção
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ecológica da paisagem e a valorização ambiental da envolvente do rio. Aproveitou-se 

para ligar todos os esgotos que ainda terminavam directamente no rio para liga-los ao 

colector geral. Foi recuperada e pavimentada a ligação entre a ponte de Além do Rio e 

a capela do Senhor da Piedade, e onde foram tratadas paisagísticamente as encostas 

que ladeiam o rio, predominantemente na margem esquerda. 

Figuras 39 e 40  - Encosta da capela do Senhor da Piedade (antes e depois da intervenção Polis)

Fonte: BragançaPolis, S.A

 Centro Histórico

A revitalização do Centro Histórico passou pela melhoria da qualidade dos 

espaços públicos e das infra-estruturas, nomeadamente água, esgotos, pluviais, 

electricidade, telecomunicações, gás e televisão. 

A requalificação do espaço público passou por intervenções de valorização do 

Centro Histórico através da construção de um parque de estacionamento subterrâneo 

no antigo mercado com capacidade para aproximadamente 200 lugares e ainda, à 

superfície foi construída uma praça pedonal ampla e polivalente, onde os elementos 

decorativos são os efeitos de água, onde é possível usufruir da animação da praça. 

Foram mantidas as fachadas dos edifícios existentes, no topo da actual praça (Praça 

Camões), como elementos de valorização do espaço. Esta praça veio colmatar a 

ausência de espaço público na zona histórica, com a constituição de zonas de 

restauração e comércio.

Fig. 41  – Antigo Mercado Municipal                          Fig. 42- Praça Camões (depois da intervenção Polis)
Fonte: BragançaPolis, S.A. e autor

Antes

Antes
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Criou-se um parque de estacionamento a nascente da Cidadela, que foi 

integrado na paisagem existente e complementado com um parque de merendas, 

pretendeu-se assim, evitar o estacionamento automóvel no interior da Cidadela e 

consequentemente reduzir o trânsito automóvel. Na envolvente deste último parque, a 

encosta do Castelo, foi requalificada e valorizada a zona verde natural, através da sua 

reflorestação, da criação de percursos pedonais e de uma ciclovia, da iluminação 

cénica do Castelo e o arranjo paisagístico envolvente à ETAR.

Fig. 43  - Encosta do Castelo (intervenção Polis)   Fig. 44– Iluminação cénica da encosta do Castelo

Fonte: Autor e BragançaPolis, S.A.

Houve igualmente, a requalificação e valorização do espaço público, a nível 

do espaço de circulação na zona histórica, onde foi alterado o pavimento das ruas e 

dos passeios e foram colocados obstáculos, de forma a impedir o estacionamento em 

certas áreas. Para além da intervenção mais profunda no espaço público, verificou-se 

um conjunto de arruamentos com circulação condicionada, a requalificação do 

mobiliário urbano, sinalética e arte urbana. 

Figuras 45, 46  e 47 - Da esquerda para a direita: Rua dos Batocos (antes); Rua dos Batocos (depois) e 
Rua Honório Anibal (depois da intervenção)
Fonte: BragançaPolis, S.A. e autor

Antes Depois
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 Centro de Interpretação e Monitorização Ambiental

Foi construído um Centro de Interpretação e Monitorização Ambiental que 

pretende desenvolver acções de sensibilização ambiental e proporcionará o 

acompanhamento contínuo dos diversos indicadores ambientais.

 Outras acções

Refere-se a recuperação da antiga Central Hidroeléctrica, a reactivação do Forno do 

Pão, a revitalização da zona onde outrora 

desenvolveu-se a indústria da seda, abrangendo a 

recuperação de um edifício onde se instalou um 

centro evocativo, "Casa da Seda" e outros edifícios 

destinados a Oficinas de actividades diversas 

(artesanais e culturais).

Síntese de previsões de impactes do Programa Polis de Bragança

Indicador Previsão
Criação e beneficiação de áreas verdes 2 347 000 m2

Criação e requalificação de espaço público 20 130 m2

Requalificação de frentes de rio 1 150 m

Construção de passadiços pedonais 5

Criação de ciclovias 4 000 m

Pedonalização e condicionamento de trânsito em arruamentos 1 450 m2

Criação de novos percursos pedonais 1 200 m

Estacionamento dissuador 450 lugares

Figura 49
Fonte: POLIS em Números, edição Programa POLIS – MAOT, 2002

A partir da informação recolhida e após visitar as intervenções/projectos do 

Polis de Bragança em Dezembro de 2007, é possível realizar uma avaliação sucinta à 

execução dos grandes objectivos estabelecidos na intervenção.

Avaliação à execução global dos projectos do Programa Polis de Bragança
Projectos Avaliação

Margens do Rio Fervença Concluído

Centro Histórico Concluído

Centro de Interpretação e Monitorização 

Ambiental

Concluído

Outras acções Concluído

Figura 50
Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida no local em Dezembro de 2007.

Figura 48: Casa da Seda – Museu.
Fonte: Autor
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3.1.2 - A AVALIAÇÃO DAS POPULAÇÕES ÀS INTERVENÇÕES POLIS DE BRAGANÇA,

CHAVES E VIANA DO CASTELO

3.1.2.1– AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO – BRAGANÇA

Na análise geral a algumas características da cidade de Bragança, a população 

inquirida5 identificou alguns dos aspectos positivos e negativos da sua cidade

(destacando três). De entre os residentes quer em APU, quer AMU e APR foram 

destacados os seguintes aspectos positivos: iluminação, trânsito e estacionamento. No 

que toca a aspectos negativos ou problemas identificados da cidade de Bragança, os 

inquiridos destacaram: edifícios degradados, desordenamento territorial e parques 

infantis insuficientes.

Quando instados a hierarquizar alguns aspectos numa escala de 1 (mais 

importante) a 10 (menos importante), relacionados ou associados ao contributo das 

políticas de requalificação urbana e ambiental nas transformações ocorridas na sua 

cidade (ou da sua necessidade), os inquiridos destacaram como muito importante a 

“maior conservação/recuperação de fachadas”, seguido de “mais ordenamento do 

espaço urbano” e como pouco importante “mais bem-estar social”, seguido de 

“superfícies de circulação motorizada e de estacionamento”. Deste modo, a população 

manifesta a percepção da necessidade de políticas e intervenções que privilegiem a 

reabilitação e requalificação do património construído, ao mesmo tempo que se 

corrigem erros de desordenamento territorial urbano existentes.

Pese embora a avaliação que a população fez reconhecendo várias obras de 

requalificação urbana, a esmagadora maioria (86%) considera que estas são 

insuficientes, pelo que as obras de requalificação urbana e ambiental continuam a ser 

“muito” necessárias em Bragança, uma vez que 84% dos inquiridos avaliam como 

“medianamente”, o estado de requalificação/reabilitação do espaço urbano (figura 12-

Anexos), bem como, o estado de ordenamento do espaço urbano (figura 13 - Anexos), 

                                               
5 - No âmbito do tratamento dos dados recolhidos a partir dos inquéritos à população de Bragança, optou-se por 

classificar a sua residência segundo os critérios do INE para as freguesias urbanas em APU – Áreas Predominantemente 

Urbanas; AMU – Áreas Mediamente Urbanas e APR – Áreas Predominantemente Rurais. No caso em análise, foram 

consideradas como fazendo parte das APU as freguesias de Sé e S. Maria; como freguesias fazendo parte de AMU, 

foram consideradas S. Pedro, Quintanilha e Baçal e por freguesias fazendo parte de APR, foram consideradas Nogueira 

e Rebordãos.
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tendo igualmente alguns inquiridos residentes nas APU considerado o ordenamento do 

espaço urbano como “pouco” ordenado, ou mesmo “desordenado”.

Contributo das Políticas de Requalificação Urbana e Ambiental para as 
transformações ocorridas na cidade de Bragança - Opinião dos inquiridos
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     Figura 51
     Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

A população inquirida em Bragança manifestou uma grande fruição dos espaços 

públicos (92%), tendo destacado o centro histórico, o corredor pedonal nas margens 

do rio Fervença (obra de requalificação urbana e ambiental do Programa Bragança 

Polis) e o castelo (cidadela) de Bragança, como os espaços de eleição, entre outros 

espaços públicos da cidade.

Espaços públicos usufruidos pelos inquiridos - Bragança

21%

10%

14%

15%

7%

8%

18%

7%

Centro Histórico

Praça da Sé Catedral

Jardim da Praça Cavaleiro
Ferreira
Castelo

Eixo Atlântico

Jardim/Encosta da capela do Sr.
Da Piedade
Corredor pedonal nas margens
do rio Fervença
Praça Camões

     Figura 52
    Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).
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A avaliação que a população local faz à qualidade de vida usufruída na cidade, 

bem como ao espaço público urbano é bastante positiva, tendo-a uma larga maioria 

considerado como “Boa” 70% e 78 % respectivamente (figura 14 e 17– Anexos).

Foi destacado por 64% da população que o Polis de Bragança contribuiu para 

aumentar/melhorar a centralidade urbana, isto é, as obras levadas a cabo com a 

intervenção Polis segundo os inquiridos “passarão a ser novos centros de atracção”

para a população, tendo alguns considerado que estas “passarão a ser apenas áreas 

requalificadas” (34%) e quase ninguém considerou que estas “não chegarão a impor-

se como áreas atractivas” (2%).

Avaliação dos inquiridos à contribuição do Polis para a 
centralidade urbana - Bragança

0

5

10

15

20

Não chegarão a impor-se
como áreas atractivas

Passarão a ser apenas
áreas reaqualificadas

Passarão a ser novos
centros de atracção

AMU
APR
APU

        Figura 53
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Por outro lado, os inquiridos consideraram que a contribuição do Programa 

Bragança Polis para a aproximação entre o centro e a periferia de Bragança não é 

muito significativa, nomeadamente, pelos inquiridos residentes em APU – Áreas 

Predominantemente Urbanas que avaliam na sua maioria que o Polis contribuirá 

“pouco” (48% dos inquiridos) ou “nada” para esta aproximação. Os inquiridos 

residentes nas AMU – áreas mediamente urbanas são aqueles que mais valorizam esta 

contribuição do Polis.

Avaliação dos inquiridos à contribuição do Polis para a 
apróximação centro-periferia - Bragança

0
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Muito Nada NS/NR Pouco

AMU
APR
APU

        Figura 54
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).
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Já no que toca à avaliação que a população faz à contribuição do Programa 

Bragança Polis para a aproximação da população da cidade à zona histórica, os 

residentes das APU continuam a ser os mais pessimistas, enquanto os residentes em 

AMU e APR avaliam positivamente o contributo da intervenção. De forma geral, 52% 

dos inquiridos considerou que a intervenção contribuiu “muito” para esta aproximação.

Avaliação à contribuição do Polis para a apróximação da 
população da cidade e a zona histórica - Bragança
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        Figura 55
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

A avaliação do contributo do Polis de Bragança é claramente positiva quando a 

análise recai sobre a avaliação à aproximação entre a população da cidade e o rio 

Fervença, neste caso 84% dos inquiridos considera que a intervenção contribuiu 

“muito”, isto vem reforçar a ideia que os inquiridos manifestaram ao considerar, por 

exemplo, o corredor pedonal das margens do rio Fervença e o castelo, como dos 

espaços públicos da sua preferência, valorizando assim na prática esta contribuição.

Contribuição do Polis para a apróximação entre a população e 
o rio - Bragança

84%

2%

14%

Muito
NS/NR
Pouco

        Figura 56
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Quanto ao contributo para a requalificação de áreas envolventes, 

nomeadamente de iniciativa privada, sejam elas habitação, comércio ou espaços 

verdes, a avaliação de 68% dos inquiridos é que poderão “medianamente” contribuir 

para essa requalificação, tendo 28% dos inquiridos considerado que poderá 
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“fortemente”, ou em oposição “não introduz alterações significativas” (apenas 4%), 

pois os incentivos e a vocação para requalificar nem sempre é muita, nomeadamente, 

quando estamos a falar em populações envelhecidas, de fracos recursos e fraco 

dinamismo individual.

Avaliação à conrribuição do Polis para a requalificação urbana 
das áreas envolventes - Bragança

0
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APU

        Figura 57
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Um dos aspectos em que o Programa Bragança Polis foi considerado positivo foi 

o contributo para a mobilidade da população na cidade - “fortemente” (52%) e em 

particular para a mobilidade pedonal ou não motorizada (bicicletas entre outros), 

situação potenciada nos percursos pedonais nas margens do rio Fervença, os 

passadiços pedonais e com a pedonalização de algumas vias no centro histórico.

Avaliação à contribuição do Polis para a mobilidade (pedonal 
ou não motorizada) - Bragança
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APU

        Figura 58
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Quanto à contribuição da intervenção do Programa Bragança Polis para 

aspectos paralelos à reabilitação/requalificação urbana e ambiental, 72% da população 

inquirida refere por exemplo que em termos de valorização fundiária, a contribuição é 

“mediana” (figura 20 - Anexos). Esta avaliação é frequentemente referida na análise a 

outras componentes e na minha opinião dever-se-á ao facto de ainda não existir um 

horizonte temporal que permita estabelecer uma comparação fidedigna entre a 

situação anterior e a situação actual após a intervenção do Polis. Nomeadamente, na 
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avaliação feita à contribuição do Programa Polis para o desenvolvimento económico da 

cidade (62%), na contribuição para o sector do turismo (64%) e na contribuição para 

o desenvolvimento cultural e preservação ambiental na cidade de Bragança (76 % e 

54% respectivamente), a sua contribuição foi sempre avaliada como “medianamente” 

(figuras 21, 22, 23 e 24 - Anexos), sendo de destacar que na avaliação à contribuição 

para a preservação do ambiente na cidade a contribuição “forte” também foi 

significativamente referida (42%).

Contribuição do Polis para o reforço dos espaços de lazer e 
desporto da cidade - Bragança

34%

66%

Fortemente
Medianamente

Figura 59
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Um dos aspectos em que a contribuição do Programa Bragança Polis foi 

considerada “medianamente” importante refere-se ao reforço dos espaços de lazer e 

desporto da cidade.

No entanto, após visitar em três momentos diferentes as intervenções do

Programa Bragança Polis posso concluir que estas contribuíram para o incremento de 

espaços públicos de utilização por cidadãos de todas as idades e estilos de vida. Por 

exemplo, foi criada uma área para desportos radicais, um parque infantil, circuitos 

pedonais e ciclovias, bem como vários equipamentos e mobiliário urbano de uso 

público (figuras 60, 61, 62 e 63). Daqui resulta a constatação de que nem sempre a 

população local valoriza ou se apercebe dos objectivos/intervenções realizadas e por 

isso não as valoriza significativamente.
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Figuras 60, 61, 62 e 63: Equipamentos lúdico-didácticos; Espaço público criado; Parque 
Infantil do Polis – Bragança; Pista de desporto radical (próximo das margens do rio Fervença).
Fonte: BragançaPolis.S.A e Autor.

A avaliação à contribuição do Programa Bragança Polis para a competitividade 

entre cidades é positiva (94%) tendo sido valorizados entre vários aspectos, a

“imagem para o exterior” (32%) e como “imagem para os próprios habitantes” (31%).

   

Aspectos em que o Programa Polis contribuiu para a 
competitividade - Bragança

32%

31%

23%

14% Imagem da cidade para o
exterior

Imagem da cidade para os
próprios habitantes

Em termos turísticos

Em termos Comerciais

Figura 64
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Quanto à contribuição do Polis para a afirmação de Bragança no contexto 

regional, 64% dos inquiridos avalia essa contribuição como “medianamente”.

Contribuição do Polis para a afirmação de Bragança no 
contexto regional

20%

64%

16%
Fortemente

Medianamente

Não introduz alterações
significativas

    Figura 65
    Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).
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Daqui fica a ideia da percepção dos habitantes de Bragança do contributo que o 

Programa Polis efectivamente deu para a cidade, quer do ponto de vista financeiro, 

quer do ponto de vista da (re)organização do espaço, quer do ponto de vista 

económico, cultural e ambiental no actual contexto de competitividade.

Pode-se igualmente concluir que de algum modo os objectivos estratégicos 

enunciados foram parcialmente concluídos. Nomeadamente, a melhoria da qualidade 

do meio urbano, pois melhorou-se a cidade em termos infra-estruturais ao mesmo 

tempo que se preservou a identidade da cidade de Bragança através da reabilitação e 

preservação do património construído. Além disso, apesar das dificuldades, parece 

evidente (ao simples observador) que Bragança assume progressivamente um papel de 

maior dinamismo numa esfera de proximidade interurbana e concelhia (coesão intra-

regional), ao mesmo tempo que procura reforçar a coesão supra-regional. É uma 

realidade que ainda subsistem inúmeros entraves e questões a resolver, 

nomeadamente ao nível da fixação de população. No entanto, para aqueles que 

residem em Bragança é fundamental o contributo das políticas de reabilitação e 

requalificação urbana e ambiental para que se acelere, e se conjuguem no tempo, a 

concretização de projectos de grande importância para a afirmação da cidade como 

espaço competitivo e de qualidade tanto para a população local como para a atracção 

de investimento, seja em turismo e actividades associadas, seja de outra natureza.
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3.2 - O PROGRAMA POLIS DE CHAVES 

O Projecto Programa Polis para a cidade de Chaves, abrange uma área de 

aproximadamente 351 hectares, apostando fortemente em obras potenciadoras de uma 

verdadeira operação de requalificação urbanística e valorização ambiental desta milenária 

urbe. Este projecto iniciou-se na segunda fase de projectos apoiados para a “Componente 

1” do Programa em 2002.

Figura 66  - Ortofotomapa da área de intervenção
Fonte: Adaptado de ChavesPolis, S.A. 













Legenda: 

 - Remodelação urbanística e tecnológica da área termal

 - Arranjo urbanístico da envolvente do Forte de S. Francisco

 - Futuro Parque Urbano da Galinheira (piscinas, campos de jogos, ciclovia, áreas de lazer, etc.)

 - Arranjo urbanístico do Forte de S. Neutel e futuro Parque Multiusos de Santa Cruz

 - Reabilitação dos ecossistemas da Ribeira do Caneiro e margem esquerda do rio Tâmega

 - Reabilitação dos ecossistemas da Ribeira de Rivelas
      
 - Áreas verdes urbanas a criar através do Programa Polis

P
- Parques de estacionamento

P

PP

N
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3.2.1 – OS PROJECTOS

As obras mais significativas no âmbito dos cinco principais desígnios estratégicos 

da Intervenção Polis em Chaves, caracterizam-se sumariamente nos seguintes moldes:

 Incremento de Áreas Verdes Urbanas 

Neste contexto previa-se a transformação em espaço público das áreas marginais 

ao Rio Tâmega, actualmente na posse de privados (zona da Madalena, Longras, 

Galinheira), de forma a criar-se um Corredor Pedonal contínuo ao longo das citadas 

margens , dotado com áreas de descanso, recreio, lazer e recintos descobertos para a 

prática de actividades lúdicas e desportivas. Neste âmbito, destaca-se pela sua 

dimensão e multifuncionalidade o Parque Urbano a criar na zona da Galinheira. No total, 

as áreas verdes qualificadas rondarão os 43 hectares. No entanto, uma grande parte do 

projecto, no final de 2007 ainda não estava implementado, por dificuldades legais e 

financeiras.

 Recuperação e Valorização de Estruturas Ecológicas

Este objectivo previa alcançar através da reabilitação dos ecossistemas 

constituídos por duas linhas de água que atravessam a malha urbana, nomeadamente 

as Ribeiras de Rivelas e do Caneiro, mediante a constituição ao longo das suas margens, 

de faixas com larguras médias de 10,00 m, para usufruição pública em moldes pedonais 

e cicláveis, revalorizando uma área que até a data, tem estado em abandono. Este 

objectivo no final de 2007 ainda não tinha sido posto em prática.

 Corredores Pedonais

A área para circulação pedonal e de bicicleta previa estender-se pelas duas 

margens do rio Tâmega com uma extensão aproximada de 6,4 km (entre o açude dos 

Agapitos e o açude da estação de tratamento de água de Santa Cruz). São ainda de 

destacar, as construções de uma ponte pedonal sobre o Rio Tâmega a interligar o 

Jardim do Tabolado e o Jardim Público, de uma passagem superior para peões na 

Avenida 5 de Outubro. No final de 2007, este objectivo ainda estava numa fase 

incipiente de realização.

Esta ponte irá permitir a continuidade pedonal entre áreas de lazer marginais ao 

rio Tâmega, fazendo a ligação entre dois jardins tradicionais da cidade. Por outro lado, irá 

potenciar e valorizar outros projectos para a envolvente do rio, em particular junto da 

Ponte de Trajano (Ponte Romana), como sejam o Espelho de Água já criado com a 

barragem das Poldras (e mais a jusante com a Barragem dos Agapitos), e os novos 
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projectos de infra-estruturas, espaços públicos e espaços verdes do Jardim do Tabolado e 

Jardim Público, zona verde marginal da Madalena e a requalificação paisagística da Ribeira 

do Caneiro.

Figura 67 : Projecto visual da futura ponte pedonal sobre o rio Tâmega
Fonte: ChavesPolis, S.A. 

 Reabilitação de Espaços Públicos e de Estruturas Edificadas de 

Interesse Patrimonial

Para este efeito, procedeu-se à reabilitação das áreas envolventes de duas 

Fortificações da Restauração e monumentos nacionais - Fortes de S. Francisco (obra já 

concluída) e de S. Neutel, (em fase de obra) através de acções de cariz eminentemente 

paisagístico, que propiciem a sua adequada integração na estrutura urbanística da 

cidade. Na envolvente do Forte de S. Francisco (actualmente pousada histórica, 

classificada como hotel de quatro estrelas), para além do arranjo paisagístico através de 

jardins, passeios pedonais, mobiliário urbano e iluminação pública e cénica (fig. 69 e

70), foi também construído um novo parque de estacionamento (fig. 71).

Figuras 68, 69, 70 e 71: Arranjo urbanístico da envolvente do Forte de S. Francisco (obra já concluída)
Fonte: ChavesPolis, S.A. e autor

Antes Fig. 68 Fig. 69

Fig. 71Fig. 70
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Quanto ao Forte de S. Neutel, esta fortaleza até à pouco tempo “esquecida” pela 

autarquia e pela própria população, encontra-se neste momento (final de 2007) em 

obras que visam a reabilitação das muralhas e arranjo paisagístico da sua área

envolvente (antes campo da feira semanal), criando percursos pedonais que propiciem a 

visita das estruturas da fortificação, do fosso e do auditório ao ar livre existente no seu 

interior (os quais também serão alvo de obras de consolidação e restauro).

    
Figuras 72 e 73 : Arranjo urbanístico da envolvente do Forte de S. Neutel (obra em fase de conclusão)
Fonte: Ortofotomapa INE. e autor

Previa-se igualmente a requalificação urbanística e paisagística dos Jardins do 

Tabolado e Público (nomeadamente através de uma ponte pedonal em estilo moderno a 

ligar os dois jardins), constituindo-se ambos como as áreas públicas de enquadramento 

mais imediatas do Complexo Termal das Caldas de Chaves, são hoje em dia os dois 

espaços verdes organizados com maior utilização por parte da colectividade. O 

Complexo termal foi alvo de uma intervenção urbanística profunda (fig. 74, 75 e 76),

procedendo-se a obras de reabilitação e modernização, bem como à sua envolvente 

paisagística (obra parcialmente concluída). Tanto no Jardim Público, como no espaço 

verde do Complexo Termal das Caldas de Chaves/Jardim do Tabolado, foram instalados 

espaços de diversão infantil de alta qualidade, colmatando desta forma, a falta de 

equipamentos para as crianças.

Figura 74: Remodelação urbanística e tecnológica da área termal de Chaves (em fase de obra)
Fonte: ChavesPolis, S.A.
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Por último, há ainda a relevar a aposta na requalificação arquitectónica e funcional 

(pedonalização) da Ponte Romana e reposição das suas guardas em granito (em final de 

2007 antevia-se apenas a sua pedonalização). Estas obras levadas a cabo no âmbito do 

Programa Polis, inserem-se igualmente, numa política de requalificação do centro 

histórico da cidade de Chaves levada a cabo pela autarquia.

 Reforço da Urbanidade da Cidade

A concretização deste desiderato previa-se espelhar-se na ambiciosa e ansiada 

construção do Parque Multiusos de Santa Cruz, com uma área total de 65.000 m2, e que 

constituiria um espaço devidamente infraestruturado e equipado para apoio ao tecido 

económico local (feiras, exposições e outros eventos). Salientam-se ainda os projectos 

do Complexo de Piscinas Municipais Cobertas e piscina olímpica descoberta localizado no 

futuro Parque Urbano da Galinheira com fornecimento de energia geotérmica para 

aquecimento da água, serão integradas no Complexo Lúdico da Água Quente. Estes 

objectivos/projectos, no final de 2007 também ainda não tinham sido atingidos, pelo 

que, como se pode constatar existe uma diferença significativa entre as ideias, os 

projectos e a sua execução efectiva.

 Outras acções

É de referir igualmente que se previa a construção de um Centro de Monitorização 

e Interpretação Ambiental (margem direita do rio Tâmega, a sul da Ponte Eng.º Barbosa 

Carmona), e um parque de estacionamento subterrâneo no Largo da Lapa (Junto ao 

Forte de S. Francisco), com capacidade para 200 a 400 lugares, que acompanhado de 

outras obras a decorrer no centro histórico, mas não abrangidas pelo programa Polis 

irão contribuir para uma melhor gestão do tráfego automóvel na cidade (as obras no 

âmbito do Polis ainda não tinham sido implementadas no final de 2007). Estas obras, 

Figuras 75 e 76: Remodelação urbanística e tecnológica da área termal – Após a intervenção 
Polis.
Fonte: Autor
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passavam igualmente pela requalificação do espaço público, incluindo mobiliário urbano, 

sinalética e equipamentos urbanos, sendo que uma parte significativa destas obras está 

implementada.

Síntese de previsões de impactes do Programa Polis de Chaves

Indicador Previsão

Criação e beneficiação de áreas verdes 435 000 m2

Criação e requalificação de espaço público 88 500 m2

Requalificação de frentes de rio 7000 m

Construção de passadiços pedonais 1

Criação de ciclovias 6 400 m

Pedonalização e condicionamento de trânsito em arruamentos m2

Criação de novos percursos pedonais 6 400 m

Estacionamento dissuador 400 lugares

Figura 77 - Fonte: POLIS em Números, edição Programa POLIS – MAOT, 2002

A partir da informação recolhida e após visitar as intervenções/projectos do 

Polis da cidade de Chaves em Dezembro de 2007, é possível realizar uma avaliação 

sucinta à execução dos grandes objectivos estabelecidos na intervenção.

Avaliação à execução global dos projectos do Programa Polis de Chaves
Projectos Avaliação

Incremento de Áreas Verdes Urbanas Parcialmente Concluído
Recuperação e Valorização de Estruturas 
Ecológicas

Não Concluído

Corredores Pedonais Parcialmente Concluído
Reabilitação de Espaços Públicos e de 
Estruturas Edificadas de Interesse Patrimonial

Parcialmente Concluído

Reforço da Urbanidade da Cidade Não Concluído

Outras acções Não Concluído
Figura 78
Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida no local em Dezembro de 2007.
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3.2.2 – AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO

Na análise geral a algumas características da cidade de Chaves, a população 

inquirida6 identificou alguns dos aspectos negativos e positivos da sua cidade

(destacando três). De entre os residentes em APU (a maior parte dos inquiridos) foram 

destacados os seguintes aspectos negativos ou problemas da cidade: edifícios 

degradados, estacionamento e espaços culturais e desportivos insuficientes. 

Principais problemas identificados pelos inquiridos na cidade - Chaves

1%
15%

6%

4%

1%

12%
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1%
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2%

11%
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2%
Trânsito

Estacionamento 

Lixo 

Saneamento básico

Iluminação

Planeamento insuficiente

 Edifícios degradados

Espaços verdes insuficientes

Desordenamento territorial 

Mobiliário urbano, sinalética e arte urbana degradada

Parques infantis insuficientes

Áreas de lazer e recreio insuficientes

Espaços culturais e desportivos insuficientes

Zonas de circulação pedonal insuficientes

Ciclovias insuficientes

     Figura 79
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

É de destacar que estes problemas tem vindo a ser alvo de intervenções na 

cidade de Chaves de iniciativa municipal ao abrigo de vários Programas, por exemplo o 

URBCOM/PROCOM e o Polis, mas a sua visibilidade ainda não é assumida totalmente 

pela população local (apesar das melhorias). No que toca a aspectos positivos na 

cidade foram destacados: Jardins, espaços verdes e iluminação.

                                               
6 No âmbito do tratamento dos dados recolhidos a partir dos inquéritos à população de Chaves, optou-se por classificar

a sua residência segundo os critérios do INE para as freguesias urbanas em APU – Áreas Predominantemente Urbanas; 

AMU – Áreas Mediamente Urbanas e APR – Áreas Predominantemente Rurais. No caso em análise, foram consideradas 

como fazendo parte das APU as freguesias de Madalena, Outeiro Seco e S. Maria Maior; como freguesias fazendo parte 

de AMU, foram consideradas S. Estevão, Faiões, Vila Verde da Raia e Bustelo e por freguesias fazendo parte de APR, foi 

considerada S. Lourenço.
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Aspectos positivos identificados pelos inquiridos na cidade - Chaves
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     Figura 80
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Quando instados a hierarquizar alguns aspectos numa escala de 1 (mais 

importante) a 10 (menos importante), relacionados ou associados a políticas de 

requalificação urbana e ambiental, os inquiridos destacaram como mais importante a

“conservação/recuperação de fachadas” e “mais ordenamento do espaço urbano” e 

como pouco importante, “mais espaços de competição desportiva, espectáculos 

culturais e afins” e “superfícies de circulação motorizada e de estacionamento”.

Contributo das Políticas de Requalificação Urbana e Ambiental para as 
transformações ocorridas na cidade de Chaves - Opinião dos inquiridos
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Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).
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Avaliação à qualidade do espaço público urbano - Chaves
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Figura 83
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

A maioria dos inquiridos revela desta forma, uma vontade de ver 

implementadas na sua cidade políticas de reabilitação do património construído, bem 

como a necessidade de apostar na correcção de alguns problemas de desordenamento 

territorial ao nível urbano.

A esmagadora maioria da população inquirida em Chaves considerou as obras 

de requalificação urbana e ambiental como importantes e tendo observado obras na 

cidade de Chaves, são de destacar aquelas que foram identificadas pela população 

residente em na cidade. Nomeadamente, as Caldas (34%), a envolvente do Forte S. 

Neutel (13%) e a envolvente do Forte de S. Francisco (13%), as quais são obras com 

intervenção Polis. 

Obras de requalificação urbana e ambiental mais importantes 
identificadas pelos inquiridos na cidade - Chaves
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Figura 82
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Contudo, 80% da população de Chaves continua a manifestar que as obras de 

requalificação urbana e ambiental são “muito” necessárias (figura 41 Anexos). Situação 

associada à avaliação do estado de requalificação e ordenamento do espaço urbano 

que classificam com “medianamente” (66% e 64% respectivamente – figuras 33 e 34 -

Anexos).

Um dos 

aspectos mais 

significativos da 

análise realizada 

aos inquéritos na 

cidade de Chaves 

resulta na 
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constatação que a população inquirida na sua grande maioria frequenta os espaços 

públicos da cidade (80%) e considera que a qualidade de vida na cidade de Chaves é 

“boa” (60% - figura 35 Anexos), o mesmo sucedendo no que toca à qualidade do 

espaço público urbano (70%).

De entre os espaços públicos usufruídos pelos inquiridos na cidade de Chaves 

são de destacar o Jardim do Tabolado/espaço verde das Caldas, a Praça-Largo das 

Freiras (oficialmente Largo General Silveira) e o Jardim Público.

Espaços usufruidos pelos inquiridos - Chaves
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Figura 84
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Em Chaves a maior parte dos inquiridos já tinha ouvido falar no Programa Polis 

e a maioria também fazia ideia do que é este Programa. Na avaliação à contribuição do 

Programa Chaves Polis para a centralidade urbana, 52% dos inquiridos consideraram 

que as áreas intervencionadas “passarão a ser novos centros de atracção” ou na pior 

hipótese “passarão a ser apenas áreas requalificadas” (48%). Por outro lado, a maior 

parte dos inquiridos considera que o Polis contribuirá “pouco” para a aproximação 

entre o centro e a periferia de Chaves (66% - figura 51b Anexos). Isto poderá estar 

relacionado com o facto do Polis de Chaves ter como objectivos o reforço da 

urbanidade, através da construção de equipamentos colectivos de natureza variada 

(económica, social, lazer e desportiva), mas ainda não saíram da fase de projecto, pelo 

que a avaliação da população ainda não pode ser feita com base em alterações visíveis 

no terreno.
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Avaliação à contribuição do Polis para a centralidade urbana - 
Chaves
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Figura 85
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Quanto à contribuição do Polis de Chaves para a aproximação entre a 

população da cidade e a zona histórica, os inquiridos repartiram as suas avaliações 

entre o “muito” (50%) e o “pouco” (44%), pelo que não é conclusivo (figura 41

Anexos). Por outro lado, a maior parte (70%) considerou que a contribuição para a 

aproximação da população da cidade e o rio Tâmega foi “muito” importante. Este é um 

dos aspectos que mais se pode valorizar uma vez que é nas margens do rio Tâmega 

que se realizaram ou pretende realizar intervenções Polis. No caso do jardim do 

tabolado/zona termal/Caldas a intervenção foi concluída (à excepção da ponte 

pedonal).

Contribuição do Polis para a apróximação entre a população 
da cidade e o rio - Chaves
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     Figura 86
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

No que toca a contributos paralelos do Programa Chaves Polis para a 

requalificação urbana das áreas envolventes, 70 % dos inquiridos consideraram que o 

Polis contribuiu “medianamente” (figura 42- Anexos).

No que toca à contribuição para a mobilidade na cidade, em termos gerais, a 

avaliação foi sobretudo “medianamente” (64%), mas se analisarmos a contribuição 

para a mobilidade pedonal ou não motorizada, a avaliação de 64 % dos inquiridos foi 

“fortemente” para essa contribuição (figuras 43 e 44- Anexos). De realçar que apesar 
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desta avaliação positiva, neste campo a intervenção Polis ainda não está sequer a 

cinquenta por cento do previsto, nomeadamente, na criação de ciclovias e corredores 

pedonais. 

Avaliação à contribuição do Polis para a mobilidade pedonal 
ou não motorizada - Chaves
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     Figura 87
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

No que toca à avaliação da população à contribuição de cariz económico-

comercial, esta pode dizer-se que não é pessimista, mas também não goza de grande 

optimismo, uma vez que, a maior parte dos inquiridos avalia como “mediana” ou 

“medianamente” a contribuição do Programa Chaves Polis para a valorização fundiária

(72%), para o desenvolvimento económico (figuras 45 e 46 - Anexos) e para o sector 

do turismo da cidade de Chaves (80% respectivamente, figura 47- Anexos).

A avaliação que os inquiridos fazem à contribuição do Polis para o 

desenvolvimento cultural da cidade de Chaves, não é muito positivo, apesar de a maior 

percentagem ter referido “medianamente” (56%), uma percentagem considerável 

(37%) referiu que o Programa “não introduz alterações significativas” nos aspectos 

culturais.

Avaliação à contribuição do Polis para o desenvolvimento 
cultural da cidade - Chaves
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     Figura 88
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Na avaliação à contribuição do Polis de Chaves para a preservação do ambiente 

da cidade, a maior percentagem referiu “medianamente” (66%), mas a avaliação 
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“fortemente” também foi significativa (32%). Situação análoga pode ser referida 

quanto na avaliação à contribuição para um reforço dos espaços de lazer e desporto da 

cidade de Chaves 76% dos inquiridos referiram “fortemente” e 24% “medianamente” 

(figura 49 - Anexos).

Avaliação à contribuição do Polis para a preservação do 
ambiente da cidade - Chaves
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     Figura 89
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

A esmagadora maioria dos inquiridos (96%) considerou que a contribuição da 

reabilitação urbana é importante como factor de competitividade entre cidades, 

destacando os aspectos “imagem para o exterior” (43%) e “imagem para os próprios 

habitantes” (30%) entre outros aspectos. 

Figura 90

Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Quanto à avaliação da contribuição do Polis para a afirmação de Chaves no 

contexto regional, 74% dos inquiridos consideraram “medianamente” essa contribuição

(figura 51 - Anexos). Ou seja, a população presente e residente no concelho de 

Chaves, aponta muitas reticências ao sucesso do Polis de Chaves na projecção da 

cidade no contexto regional envolvente. Desta forma, podemos concluir que os 

principais objectivos enunciados no Plano Estratégico da cidade de Chaves ainda estão 
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longe de ser cumpridos na sua totalidade. De facto, após a análise aos inquéritos e 

após observar a realidade local compreende-se que Chaves assume alguma 

importância enquanto cidade termal e de lazer. No entanto, a população local assume 

que o protagonismo sub-regional ao nível do Alto Tâmega e ao nível transfronteiriço 

mais próximo não está no horizonte imediato. 

Neste sentido, Chaves necessita continuar a apostar numa estratégia de cidade 

orientada para a valorização do seu património, imagem e qualidade de vida. No 

entanto, apesar das intervenções positivas ao nível da reabilitação e requalificação 

urbana e ambiental, a falta de celeridade nos processos ainda não se vislumbra capaz 

de inverter a situação de atraso em termos de desenvolvimento.

3.3 - O PROGRAMA POLIS DE VIANA DO CASTELO

O Programa Polis de Viana do Castelo foi o primeiro a surgir, e de algum modo, é 

um programa bastante ambicioso, uma vez que abrange uma vasta área (157 

hectares) e compreende a frente ribeirinha a montante e a jusante da Ponte Eiffel, o 

Campo da Agonia e o Centro Histórico da cidade. A intervenção do Programa Polis em 

Viana do Castelo tem como finalidade, ligar os três ecossistemas naturais (o rio, o mar 

e a montanha) à cidade, compreendida como o ecossistema do homem, uma vez que 

constituem uma mais valia para a população de Viana do Castelo. 

Figura 91 – Ortofotomapa da área de intervenção

Fonte: Adaptado de VianaPolis, S.A.

Rio Lima
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A área de maior expressão da intervenção situa-se a jusante da Ponte Eiffel e 

compreende a requalificação do espaço público da Frente Ribeirinha, com duas 

incursões no Centro Histórico (Zona do Mercado e Campo da Agonia) e a valorização 

do próprio Centro Histórico. Está prevista a promoção de acções de 

reabilitação/construção do património edificado, aproveitando as sinergias criadas pela 

intervenção de requalificação urbana e que contarão com investimentos de outras 

entidades. As intervenções previstas no Programa Polis encontram-se ainda em curso.

3.3.1 – OS PROJECTOS

Seguidamente, serão apresentadas as áreas intervencionadas:

 Centro Histórico

A intervenção nesta área aspirava regulamentar os parâmetros urbanísticos, de 

forma a assegurar a preservação do património histórico e cultural, apostando na 

renovação da estrutura comercial e dos espaços culturais. O Centro Histórico foi 

objecto de reordenamento da circulação viária na cidade, onde foram criados 

arruamentos de sentido único e faixas Bus, etc.. Previa-se ser solidificada e ampliada a 

rede de circuitos pedonais em todo o Centro Histórico, livrando assim, os espaços de 

maior valor patrimonial do trânsito automóvel. Alguns arruamentos foram

repavimentados pela autarquia e outros pelo Programa Polis. 

Pretendia-se complementar o anel rodoviário do Centro Histórico da cidade como 

eixo estruturante interno de circulação automóvel e de transportes urbanos, bem como 

o acesso aos parques de estacionamento. Seriam construídos cinco parques de 

estacionamento subterrâneos, nomeadamente, no Campo da Agonia, no Mercado, na 

Av. dos Combatentes, na Praça da Liberdade e nos Paços do Concelho, com 

capacidade para 2.600 automóveis. De forma a dissuadir o uso do automóvel dentro 

do centro histórico, será criado um serviço de mini-autocarros ecológicos que assumirá 

o transporte urbano. Todas estas intervenções pretendem devolver o Centro Histórico 

aos peões e no final de 2007 estavam praticamente todas implementadas.

Na zona do mercado pretendia-se requalificar um espaço sem enquadramento 

urbanístico. No espaço do antigo mercado foi construído um parque de estacionamento 

e um espaço público qualificado com infraestruturas em torno da Capela das Almas. 

Pretende-se demolir o “Edifício Jardim” (mais conhecido por prédio Coutinho) com 13 
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  Figura 93 – Projecto do novo 
mercado
  Fonte: VianaPolis, S.A.

andares, que constitui uma violenta intrusão visual no Centro Histórico, para se 

construir o novo mercado da cidade. Para a execução deste projecto a Viana Polis 

aguarda o parecer das autoridades competentes para avançar, uma vez que 

actualmente se vê envolvida em questões legais.

  

 Campo da Agonia e Frente Ribeirinha

A Frente Ribeirinha beneficiará de um projecto de reabilitação e recuperação que 

abrange o aterro conquistado ao rio Lima onde estavam localizadas as instalações 

portuárias e um parque de estacionamento irregular. A requalificação pretendia

equilibrar a utilização quotidiana destes espaços e apostar em novas estruturas que 

fomentem a atracção de públicos diferenciados. Ao longo da Frente Ribeirinha existiam 

algumas dissonâncias, como os barracões e armazéns do antigo porto, e outros 

pequenos edifícios em que a intervenção passará pela sua demolição, e pela 

requalificação da Praça da Liberdade, da marina e construção de alguns edifícios 

destinados à habitação.

Outros projectos e obras, embora não incluídos directamente no Programa Polis 

mas relacionados, por ficarem localizados na zona de intervenção, irão ser objecto de 

uma coordenação/gestão integrada. Prevê-se serem construídos um conjunto de 

edifícios e equipamentos localizados na Frente Ribeirinha, nomeadamente Edifícios dos 

Serviços Administrativos, Biblioteca, Pavilhão Multiusos, Museu, Marina Atlântica e 

Recreio Aquático, Parque de Estacionamento dos Paços do Concelho. A aposta na 

Frente Ribeirinha cria um novo centro lúdico, cultural e administrativo da cidade, o 

qual já era visível no final de 2007, sendo a biblioteca da autoria do arquitecto Siza 

Vieira, um dos locais com maior destaque na cidade (com inauguração prevista para 

Janeiro de 2008).  

Figura 92 – Antigo mercado e 
edifício Coutinho
Fonte: VianaPolis, S.A.

Figura 94 – Parque de 
estacionamento
Fonte: Autor
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       A requalificação do espaço do Campo da Agonia destina-se a acolher as 

feiras/mercados semanais (importantes para a população local) e as festas anuais da 

Nossa Senhora da Agonia. Em toda a área e do parque de estacionamento subterrâneo 

(Campo da Agonia), estão incluídas a construção de todas as redes enterradas 

associadas à sua infra-estruturação (águas residuais domésticas e pluviais, água de 

abastecimento, serviço de incêndios e rega, rede eléctrica, redes de telecomunicações, 

etc.). 

Está prevista a construção no Campo da Agonia, na Frente Ribeirinha e no Centro 

Histórico de uma ciclovia, que atravessa e interliga os ecossistemas existentes e que 

servirá de suporte ao circuito interpretativo e informativo dos ecossistemas por onde 

passa, estando associada a um Centro Interpretativo e Ambiental que em termos 

pedagógicos possibilita a divulgação de valores ambientais e também a monitorização 

de diversos indicadores ambientais.

  

 Parque da Cidade

O Parque da Cidade (com cerca de 52 hectares) compreende uma área de 

grande potencial para o lazer e o entretenimento, devido à sua localização à beira-rio e 

à proximidade com o centro da cidade. No Jardim Público, será mantida a estrutura 

original, havendo um aumento da área ajardinada e de árvores, será feita a 

repavimentação, a substituição de mobiliário urbano, da iluminação urbana e a 

remodelação de todo o sistema de drenagem de águas pluviais. Prevê-se ainda, a 

concentração de equipamentos lúdico-desportivos, nomeadamente, piscinas, centro de 

ténis, pousada da juventude, refuncionalização da Praça de Touros e de apoio a 

desportos náuticos. Está prevista a construção de um Parque Urbano, na área 

envolvente da “caldeira” de um antigo moinho de maré, restando uma zona degradada 

     Antes

Depois
Figura 95 –  Praça da Liberdade            Figura 96 – Pavilhão Multiusos,                    

Biblioteca
Fonte: VianaPolis, S.A.

     Depois

Figura 97 – Projecto Campo da 
Agonia do pós intervenção Polis
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que será recuperada, onde nascerá a futura zona de expansão urbana da cidade. Este 

projecto estava em fase de obra em final de 2007.

  

Síntese de previsões de impactes do Programa Polis de Viana do Castelo

Indicador Previsão
Criação e beneficiação de áreas verdes 339 500 m2

Criação e requalificação de espaço público 71 500 m2

Requalificação de frentes de rio 4 710 m

Criação de ciclovias 9 250 m

Pedonalização e condicionamento de trânsito em arruamentos 10 000 m2

Criação de novos percursos pedonais 9 250 m

Estacionamento dissuador 2 600 lugares

Figura 101 - Fonte: POLIS em Números, edição Programa POLIS – MAOT, 2002

A partir da informação recolhida e após visitar as intervenções/projectos do 

Polis de Viana do Castelo em Dezembro de 2007, é possível realizar uma avaliação 

sucinta à execução dos grandes objectivos estabelecidos na intervenção.

Avaliação à execução global dos projectos do Programa Polis de Viana Do 
Castelo

Projectos Avaliação
Centro Histórico Concluído (excepto edifício “Coutinho”)

Campo da Agonia e Frente Ribeirinha Concluído

Parque da Cidade Parcialmente Concluído

Figura 102
Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida no local em Dezembro de 2007.

    Antes – Fig. 91
Figura 98–  Parque da Cidade antes da intervenção;  Figuras 99 e 100 –  Projecto do Parque da Cidade
e da futura urbanização        
Fonte: VianaPolis, S.A.
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3.3.2 – AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO

Na avaliação realizada a alguns aspectos negativos ou problemas e aspectos 

positivos identificáveis pelos inquiridos7 na cidade de Viana do Castelo foram 

destacados como aspectos negativos ou problemas da cidade de Viana: o 

estacionamento, o trânsito e edifícios degradados. Quanto aos aspectos positivos

foram destacados: as zonas de circulação pedonal, a iluminação e a recolha de lixo. 

Principais problemas identificados pelos inquiridos na cidade - 
Viana do Castelo
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     Figura 103
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Os inquiridos em Viana do Castelo manifestam uma concordância com os 

objectivos estratégicos do Programa Viana Polis no que toca às intervenções no centro 

histórico passando pelo estacionamento dissuador e pela reabilitação urbana. No 

entanto, estes já estavam concluídos a quando da realização do inquérito e constata-se 

que os inquiridos continuam a expressar o seu descontentamento. Por outro lado, 

constata-se que os aspectos positivos identificados já tinham sido objecto de 

intervenção Polis.

                                               
7 No âmbito do tratamento dos dados recolhidos a partir dos inquéritos à população de Viana do Castelo, optou-se por 

classificar a sua residência segundo os critérios do INE para as freguesias urbanas em APU – Áreas Predominantemente 

Urbanas; AMU – Áreas Mediamente Urbanas e APR – Áreas Predominantemente Rurais. No caso em análise, foram 

consideradas como fazendo parte das APU as freguesias de Darque, Meadela, Monserrate, S. Maria, Areosa; como 

freguesias fazendo parte de AMU, foram consideradas Chafe e Alvarães e por freguesias fazendo parte de APR, foi

considerada Carreço.
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Aspectos positivos identificados na cidade pelos inquiridos - Viana do 
Castelo
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     Figura 104
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Quando instados a hierarquizar alguns aspectos numa escala de 1 (mais 

importante) a 10 (menos importante), relacionados ou associados a políticas de 

requalificação urbana e ambiental e a sua influência nas transformações na cidade, os 

inquiridos destacaram como mais importante ”maior conservação/recuperação de 

fachadas” e “mais ordenamento do espaço urbano” e como pouco importante “mais 

espaços de competição desportiva, espectáculos culturais e afins” e “superfícies de 

circulação motorizada e de estacionamento”.

Contributo das Políticas de Requalificação Urbana e Ambiental para as 
transformações ocorridas na cidade de Viana do Castelo - Opinião dos 

inquiridos
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     Figura 105
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).
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A população inquirida em Viana do Castelo considerou de forma inequívoca a 

importância de maior ordenamento do espaço urbano, bem como de políticas de 

requalificação urbana e ambiental, mas 78% dos inquiridos continua a manifestar 

“muito” a necessidade dessas políticas. De entre as obras de requalificação urbana 

levadas a cabo no passado recente ou no presente, os inquiridos destacaram o “Campo 

da Agonia”, o “Centro Histórico” e o “Parque da cidade”.

Obras de Requalificação Urbana e Ambiental identificadas segundo área de 
residência - Viana do Castelo
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Apesar da esmagadora maioria da população inquirida em Viana do Castelo 

considerar que a qualidade de vida (figura 57 Anexos) e a qualidade do espaço público 

urbano (figura 58) é “boa” (78% e 70% respectivamente), também consideram que 

quanto ao estado de requalificação e de ordenamento estes apenas os satisfazem

“medianamente” (82% e 80 % respectivamente, figuras 54 e 55 Anexos)). Daí a 

necessidade em continuar a apostar em políticas de requalificação/reabilitação urbana, 

em sinalética e mobiliário urbano, na recuperação de fachadas e património, bem 

como na resolução de problemas de desordenamento e de défice de espaços verdes e 

jardins.

Figura 106
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Obras de Requalificação Urbana e Ambiental na cidade de Viana do Castelo
identificadas pelos inquiridos
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Avaliação à necessidade de obras de requalificação urbana e 
ambiental - Viana do Castelo
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     Figura 107
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

De destacar é o facto de a maior parte da população inquirida frequentar os 

espaços públicos da cidade (85%), tendo destacado a Praça da Republica, a Avenida 

Central e o Jardim Público como os espaços mais frequentados.

Espaços públicos usúfruidos pelos inquiridos - Viana do Castelo
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     Figura 108
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

A esmagadora maioria dos inquiridos já tinham ouvido falar no Polis de Viana e 

sabiam o que é o Programa Polis. Em temos de análise à contribuição que as 

intervenções do Polis exercem para a tornar “centrais” os lugares intervencionados e 

requalificados do ponto de vista urbano e ambiental, a avaliação de 68% dos inquiridos

é de que as áreas intervencionadas “passarão a ser novos centros de atracção”, mas 

no que toca à aproximação centro-periferia, as opiniões dividem-se (“muito” 40% e 

“pouco” 44%), pelo que não se pode retirar uma conclusão clara (figuras 61 e 62-

Anexos). Ou seja, não é evidente se as intervenções podem colmatar o “fosso” que 

separa a periferia do centro da cidade, por outro lado, é de realçar que a intervenção 

no parque da cidade (equipamento fundamental do ponto de vista ambiental, de lazer 

e também de desporto), se situa próximo da periferia da cidade de Viana do Castelo.
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Avaliação à contribuição do Polis para a centralidade urbana - 
Viana do Castelo
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     Figura 109
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Ainda sobre o assunto da centralidade (a vários níveis), importa frisar que a 

avaliação feita à contribuição do Polis de Viana do Castelo para a aproximação entre a 

população da cidade e a zona histórica e o rio Lima é “muito” positiva (56% e 66% 

respectivamente). No entanto, é de destacar igualmente que esta avaliação positiva é 

feita sobretudo por residentes nas APU- Áreas Predominantemente Urbanas, pois os 

restantes inquiridos, residentes em AMU ou APR, tem a opinião de que o Polis 

contribuirá “pouco”, sobretudo no incremento da aproximação à zona histórica (figura 

63 - Anexos) que é desde já elevada. Pelo que de certa forma responde aos objectivos 

que o Plano Estratégico do Programa Viana Polis visava alcançar.

Contribuição do Polis para a aproximação entre a população 
da cidade e o rio - Viana do Castelo
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Figura 110
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Quanto às sinergias criadas para a requalificação urbana das áreas envolventes 

às intervenções do Viana Polis, 80% da população considerou “medianamente” essa 

contribuição (figura 65 - Anexos). O mesmo sucedendo no que se refere à contribuição 

para a mobilidade (geral) na cidade (figura 65 - Anexos), preferindo destacar a forte 

contribuição do Polis para a mobilidade pedonal ou não motorizada (62%), a 

população inquirida valoriza assim a pedonalização de grande parte das artérias do 
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Centro Histórico, o alargamento de passeios e a criação de circuitos pedonais e 

ciclovias.

Avaliação à contribuição do Polis para a mobilidade pedonal 
ou não motorizada - Viana do Castelo
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     Figura 111
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Quanto à criação de sinergias de índole mais económico-comercial(figuras 68 e 

69), 74% da população inquirida considerou “mediana” a contribuição do Polis para a 

valorização fundiária, bem como para o desenvolvimento económico (geral) da cidade 

de Viana do Castelo (80%). Já no que se refere à contribuição para o sector do 

turismo, apesar de 64% considerar “medianamente” essa contribuição, uma parte 

significativa considera que esta pode ser “fortemente” (34%).

Avaliação à contribuição do Polis para o sector do turismo da 
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Figura 112
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Avaliação similar pode ser feita no que toca à contribuição do Polis para o 

desenvolvimento cultural (48% “medianamente”) e para a preservação do ambiente 

(63% “medianamente” – figura 70 - Anexos) e para o reforço dos espaços de lazer e 

desporto da cidade (56% “medianamente” e 40% “fortemente”). Esta avaliação por 

parte da população pode ser justificada pelo facto de as grandes intervenções a este 

nível ainda estarem numa fase de obra a quando da realização do inquérito.
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Avaliação à contribuição do Polis para o desenvolvimento 
cultural da cidade - Viana do Castelo
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Figura 113
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

Nomeadamente, no momento do inquérito algumas obras que abrangem estas 

temáticas, como a nova biblioteca e o parque da cidade ainda estavam em curso, pelo 

que a população ainda não tinha observado melhorias significativas a este nível.

Avaliação à contribuição do Polis para o reforço dos espaços 
de lazer e desporto da cidade - Viana do Castelo
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Figura 114
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).

A esmagadora maioria dos inquiridos considerou que a reabilitação urbana é 

um factor de competitividade entre cidades, nomeadamente, em termos de “imagem 

para o exterior” (39%), “imagem para os próprios habitantes” (28%) e “em termos 

turísticos” (24%).
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Figura 115
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).
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Quanto à contribuição do Polis para a afirmação de Viana do Castelo no 

contexto regional, 56% dos inquiridos considerou “medianamente” seguido de 36% 

que considerou “fortemente”. Em suma, os inquiridos na cidade de Viana do Castelo 

fazem uma avaliação cautelosa aos impactos que a intervenção Polis pode exercer 

como atracção de investimento e competitividade e dessa forma afirmar-se no 

contexto regional.

Contribuição do Polis para a afirmação de Viana do Castelo no 
contexto regional
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Desta forma, os objectivos estratégicos plasmados quer no Plano estratégico da 

cidade de Viana do Castelo, quer no Plano Estratégico da intervenção Viana Polis foram 

parcialmente atingidos, uma vez que a população local ainda não revela consciência 

das melhorias que para quem não reside nesta cidade são evidentes. Assim, Viana do 

Castelo terá de promover mais a sua imagem através de um marketing territorial 

apoiado no planeamento estratégico de forma a tornar-se no pólo dinamizador regional 

que pretende (enquanto centro de cultura e lazer, aliado aos aspectos económicos e 

sociais – educação e saúde). Esta aposta estratégica pode assim assentar no Programa 

Polis para atingir a qualificação e valorização ambiental, ao mesmo tempo que aposta 

em eixos de internacionalização.

Figura 116
Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor).
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4 - VISÃO GLOBAL/PERCEPÇÃO DAS POPULAÇÕES DAS CIDADES – SÍNTESE:

Cidades

3 Principais 
Aspectos 
Negativos 

Identificados*

3 Principais 
Aspectos 
Positivos 

Identificados*

Intervenção POLIS Estado da 
Intervenção

Bragança

Edifícios Degradados Trânsito

Criação e beneficiação de áreas 
verdes Concluído

Pedonalização e 
condicionamento de trânsito em 

arruamentos
Concluído

Requalificação de frentes de rio Concluído

Desordenamento 
Territorial Iluminação

Criação e requalificação de 
espaço público Concluído

Construção de passadiços 
pedonais Concluído

Ciclovias Insuficientes Estacionamento

Criação de ciclovias Concluído
Criação de novos percursos 

pedonais Concluído

Estacionamento dissuador Concluído

Chaves

Edifícios Degradados Jardins

Criação e beneficiação de áreas 
verdes

Parcialmente 
concluído

Criação e requalificação de 
espaço público

Parcialmente
concluído

Requalificação de frentes de rio Parcialmente 
concluído

Estacionamento Espaços Verdes

Estacionamento dissuador Parcialmente 
concluído

Construção de passadiços 
pedonais Não concluído

Pedonalização e 
condicionamento de trânsito em 

arruamentos
Concluído

Espaços Culturais e 
Desportivos

Zonas de 
Circulação 
Pedonal

Criação de novos percursos 
pedonais Não concluído

Criação de ciclovias Parcialmente 
concluído

Viana do 
Castelo

Estacionamento
Zonas de 
Circulação 
Pedonal

Estacionamento dissuador Concluído

Criação de novos percursos 
pedonais

Concluído ou 
em fase de 
conclusão

Trânsito Iluminação

Criação de ciclovias Em curso de 
obra

Pedonalização e 
condicionamento de trânsito em 

arruamentos

Concluído ou 
em fase de 
conclusão

Edifícios Degradados Recolha de Lixo

Criação e beneficiação de áreas 
verdes

Em curso de 
obra

Criação e requalificação de 
espaço público

Concluído ou 
em fase de 
conclusão

Requalificação de frentes de rio
Concluído ou 
em fase de 
conclusão

*Problemas e aspectos positivos identificados pela população inquirida.
Figura 117 - Fonte: Inquérito à população (elaborado pelo autor) e POLIS em Números, edição 

Programa POLIS – MAOT, 2002.
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Nas três cidades em estudo os inquiridos destacaram alguns dos aspectos mais 

positivos e negativos que observam nas suas cidades, sendo que em seguida se pode 

estabelecer uma correlação com alguns dos projectos apresentados nas intervenções 

Polis de cada uma das cidades em estudo. Neste sentido, na cidade de Bragança, foi 

destacado como principais aspectos negativos os edifícios degradados, o 

desordenamento territorial e ciclovias insuficientes, mas curiosamente algumas das 

acções previstas e executadas na intervenção Polis previam resolver este tipo de 

problemas. Por outro lado, em termos de aspectos positivos a população de Bragança 

referiu o trânsito, a iluminação e o estacionamento e tal como já foi referido, estas 

foram intervenções Polis na cidade (sendo que todas as intervenções em Dezembro de 

2007 estavam concluídas). Deste facto, conclui-se que apesar da intervenção do 

Programa Polis a população continua a manifestar a necessidade deste tipo de 

intervenções, sendo de destacar o facto de os inquiridos terem referido o 

desordenamento territorial como um dos grandes problemas, o que evidência a 

consciência critica em relação à realidade quotidiana.

Os principais objectivos da intervenção do Polis de Bragança foram alcançados, 

pois a intervenção nas margens do Rio Fervença devolveu o rio à cidade e possibilitou 

a criação de zonas verdes e corredores pedonais ao longo das margens. A par da 

intervenção no centro histórico, com a sua revitalização e valorização, criaram-se 

espaços públicos requalificados quer em termos urbanos, quer em termos ambientais.

Quanto à cidade de Chaves, os inquiridos manifestaram preocupação com 

edifícios degradados, estacionamento e espaços culturais e desportivos. Por outro lado, 

os aspectos positivos identificados passaram pelos jardins, espaços verdes e zonas de 

circulação pedonal, sendo estas características típicas da cidade de Chaves nas últimas 

décadas, pode ainda considerar-se que o Polis teve um papel importante na 

requalificação dos espaços já existentes, uma vez que, a criação de novos percursos 

pedonais, construção de passadiços pedonais e criação de mais espaços verdes 

revelava-se muito incipiente no final de 2007. De facto, a conclusão das intervenções 

Polis na cidade de Chaves revelou-se muito demorada, fruto de diversos problemas 

burocráticos, legais e financeiros. No entanto, é de realçar que quer os projectos (a 

implementar) quer as intervenções já implementadas ainda que no presente não 

permitam perceber os seus impactos, num futuro próximo, estas irão contribuir para 

que a qualidade de vida associada a espaços requalificados em termos urbanos e 

ambientais aumente na cidade de Chaves.
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Na cidade de Viana do Castelo, a primeira intervenção Polis do país ainda não 

tinha sido concluída em Dezembro de 2007. No entanto, a população considerou em 

inquérito, que os principais problemas da cidade passam pelo estacionamento, pelo 

trânsito e pela existência de edifícios degradados. Quanto a aspectos positivos, 

destacaram as zonas de circulação pedonal, a iluminação e a recolha de lixo. As 

intervenções do Polis de Viana pretendiam resolver estes problemas identificados, 

nomeadamente, o estacionamento dissuador através de parques subterrâneos, além 

disso o trânsito também foi alvo de intervenção com a reorientação de tráfego e 

beneficiação das vias rodoviárias. Ao mesmo tempo, o Polis de Viana deu continuidade 

a algumas intervenções do município no âmbito da reabilitação urbana. As 

intervenções Polis em Dezembro de 2007, estavam praticamente todas concluídas ou 

em fase de obra avançada. Excepção feita à intervenção (demolição) do “prédio 

Coutinho”.
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Conclusão

Esta dissertação pretendeu dar algum contributo para o estudo de uma 

temática cada vez mais actual. A importância que o ordenamento do território e o 

planeamento, em particular o planeamento estratégico urbano ou territorial 

desempenham para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das populações, 

insere-se igualmente no papel que as políticas e programas de reabilitação e 

requalificação urbana representam na melhoria da imagem e a qualidade de vida nas 

nossas cidades no actual contexto de competitividade. 

Muitas das conclusões já foram apresentadas ao longo dos capítulos anteriores, 

mas destacando alguns aspectos, pode-se referir que uma primeira conclusão resulta 

da constatação de que o planeamento enquanto instrumento de gestão do território 

tem de ser encarado do ponto de vista dinâmico, passando-se da regulação ou 

regulamentação da expansão e transformação do território (planos urbanísticos e 

regulamentos diversos), para uma atitude promotora do próprio território através do 

planeamento estratégico. Definindo uma visão para a cidade, este pode valorizar e 

promover o espaço e os nichos competitivos associados, através do recurso ao 

marketing urbano e fazendo parcerias entre o sector público e o privado. Isto é, o 

planeamento estratégico vai para além do planeamento tradicional, a acção é 

fundamental, passa muito para além do mero acto de elaborar um plano, ele deve ser 

dinâmico, contínuo e flexível. Este processo conduz à determinação das forças, das 

fraquezas, das ameaças e das oportunidades das cidades e das colectividades. Projecta 

uma visão ou um conjunto de objectivos para o futuro, com base nos recursos 

endógenos disponíveis. O diálogo entre as instituições públicas e o sector privado é 

fundamental para o sucesso deste processo. De entre os objectivos estratégicos 

formulados pela maior parte das cidades e em particular as três cidades em estudo, a 

valorização da competitividade e afirmação regional está sempre presente, 

independentemente da avaliação swot realizada.

Uma outra conclusão advém da constatação que o planeamento urbano 

estratégico tem sempre algo de utópico. E se de facto nem sempre os planos são 

concluídos, as obras/intervenções que tem sido levadas a cabo tem modificado a 

paisagem urbana de muitas cidades (e nas três cidades em estudo em particular) e no 

meu entender de forma bastante positiva quando comparadas com a situação anterior 

em que se encontravam.
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Uma terceira conclusão está relacionada com o papel que as politicas de 

reabilitação e requalificação urbana ao longo do tempo tem tido no dinamismo urbano 

de algumas cidades que sofrem com a degradação do património construído e o 

declínio da qualidade ambiental urbana. Neste domínio é dado particular relevo ao 

papel que o Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de Cidades –

Polis, desempenhou enquanto instrumento de política urbana para fazer reabilitação 

urbana com uma forte componente ambiental. Este Programa assume uma maior 

importância se tivermos em conta a abrangência territorial e os espaços alvo de 

intervenção, sobretudo cidades médias, sendo de destacar esse papel em cidades do 

interior do país, contribuindo para dotar espaços degradados e “esquecidos” nos 

centros urbanos de equipamentos e elementos paisagísticos capazes de melhorar a 

qualidade de vida das populações locais, e em última análise torná-las mais 

competitivas.

A conclusão que se pode retirar é que em Portugal apesar de existirem ideias e 

projectos virados para a reabilitação urbana e ambiental por vezes os políticos tentam 

“dar o passo maior que a perna”. Isto é, estabelecem programas e planos ambiciosos, 

mas não conseguem prever a burocracia e a totalidade dos encargos financeiros, pelo 

que muitos projectos ficam inacabados ou não conseguem dar resposta conveniente 

no espaço e no tempo aos problemas que afectam a urbe e a população.

A quarta conclusão resulta da constatação que, apesar de nos últimos anos ter 

havido uma aposta evidente em políticas e programas de reabilitação urbana de 

abrangência comunitária, nacional ou local, verifica-se ainda uma grande necessidade 

deste tipo de políticas e intervenções nomeadamente em cidades de pequena e média 

dimensão, onde a reabilitação urbana e ambiental pode contribuir para reabilitar 

também a própria imagem da cidade e a própria população. Este tipo de intervenções 

apesar de positivas apresentam inegavelmente problemas e um deles é estarmos a 

criar uma cidade reabilitadamente fragmentada, espartilhada em que coexistem 

espaços (re)qualificados e simbolicamente reconhecidos com outros abandonados, 

degradados e desintegrados. Ou como refere MARQUES (2005) citando João Ferrão 

(2003), “esta nova condição urbana não é democrática, não valoriza suficientemente 

os outros e não produz paisagens globais”.

Resulta daqui que no meu entender é necessário que as politicas e programas 

de reabilitação urbana passem a ter um carácter mais global, sistémico e participado, 

no sentido de “olhar” para a cidade como um todo, sob pena de ao tentar resolver um 
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problema parcelar, estarmos a agravar as assimetrias tantas vezes criticadas, mas 

agora a nível local. 

Os problemas que afectam as cidades portuguesas em geral e em particular as 

três cidades em análise – Bragança, Chaves e Viana do Castelo tem algo de comum. A

ausência de uma verdadeira política de ordenamento do território e de planeamento 

urbano que a sustentassem durante um longo período. Por essas circunstâncias as 

cidades debatem-se com problemas estruturais e de desenvolvimento, num mundo 

cada vez mais competitivo. À crise de degradação do património construído 

habitacional e histórico, junta-se a crise demográfica e comercial que afecta a maior 

parte dos centros das cidades. Ao mesmo tempo, passamos de uma cidade 

consolidada para uma cidade espartilhada, periurbanizada, em que novas formas de 

ocupação habitacional, empresarial e comercial passaram a dominar as periferias 

criando-se novas oportunidades de emprego e de investimento, ou seja, problemas e 

potencialidades. Os espaços de consumo multiplicaram-se e o reforço da mobilidade 

veio revolucionar as redes de conectividade. Entretanto, deixamos espaços vazios, 

“esquecidos”, degradados no interior mais ou menos consolidado dos centros urbanos.

Um outro aspecto relevante prende-se com a capacidade de promover o 

território, por exemplo à escala concelhia, ou em particular a urbe. A capacidade de 

sucesso de uma estratégia de marketing territorial ou urbano passa pela existência de 

uma imagem que reflicta uma concepção o mais global e integrada possível, capaz de 

se afirmar no caso em estudo – Bragança, Chaves e Viana do Castelo - à escala 

regional (a curto e médio prazo) e potencialmente nacional (a longo prazo). É 

necessária uma abordagem estratégica do desenvolvimento de um território, 

aproveitando as sinergias criadas a partir de uma política de marketing urbano 

“agressiva”, estabelecendo a imagem a “vender”, quais as características endógenas a 

potenciar e em que envolvente, porque só assim estas cidades podem adquirir alguma 

capacidade competitiva a nível regional ou a nível nacional e transfronteiriço

(obviamente sem descurar os aspectos de natureza económica). Uma das carências 

identificadas, prende-se com população com baixas qualificações e baixa instrução, 

pelo que a valorização do capital humano é fundamental, não só numa lógica de 

inovação económica (competitividade), mas também contribui para melhorar a coesão 

social das comunidades locais e regionais (governar melhor, ser criativo, ser 

empreendedor). Uma conclusão que pode ser retirada após a realização deste estudo 

prende-se com o facto de quando abordamos a competitividade urbana (encarada 

como objectivo), esta nem sempre é alcançada plenamente, ou seja, nem sempre é 
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alcançado o desenvolvimento. Esta constatação resulta do facto de a estratégia 

adoptada por vezes se focar mais em alguns aspectos ou áreas descurando outros.

Uma outra conclusão parte da avaliação que as populações locais inquiridas nas 

três cidades fazem à importância das políticas de requalificação/reabilitação urbana e 

ambiental que consideram muito positiva, referindo igualmente, que no presente estas 

continuam a ser “muito” necessárias às suas cidades. As populações locais valorizam 

sobretudo as intervenções no espaço público (pedonalização de ruas do centro 

histórico, conservação de fachadas de edifícios habitacionais/comerciais, requalificação 

de praças e jardins e o estacionamento).

O financiamento das componentes que permitam a reestruturação do espaço 

público e o desenvolvimento de outros modos de transporte é por isso estratégico para 

a mobilidade e para a qualidade de vida dos cidadãos e também o é para o aumento 

da competitividade dos indivíduos e das organizações. Uma outra solução muito 

abordada recentemente que poderá servir de apoio a estas estratégias de resolução do 

“esvaziamento” populacional, e económico-comercial dos centros, poderá passar por 

operações de reabilitação e requalificação urbana que apostem no incremento da 

oferta de espaços de arrendamento habitacional de qualidade (algo cada vez mais raro 

nos centros históricos degradados), bem como na redução da burocracia de 

licenciamentos necessários e na criação de apoios ou “sociedades de reabilitação 

urbana” que as executem.

A população local avalia positivamente (ainda que não “fortemente”) as 

intervenções e o seu contributo para o reforço da atracção tanto das áreas históricas, 

como da relação com as frentes ribeirinhas (waterfront) dos rios locais, durante muito 

tempo “esquecidas” e deitadas ao abandono em alguns casos e em outros a necessitar 

de um “lifting” que as tornasse mais apelativas à sua fruição. Intervir nos centros 

históricos degradados é, simultaneamente, afirmar um direito à cidade, a “um contexto 

urbano significante, com visibilidade, centralidade e monumentalidade” (MARQUES, 

2005). Ao melhorar a imagem da cidade, nomeadamente nos centros históricos, não 

estamos necessariamente a deixar de construir a cidade do futuro, pelo que a 

paisagem urbana assume uma maior importância, o que quer dizer, centrar a atenção 

no valor qualitativo das imagens que a cidade proporciona através do seu edificado 

(morfologia, edifícios, monumentos), e do seu espaço público (praças, ruas, jardins, 

mobiliário urbano, parques). 

Constatou-se igualmente, que a politica de comunicação do Programa Polis 

funcionou, tendo a maior parte dos inquiridos reconhecido a acção/intervenção do Polis 
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nas suas cidades. Por outro lado, o horizonte temporal que medeia entre os projectos, 

a execução e a realidade ainda não permite avaliar convenientemente a contribuição 

das intervenções Polis. Até porque muitos dos objectivos/intervenções ainda não foram 

totalmente implementados no espaço, em virtude dos constrangimentos burocráticos e 

de natureza financeira inerentes a intervenções de grande dimensão e complexidade.

Por outro lado, o marketing estratégico territorial no que se refere à promoção destas 

cidades tendo em conta as intervenções Polis tarda em funcionar, situação que 

influência negativamente os impactos potenciais destas intervenções (uma vez que as 

acções de marketing tem influências no curto, médio e longo prazo).

A esmagadora maioria da população inquirida considera que as politicas de 

requalificação urbana e ambiental funcionam como factor de competitividade entre 

cidades. Nomeadamente, pela projecção da imagem para o exterior e para os próprios 

habitantes, entre outros aspectos de natureza económico-comercial. Desta forma, 

pode-se inferir que a criação de espaços urbanos requalificados, sejam espaços 

públicos, seja património histórico ou edificado, sejam espaços verdes/jardins, 

contribui estrategicamente para a criação de atmosferas positivas na qualidade de vida 

das populações locais e de potenciais investidores.

As intervenções Polis podem originar, especialmente nas áreas adjacentes, 

operações de especulação imobiliária, dai que tal como referem QUEIROZ e VALE 

(2005) o Polis é um programa de requalificação urbana e de valorização ambiental ou 

de desenvolvimento imobiliário? A verdade é que a intervenção pública de qualificação 

urbana gera invariavelmente externalidades positivas nas áreas envolventes (Dumont, 

1993 citado por QUEIROZ e VALE (2005)), valorizando solos adjacentes no mercado, 

que são objecto de futuras operações imobiliárias. 

Neste sentido, ao pretender-se reduzir a política urbana ao Polis traduz uma 

visão reducionista (a forma) da intervenção urbana. E, lamentavelmente, a intervenção 

nas cidades visa explicitamente o embelezamento urbano (Moulaert, Demuynck e 

Nussbaumer, 2004 citados por QUEIROZ e VALE (2005)), esquecendo as dimensões 

económicas, sociais e culturais, aspecto que deverá ser corrigido na definição da 

próxima geração de política urbana para o período 2007-2013 (4º período de 

programação financeira comunitária). Só apostando estrategicamente no 

desenvolvimento integrado das cidades (políticas de ordenamento do território e 

planeamento espacial aliado a um planeamento estratégico), estas estarão preparadas 

para serem mais competitivas e sustentáveis do ponto de vista urbano e ambiental, 

proporcionando uma maior qualidade de vida às populações.
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