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1. Ordenamento do Território – conceitos, princípios e objectivos 

““OO  oorrddeennaammeennttoo  ddoo  tteerrrriittóórriioo  éé  nnaa  rreeaalliiddaaddee  oo  oorrddeennaammeennttoo  ddaa  

nnoossssaa  ssoocciieeddaaddee..””  (Claudius-Petit, in Frade, 1999) 

Partindo da questão inicial, o que é o Ordenamento do Território (OT), são inúmeras as 

linhas de pensamento, as tentativas de definição e conceptualização, na maior parte dos 

casos divergentes entre si, que tentam responder a tal pretensão. Assim, que conclusões 

são passíveis de se extrair dos termos ORDENAMENTO e TERRITÓRIO? 

Numa primeira instância, é possível desde já, extrair-se: o elevado grau de dificuldade de 

redução desses termos a um modelo teórico, surge sempre associado à exigência de 

uma elevada precisão terminológica. Este modelo teórico promovido pelo OT é 

caracterizável pela sua diversa e extensa aplicabilidade, variando consoante o utilizador. 

Contudo, esta circulará, continuamente, em redor de três elementos, admitidos como 

fundamentais: as actividades humanas, o espaço no qual elas se inserem e o sistema 

que ambos integram. (Orea, 2001) 

Esta linha ideológica é validada por Correia (2004), para quem a apresentação de uma 

noção de O.T1, simultaneamente certa, completa e precisa, poderá ser mesmo de 

impossível obtenção. Como fundamento de tal afirmação, o autor enuncia o complexo 

relacionamento entre a diversidade de objectivos e os meios utilizados para a sua 

obtenção. Este raciocínio reforça-se com a ideia de que, como acto de investigação, esta 

é uma tarefa particularmente delicada e de intrincada aplicação, visto considerar a 

existência de uma multiplicidade de actores e de factores envolvidos.  

Quais as razões de tal dificuldade?  

                                                

1 Raumordnung na Alemanha; Aménagement du Territoire nos países francófonos; Spatial Planning nos 

países anglo-saxónicos; Assetto Territoriale em Itália; Ordenación del Território em Espanha; Ruimtelijke 

Ordening na Holanda. 
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Além das duas hipóteses supramencionadas, multiplicidade de actores e factores, é 

possível, ainda, enumerar-se outras duas que poderão ser consideradas pertinentes: o 

objecto e a sua caracterização jurídica. 

Fundamentalmente, o Ordenamento é entendido, como defende Lopes (citado por 

Condesso, 2001), como um acto de gestão do planeamento das ocupações, um potenciar 

da faculdade de aproveitamento das infra-estruturas existentes e o assegurar da 

prevenção de recursos limitados. Simplificando, é a gestão da interactividade do homem 

para com o espaço natural ou físico. Do ponto de vista teórico, este tipo de argumentação 

posiciona-se próximo de uma simples gestão de oportunidades, no entanto, esta é uma 

definição “aberta” ou “ampla”, entendendo o conceito como “algo” que não deverá cingir-

se, apenas, à gestão do espaço, mas proporcionar uma envolvência que permita um 

desenvolvimento a diferentes escalas, preservando o presente e potenciando o futuro. 

Aumentando a complexidade desta análise, é possível avançar com uma dupla 

orientação da mesma, a saber: 

− Acepção ampla; 

− Acepção restrita.  

Como ampla, Oliveira (2002), citando Rexach, entende ser todo o acto de estabelecer 

políticas direccionadas para a garantia do equilíbrio das condições de vida nas diferentes 

partes de um determinado território, isto é, são todos os actos públicos orientados para a 

obtenção de uma qualidade de vida digna. Neste sentido, a actividade pública deve, no 

âmbito das suas competências, ordenar o espaço.  

Como restrita, este autor defende que o Ordenamento deverá compreender uma 

competência muito importante, a de harmonizar e coordenar as várias actividades1 

existentes num determinado território. Esta acepção é, igualmente, partilhada por Orea 

(2001), o qual admite que, do ponto de vista administrativo, o Ordenamento deverá ter 

uma função pública porque só assim é possível controlar, de uma forma equidistante, o 

crescimento espontâneo das actividades humanas, públicas ou privadas, evitando 

problemas e constrangimentos futuros, fomentando e garantindo uma justiça sócio-

espacial. 

                                                

1 As actividades aqui referidas compreendem o universo da administração pública, que devido à sua 

extensão, devem ser alvo de uma atenção especial na forma como exercem a sua função. 
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Com a publicação da Carta Europeia de Ordenamento do Território (CEOT), marco 

incontornável desta temática, foi anunciada uma “luz” para a resolução desta 

problemática, tentando a Comunidade Europeia (CE), esclarecer a maioria das 

indefinições existentes. Assim, e segundo a CE, o OT é a tradução espacial das políticas 

económica, social, cultural e ecológica da sociedade. É, simultaneamente, uma disciplina 

científica, uma técnica administrativa e uma política que se desenvolve numa perspectiva 

interdisciplinar e integrada tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões e à 

organização física do espaço segundo uma estratégia de conjunto (C.E, 1988). 

Este documento descreve os principais elementos que o Ordenamento, enquanto 

conceito, deverá reconhecer no seu modus operandi, e integra ainda um sentimento de 

consciência relativamente à existência de diferentes níveis e poderes de decisão, 

independentemente de estes serem individuais e institucionais, os quais têm uma 

influência directa na organização territorial, nos estudos prospectivos previstos para a sua 

planificação, no próprio mercado em si, nos diferentes sistemas administrativos e nas 

condições sócio-económicas e ambientais. Assim, e como principal objectivo para o OT, 

a CEOT destaca a conciliação de todo este universo de factores, como forma de 

promover um relacionamento harmonioso entre eles. 

No caso português, e numa fase inicial, este conceito foi oficialmente descrito pela Lei de 

Bases do Ambiente1 (LBA), de 1987, a qual o considera como um processo integrado da 

organização do espaço biofísico, tendo como objectivo o uso e a transformação do 

território, de acordo com as suas capacidades e vocações, e a permanência dos valores 

de equilíbrio biológico e de estabilidade geológica, numa perspectiva de aumento da sua 

capacidade de suporte de vida. 

Com a publicação, em 1998, da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e 

do Urbanismo2 (LBPOTU), as autoridades políticas competentes alteram a sua forma de 

abordar a problemática. Esta evidência encontra-se declarada em duas frentes, no 

próprio nome do diploma e no seu conteúdo.  

Assim, a descrição defendida por este instrumento jurídico agrega, numa mesma 

dimensão, o OT e o Urbanismo, no entanto, tal facto não significa que ambos tenham 

                                                

1 Lei n.º 11/ 87, de 7 de Abril. 
2 Lei n.º 48/ 98, de 11 de Agosto, alínea 2 do artigo n.º 2.). 
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uma idêntica concepção e leitura. Quanto ao conteúdo, propriamente dito, esta norma 

descreve o conceito como sendo uma política de ordenamento do território e de 

urbanismo, a qual irá definir e integrar as acções promovidas pela Administração Pública, 

visando assegurar uma adequada organização e utilização do território nacional, na 

perspectiva da sua valorização, designadamente no espaço europeu, tendo como 

finalidade o desenvolvimento económico, social e cultural integrado, harmonioso e 

sustentável do País, das diferentes regiões e aglomerados urbanos. (LBPOTU, 1998) 

Paralelamente, mais noções são avançadas por outras entidades, públicas e privadas, 

conforme se comprova através da leitura da proposta do Ministério do Equipamento, do 

Planeamento e Administração do Território (MEPAT), o qual entende-o como sendo a 

“forma de organizar as estruturas humanas e sociais num espaço geográfico 

determinado, tendo como objectivo valorizar as potencialidades do território, desenvolver 

as estruturas ecológicas de que depende a vida e a expressão cultural da paisagem, 

para, dessa forma melhorar a qualidade e a dignidade de vida das populações.” Adianta, 

ainda, que o ordenamento é “a acção e a prática de dispor num espaço, ordenada e 

prospectivamente, os homens e as suas actividades, os equipamentos e os meios de 

comunicação, tendo em conta as disparidades naturais, humanas, económicas e mesmo 

estratégicas.” (MEPAT, 1998) 

Na obra “Dicionário de Geografia”, de Baud et al (1999), o Ordenamento é descrito como 

sendo, na maior parte dos casos, uma vontade de corrigir os desequilíbrios de um espaço 

nacional ou regional. Tal intento pressupõe, por um lado, uma percepção e uma 

concepção conjuntural do espaço geográfico e por outro, uma análise prospectiva do 

mesmo. Esta ideia estabelece uma premissa que deve ser, devidamente, considerada, o 

entendimento prévio do espaço a ordenar. 

Inúmeros autores assinalam, como principal finalidade do OT, a correcção dos efeitos 

que as diversas actividades humanas originam no espaço geográfico. Alguns deles 

reforçam esse entendimento ao declarar que este deve prestar uma atenção especial ao 

seu principal objecto, o “espaço”. Seguindo esta ordem de ideias, a sua génese 

corresponde, portanto, e na maior parte dos casos, a uma simples intenção de correcção 
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dos diferentes “desequilíbrios espaciais”1. Poderá depreender-se, assim, que o espaço é 

entendido como estando numa posição de fraqueza, porém, não é unânime.  

Partidário (1999), ao citar Costa Lobo, confere ao conceito de ordenamento uma postura 

racionalista quanto à exploração dos seus inúmeros e variados recursos naturais, 

consagrando particular atenção à distribuição das classes de uso do solo. Adianta ainda, 

a mesma, que o universo de estudos gerados com a sua aplicação, será o verdadeiro 

protagonista na fundamentação das diferentes estratégias de desenvolvimento espacial a 

estabelecer, devendo estas considerar os seguintes factores ou critérios:  

− Economias espaciais; 

− Povoamento e localização preferencial de potenciais actividades; 

−  Fenómenos diversos; 

− Escalas2 de observação.  

Mas para que este adopte uma posição racionalista, deve considerar uma metodologia 

para o seu funcionamento. Condesso (2001), fundamentando-se no admitido por 

Martinez, confirma a necessidade de entender este conceito como um acto processual, 

metodologicamente sustentado, de materialização de um modelo territorial global e 

articulador das relações que ligam, entre si, as diferentes partes. Para tal, exige-se um 

conjunto diverso de análises territoriais, quantitativas e qualitativas, constituídas por 

variáveis de dinâmica social previamente estabelecidas. Só assim, é possível apresentar 

um modelo analítico e concreto, explicativo e prospectivo. 

Esta linha de orientação é igualmente partilhada por Pardal e Costa Lobo (2000), os 

quais defendem que a análise produzida3 deverá culminar num diagnóstico do qual se 

extraem um conjunto de referências a considerar numa avaliação dos planos, podendo 

estas, em circunstâncias previamente consideradas, designar-se por directivas de 

ordenamento. 

Perante uma problemática focalizada, principalmente, na concepção, desenvolvimento e 

gestão de um conjunto diverso de actividades, é pretensão do Ordenamento procurar 

desenvolver uma adaptação de uma determinada área geográfica às intenções de 

                                                

1 Independentemente da escala de análise ser a nacional ou a regional 
2 Visão multiescalar do território: regional e municipal. 
3 Esta análise pretende-se que seja objectiva, desinteressada e constatante de factos. 
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desenvolvimento social e económico exigido pela sociedade. Para Partidário (1998), este 

será o verdadeiro fundamento do OT e da sua própria visão sobre a temática. Esta 

ideologia servirá de sustentáculo ao quadro argumentativo invocado por Condesso (s.d), 

o qual descreve o conceito como uma política, uma função pública e uma disciplina que 

tem o território como protagonista da planificação racionalizadora das várias políticas 

públicas, com a efectivação macrofinalista da coordenação dos factores físicos com os 

económicos e sociais. 

Semelhante concepção é defendido por Oliveira (2002), entendendo-o como uma 

moderna função pública orientada para dar uma resposta global aos problemas que a 

utilização do espaço coloca, traduzindo a materialização de um modelo territorial e sendo, 

por conseguinte, uma matéria que obriga a uma análise interdisciplinar. 

Um dado ainda não referido, mas que deve ser tido em consideração, e tal conforme 

realça Condesso (2001), citando Escribano, é a dimensão antropocêntrica do OT. Este é 

um conceito pluridimensional e hiperbolicamente interdisciplinar, encerrando, por sua vez, 

um conjunto de diversos objectivos, tais como: 

− Constitucional; 

− Igualdade; 

− Conservação do ambiente natural; 

− Qualidade de vida. 

Mas de que forma surge o Ordenamento?  

A esta questão associa-se uma provável explicação, avançada por Condesso (s.d), a 

qual estabelece uma ponte entre Ordenamento e Urbanismo, reconhecendo o segundo 

como uma resposta efectiva ao universo de problemas provocados por uma ocupação do 

solo1 desenfreada. Este é um exemplo da intromissão do urbanismo em áreas que não 

são, definitivamente, as suas.  

Relativamente à explicação avançada, esclarece Partidário (1999), a concretização desta 

ligação é indispensável devido à necessidade, real e permanente, que as áreas urbanas 

têm em integrar-se territorialmente. Para tal, é importante encontrar e promover opções 

                                                

1 Este é o reflexo de um aumento exponencial das áreas antrópicas, do qual emerge uma necessidade 

permanente de adaptação da sociedade à nova realidade. 
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que solucionem esta emergente problemática. O OT terá, para este caso concreto, de 

surgir como uma das respostas a considerar, apresentando-se como uma mais-valia. 

Até ao momento, uma ideia deverá ser retida e nunca negligenciada: nada surge ou se 

localiza por um acaso. Assim, é perfeitamente plausível admitir-se que tudo o que hoje se 

distribui pelo espaço é resultado de decisões planeadas, ainda que muitas vezes de 

forma não assumida. As escolhas de localização visam sempre algum objectivo, seja ele 

de maximização dos lucros dos produtores ou das utilidades dos consumidores, da 

optimização da utilização dos recursos naturais e humanos, de estratégias militares ou de 

prazeres individuais (Reigado, 2000). 

Este modo de pensar o território reflecte-se no estado da arte do OT, caracterizável de 

confuso. É neste âmbito que emergem verdadeiros estados de desorientação relativos à 

correcta definição dos conceitos de ordenamento e planeamento. Uma provável 

explicação para a existência deste autêntico hotchpotch conceptual, são as diferentes 

origens das duas denominações dominantes1.  

Uma vez mais, a CEOT (C. E, 1988) apresenta-se como uma solução de compromisso 

entre as diferentes partes, da qual se extrai a seguinte conclusão: 

− Necessidade clarificar os conceitos que a integram, observando, sempre, o 

propósito de alcançar um superior conhecimento sobre a matéria.  

Este facto é, igualmente, defendido por Patrick Abercrombie2 (1959), o qual afirma que 

uma actividade de superior importância como é o OT, deve encontrar-se sob a influência 

de um grupo restrito de indivíduos que, de uma forma equilibrada, promoverão uma 

tentativa de alteração ou modelação do ambiente. Existe, por isso, uma necessidade de 

esclarecer, de compreender e definir o que é ordenar algo.  

Ordenar é um processo social global, com início no estabelecimento de uma 

normatividade jurídica, a qual termina, como função, com a sua aplicação e execução. 

Esta normatividade é necessária para a clarificação e definição das finalidades, para o 

estabelecimento de uma tipologia de instrumentos a utilizar e nos diferentes tipos de 

intervenção, pública ou particular. Condesso (2001), citando Romá e Jaume, admite que 

                                                

1 Town and Spatial Planning (países de origem anglo-saxónica) e Amenágement du Territóire (países de 

origem francófona) 
2 Arquitecto, Professor de Design Urbano e de Planeamento Urbano.  
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só através do direito é que é possível determinar os objectivos a alcançar, esclarecer a 

sua relevância e enumerar os instrumentos a utilizar.  

Para estes autores, ordenar é a arte de dispor algo correctamente, pressupondo uma 

capacidade de concretização das diferentes escolhas. No seguimento desta afirmação, o 

conceito de ordenamento será, segundo uma acepção restrita, uma simples escolha de 

alternativas, obedecendo estas a um conjunto específico de requisitos, tidos como 

indispensáveis1. Conclui-se, assim, que o ordenamento é uma concepção inovadora de 

planeamento espacial, afirmação reforçada por Frade (1999), que a considera como a 

mais correcta, argumentando, em seu favor, as diversas potencialidades da sua 

aplicação a escalas superiores, imbuídas de interesses de superior abrangência.  

Relativamente ao conceito de planear, genericamente, este significa tomar uma decisão. 

Esta ordem de ideias é adoptada por Reigado (2000), referindo o autor que é no 

“decorrer do processo de planeamento que surgem frequentemente situações que 

exigem a tomada de decisões. Estas decisões podem dizer respeito a problemas muito 

diversos.” O “acto de planear é inerente à natureza humana. Nas relações vivenciais do 

Homem com o território há sempre processos de planeamento, os quais, por sua vez, 

influenciam o desenvolvimento dessas relações.”  

Assim, o “planeamento, na sua forma mais primitiva, é o processo de relacionamento 

intuitivo e avulso dos homens com o mundo... e exprime-se através da configuração das 

estruturas sócio-territoriais. Na sua vertente física e de super-estrutura jurídica e 

económica que regulamenta os direitos de uso, apropriação, ocupação e utilização.” 

(Pardal e Costa Lobo, 2000) 

Desta forma, uma tomada de decisão, como acto administrativo per si, deverá ser 

entendida e fundamentada mediante o estabelecimento de um quadro sistémico. Torna-

se, então, necessário diferenciar os vários subsistemas que o compõem (Reigado, 2000): 

− Actores; 

− Realidade sobre a qual incidem as decisões; 

− Estratégias dos seus elementos. 

                                                

1 São admitidos como critérios indispensáveis, todos aqueles que permitam uma reflexão sobre o uso mais 

adequado a dar a uma determinada área geográfica, promovendo novas perspectivas independentemente 

de estas serem económicas, conservação ambiental ou aumento da qualidade de vida. 
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No seu seguimento, uma nova problemática emerge, a qual se estatui em torno da 

hierarquia dos conceitos de ordenar e planear. Partidário (1999), nas diferentes obras de 

que é autora, defende o posicionamento do ordenamento a montante do planeamento. A 

autora entende que as diferentes políticas existentes, no seu essencial, deverão 

concentrar-se na salvaguarda dos recursos naturais, nas várias benfeitorias a realizar e 

na procura de soluções para uma prevenção e minimização de conflitos.  

Partindo desta ordem de ideias, o planeamento é considerado como algo mais operativo, 

visando um enquadramento das acções projectadas e da obra propriamente dita, 

prognosticando eventuais medidas para a dinamização do desenvolvimento. Um outro 

argumento a extrair é que, tanto o ordenamento como o planeamento têm como objecto a 

organização e a gestão do espaço, no entanto, estes operam em escalas diferentes. 

Assim, ordenar e planear são noções distintas e partindo destas é possível estabelecer a 

origem do OT, enquanto conceito. Frade (1999) defende que a origem deste provém, 

sem dúvida alguma, do urbanismo, todavia, admite o autor, a materialização de um 

pensamento inovador, como é o de OT, consagra a possibilidade de alcance de uma 

visão de superior abrangência. Esta é a sua grande virtude, o accionar da abertura da 

cidade à sua envolvente, procurando concretizar uma interdependência física e funcional 

cujos vértices serão, obviamente, os núcleos urbanos.  

Para que o OT seja imbuído de um sentimento de necessidade e o seu estabelecimento 

seja exequível, existe uma necessidade real de distinguir um conjunto de factores que o 

possibilitem e o promovam. Dois elementos destacam-se no estabelecimento de uma 

correcta e exequível definição de OT, a distinção do objecto e dos seus objectivos. Este 

tema tem-se revelado, ao longo dos tempos, fértil em opiniões divergentes, tal como todo 

os assuntos relacionados com a temática. Para uma correcta compreensão da mesma, a 

sua clarificação é, para muitos autores, um dos passos mais importantes a concretizar.  

Assim, o que possui ou deverá possuir o Ordenamento?  

De um modo explícito ou implícito, o espaço físico, o espaço humanizado e as 

correspondentes relações são considerados como o seu objecto. A repartição do espaço 

pelos seus ocupantes permite, por um lado, uma racionalização da sua utilização e por 

outro, a satisfação dos vários interessados.  
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No panorama nacional, este raciocínio encontra-se devidamente estabelecido com a 

LBPOTU 1, documento oficial sobre a matéria, a qual o descreve como sendo as relações 

entre os diversos níveis da Administração Pública e desta com as populações e com os 

representantes dos diferentes interesses económicos e sociais (LBPOTU, 1998). 

A principal ideia a extrair deste documento é a de que o OT deve proporcionar um 

correcto contexto para o estabelecimento de uma relação de compromisso entre o 

Homem e o espaço. Este tipo de argumentação é, igualmente, defendido por Frade 

(1999), admitindo como pouco prático um entendimento que sustente a planificação 

espacial fora do âmbito da unidade física do território. Para tal, realça a existência de 

uma relação entre os recursos naturais e a localização das diversas actividades 

antrópicas. É neste momento que o Desenvolvimento Sustentável emerge como princípio 

estruturador da sua construção teórica, aproveitando a autora para defender o 

ordenamento como um todo, nunca se abstraindo da sua vertente física2.  

Quanto ao objecto em si, e tal como Oliveira (2002) admite, o espaço, a optimização da 

sua distribuição, a gestão das variadas fontes de riqueza, dos diferentes interesses 

sociais e conexões com outras áreas geográficas, constituem a principal matéria deste 

elemento conceptual. O resultado imediato, segundo Orea (2001), será, num futuro 

próximo, o OT especificar a estrutura espacial a aprovar, clarificando o modo de 

utilização do solo e as diferentes redes a instituir pelos vários núcleos populacionais. 

É integrado num contexto deste tipo que se aplicará e reflectirá, segundo o autor, o 

conjunto das actividades promovidas pelas diferentes políticas sociais, económicas, 

culturais e ambientais de uma sociedade, cabendo ao OT regular os vários 

comportamentos dos seus actores. Este propósito tem um objectivo intrínseco: a 

obtenção de um desenvolvimento equilibrado, equitativo e sustentado do universo, 

independentemente da escala que caracteriza o mesmo.  

Como meio de alcançar esta ambição, é necessário seleccionar um conjunto de preceitos 

e ideias que conduzam um desenvolvimento, caracterizável pela sua qualidade de vida, 

equilíbrio intra e inter-regional correcta, a uma organização física do espaço geográfico, e 

a uma utilização racional dos diferentes recursos naturais e conservação da natureza.  
                                                

1 Artigo 3.º, alínea b) 
2 A vertente física é aqui entendida como sendo constituída pela geologia, geomorfologia, recursos naturais, 

climatologia, entre outras. 
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Após a clarificação do objecto, é necessário esclarecer os objectivos em si contidos. A 

Comissão Europeia (CE), em 1997, avança com uma proposta que dará uma resposta às 

solicitações oriundas de diferentes quadrantes, a saber: 

− Criação de uma organização espacial mais racional no uso do solo; 

− Ligações ao uso do solo, estabelecendo um elo entre as diferentes exigências do 

desenvolvimento; 

− Necessidade de protecção do ambiente, atingindo os diversos propósitos sociais e 

económicos.  

Por sua vez, Oliveira (2002) entende que estes devem consistir, essencialmente, na 

distribuição racional, em termos geográficos, das actividades económicas; no 

desenvolvimento sócio-económico e no restabelecimento de equilíbrios entre partes e 

regiões do país; na melhoria da qualidade de vida; na gestão responsável dos recursos 

naturais e na protecção do ambiente, bem como na utilização racional do território. 

Perante o afirmado, são distinguidos dois sentidos distintos: um lato e um restrito. 

Caso o sentido lato seja adoptado, o OT deverá ter como principal intento, segundo a 

autora, a aplicação ao solo de políticas públicas, designadamente económico-sociais, 

urbanísticas e ambientais, visando a localização, organização e gestão correcta das 

actividades humanas, de forma a conseguir um desenvolvimento regional harmonioso e 

equilibrado (Oliveira, 2002). 

Condesso (2001), adianta que se for o sentido restrito a opção escolhida, os objectivos 

serão todos aqueles que se relacionam directamente com o urbanismo, destacando-se 

como razão para tal afirmação, o facto de nem todo o objecto se reportar directamente à 

urbe. O mesmo assegura, contudo, que todo o urbanismo é ordenamento ou tende a 

pressupô-lo, porque, segundo este, realiza uma selecção de localizações e actos 

voluntários pré-estabelecidos, considerando sempre o respectivo enquadramento.  

Em ambos os sentidos, esclarece Abercrombie (1959), o conceito tem como derradeira 

pretensão a alteração da sua envolvente física, considerando este que o seu grau de 

sucesso é elevado. 

Mas quais são os objectivos ideais para o conceito de OT?  

Tanto Frade (1999) como Baud (1999), ao descreverem as suas definições, entendem 

que este deverá ser constituído pelos seguintes objectivos: 
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− Correcção dos diferentes desequilíbrios regionais1; 

− Reequilíbrio do espaço.  

Destacam, ainda, existir na actualidade, um conjunto de meios2 que permitem aos 

diversos actores alcançar o sucesso desejado. Seguindo esta ordem de ideias, os 

mesmos encaram o ordenamento territorial como uma realidade que vai para além das 

simples materializações urbanísticas, conformando-as a objectivos mais extensos e 

profundos de desenvolvimento económico, ecológico, social e cultural. Estes objectivos 

deverão ser continuamente claros e transparentes, devendo ser geridos por um 

diversificado conjunto de sistemas, regras, regulamentos e actos, que operacionalizam e 

monitorizam o conjunto3. Partindo deste pressuposto, identificam-se dois grandes grupos 

de objectivos: globais ou gerais; parciais ou específicos.  

O primeiro grupo integra as grandes linhas de orientação a considerar e o segundo visa a 

definição dos seus objectivos para áreas territoriais específicas. Uma vez mais, será com 

a CEOT (C. E, 1988) que se procederá ao devido esclarecimento:  

− Desenvolvimento socio-económico equilibrado das regiões4;  

− Melhoria da qualidade de vida5;  

− Gestão responsável dos recursos naturais e a protecção do ambiente6;  

− Utilização racional do território7;  

− Implementação dos objectivos do OT8;  

− Coordenação e cooperação entre os diversos níveis de decisão e obtenção de 

recursos financeiros1;  

                                                

1 Tipos de desequilíbrios regionais: económicos, sociais, ambientais e culturais 

2 Estes são meios conformes ao contexto político/ administrativo vigente de cada nação ou região. 
3 Este conjunto de sistemas, regras anteriormente disperso, de pensamentos e ideias. 

4 A retenção do crescimento das regiões sobrepovoadas é o principal objectivo a registar, todavia, este deve 

incentivar as menos evoluídas a trilhar o rumo do desenvolvimento, adaptando as suas infra-estruturas.  
5 Ao escolher uma localização, esta deve optimizar o espaço e promover a qualidade de vida. 
6 Perante um quadro onde a exploração exaustiva dos recursos naturais são a forma priviligiada de obter o 

maior retorno financeiro possível, a gestão responsável destes pode ser geradora de mais-valias. 
7 A localização, organização e desenvolvimento dos diferentes complexos urbanísticos e respectivas infra-

estruturas, deverá articular-se com uma protecção, efectiva, dos solos. 
8 É da responsabilidade das diferentes entidades envolvidas, públicas e privadas, contribuir para o bom 

desenvolvimento e alteração do espaço geográfico. O ordenamento do território será a sua formalização 
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− Participação das populações2;  

A publicação da LBPOTU (1998) formaliza a distinção dos fins políticos3 dos objectivos4. 

Este regulamento admitiu, assim, como fins políticos, os seguintes:  

1. Reforçar a coesão nacional, organizar o território, corrigir as assimetrias regionais e 

assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos; 

2. Promover a valorização integrada das diversidades do território nacional; 

3. Assegurar o aproveitamento racional dos recursos naturais, preservar o equilíbrio 

ambiental, humanizar as cidades e a funcionalidade dos espaços edificados; 

4. Assegurar a defesa e valorização do património cultural e natural; 

5. Promover a qualidade de vida e assegurar condições favoráveis ao 

desenvolvimento das actividades económicas, sociais e culturais. 

Como objectivos, enumera os seguintes: 

1. O ordenamento do território e o urbanismo prosseguem objectivos específicos, 

consoante a natureza da realidade territorial subjacente, promovendo: 

1.1. Melhorar as condições de vida e de trabalho das populações, com respeito 

pelos valores culturais, ambientais e paisagísticos; 

1.2. Distribuir equitativamente as funções de habitação, trabalho, cultura e lazer; 

1.3. Preservar e defender os solos com aptidão natural ou com aproveitamento 

agrícola, pecuária ou florestal, restringindo-se a sua afectação a outras 

utilizações aos casos em que tal for comprovadamente necessário; 

1.4. Adequar os níveis de densificação urbana, impedindo a degradação da 

qualidade de vida e o desequilíbrio da organização económica e social; 

2. Nos diversos espaços, a programação, a criação e a manutenção de serviços 

públicos, de equipamentos colectivos e de espaços verdes deve procurar atenuar 

                                                                                                                                              

1 Devido à existente complexidade das relações entre as diferentes autoridades, deve existir um conjunto de 

meios e competências que promovam a sua adequação à realidade.   
2 Um dos principais objectivos do OT é o de proporcionar uma participação activa dos cidadãos, promovendo 

a transparência dos actos praticados. 
3 Artigo n.º 3. 
4 Artigo n.º 6. 
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as assimetrias existentes, tendo em conta as necessidades específicas das 

populações, as acessibilidades e a adequabilidade da capacidade de utilização. 

3. O ordenamento do território e o urbanismo devem assegurar a salvaguarda dos 

valores naturais essenciais, garantindo que: 

3.1. Os recursos hídricos, as zonas ribeirinhas, a orla costeira, as florestas e 

outros locais com interesse particular para a conservação da natureza 

constituem objecto de protecção compatível com a normal fruição pelas 

populações das suas potencialidades específicas; 

3.2. As paisagens resultantes da actuação humana, caracterizadas pela 

diversidade, pela harmonia e pelos sistemas sócio-culturais que suportam, 

são protegidas e valorizadas; 

3.3. Os solos são utilizados de forma a impedir a sua contaminação ou erosão. 

Uma outra proposta é avançada por Merlin e Choay (2000), porém, os objectivos foram 

designados como campos de aplicação, em virtude do grau de especificidade dos 

mesmos, a saber:  

− Definição, evolução da estrutura urbana e eventualmente, o reforço da sua rede; 

− Ordenamento, desenvolvimento e protecção das zonas rurais; 

− Desenvolvimento e localização de actividades; 

− Planificação e estabelecimento de prioridades no desenvolvimento dos recursos 

infra-estruturais1; 

− Implementação de equipamentos susceptíveis de efeitos de entretenimento 

económico2;  

− Ordenamento de regiões turísticas3. 

No actual panorama actual, o OT integra-se num contexto caracterizável por décadas de 

equívocos cometidos pelo Homem e do qual advém, recentemente, uma dinâmica de 

consciencialização generalizada para com o ambiente. Nos últimos anos, a sua adopção 
                                                

1 São entendidos, como recursos infraestruturais as auto-estradas, os caminhos-de-ferro, os portos, os meios 

aéreos e de elevada tecnologia, como as telecomunicações, a informática, entre outros. 
2 Exemplo: universidades, centros de investigação, entre outros. 
3 Os autores definem como sendo aquelas que são alvo de uma maior cobiça por parte dos promotores 

imobiliários, isto é, as áreas litorais e as de montanha. Deve-se, por isso, estabelecer uma política que, 

associada a um desenvolvimento económico, proceda à exploração e protecção dos diferentes recursos. 
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é uma realidade indesmentível, surgindo associado a diferentes acções e intenções, 

materializando-se numa primeira instância em actos políticos e, posteriormente, no 

próprio ordenamento.  

Esta nova atitude é reflexo da revelação de um conjunto variado de impactes ambientais, 

mais ou menos céleres, cujos efeitos só serão, efectivamente, conhecidos e 

reconhecidos pelas gerações futuras. Para que esta inversão de postura seja realmente 

efectiva, é necessário um factor muito importante, a vontade política. Sem a anuência e 

determinação desta classe, independentemente da sua origem ideológica, quaisquer 

medidas que fossem adoptadas seriam sempre vetadas ao insucesso. Como principal 

resultado, surge a inclusão em toda a actividade humana de um princípio que, até ao 

momento, tinha sido negligenciado, o da acção cautelar. Torna-se claro que o objectivo 

intrínseco de uma qualquer política com reflexos territoriais é acautelar os riscos para 

com o ambiente ao invés de os corrigir a posteriori. 

Associado a um conjunto de objectivos deve surgir, sempre, um conjunto de princípios 

cujo intuito é o de potencializar o seu capital implícito. A CEOT, uma vez mais, irá 

esclarecer os princípios a seleccionar (C. E., 1988): democrático1; integrado2; funcional3; 

prospectivo4. 

Um outro conjunto de princípios interessante é o avançado pelo Ministério do Interior do 

Grão-Ducado do Luxemburgo, (MIGDL) no seu documento “Programa Director de 

Ordenamento do Território, 2003”, a saber (esquema n.º 1.4.1): cooperação; participação; 

coordenação. 

Dos três apresentados, destaca-se o de coordenação. Segundo os autores, a sua 

importância advém da aplicação da lei que regulamenta o OT no contexto luxemburguês. 

Uma das suas principais missões consiste em coordenar o universo de pedidos 

formulados em matéria de afectação dos solos, conteúdo dos seus propósitos e 

exigências das políticas sectoriais (adaptado, MIGDL, 2003).  

                                                

1 Este deverá ser um processo que permita a participação das populações.  
2 Coordenação dos diferentes quadrantes políticos e respectiva integração na abordagem.  
3 Deverá considerar as diferentes especificidades regionais, tais como: valores, cultura e interesses comuns.  
4 Compreende uma análise das tendências actuais e perspectivas de desenvolvimento futuro (económicas, 

ecológicas, sociais, culturais e ambientais), quer sejam a curto, médio ou longo prazo. 
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Um outro conjunto de princípios é enunciado por Frade (1999), através do qual o autor 

estabelece uma ligação ao princípio do Desenvolvimento Sustentável: gestão do 

património comum nacional1; equilíbrio entre a conservação e o desenvolvimento2; 

compatibilidade3. 

Como é possível observar, são vários os raciocínios existentes. Perante este contexto, 

Alves (2001) contribui com mais alguns para a causa, a saber: igualdade4; equidade5; 

interesse público1; liberdade e responsabilidade2; sustentabilidade3; interdisciplinaridade. 

                                                

1 É da responsabilidade do Estado, ponderar e mediar o equilíbrio de forças1 no espaço geográfico 
2 Integrado num contexto de latente tensão entre economia e natureza, o desenvolvimento não deve colocar 

em risco os ecossistemas naturais, correndo-se o risco de destruir o pilar de sustentação deste, assim, 

estes dois elementos não devem ser entendidos como valores contraditórios, tornando-se necessário 

encontrar uma plataforma de compromisso entre as duas.  
3 Traduz a coerência e o entendimento que devem revestir as decisões entre os vários níveis institucionais 

com responsabilidades em matéria de planeamento de ocupação e uso do solo, tanto na dimensão interna, 

Administração Central, Regional e Local, como na dimensão externa 
4 Promove o acesso a condições, oportunidades, bens e serviços a todos os cidadãos.  
5 Forma de nivelar os cidadãos e as organizações num mesmo patamar. Estabelece os parâmetros que 

regulamentam a perequação, corrigindo desequilíbrios e distorções. (adaptado, Alves, 2001) 

Ordenamento
do 

Território

Cooperação Participação

Coordenação

 

Fonte: Ministério do Interior do Grão-Ducado do Luxemburgo (adaptado, 2003) 

Figura n.º 1.1: Princípios de Ordenamento do Território 
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No panorama nacional, e segundo Oliveira (2002), a LBPOTU, no seu artigo n.º 5, 

enumera um conjunto de princípios gerais de importante significado jurídico em que 

assenta a política de ordenamento do território, princípios esses que devem orientar as 

entidades públicas com responsabilidades nestas duas matérias, o que significa que 

estas entidades os devem respeitar nas suas decisões e nos planos que elaboram, 

designadamente: sustentabilidade; solidariedade intergeracional e da economia; 

coordenação; subsidiariedade; equidade; participação; responsabilidade; 

contratualização; segurança jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma leitura mais atenta dos mesmos, revela a existência de um princípio de nível 

superior implícito nesta concepção de OT, o Desenvolvimento Sustentável4. Este facto é 

admitido por Frade (1999), expressando-o claramente na definição de um dos seus 

                                                                                                                                              

1 A intervenção do poder público e do Estado deverá visar, sempre, a prossecução do interesse colectivo. 
2 É a garantia de liberdade na organização do território da iniciativa privada, desde que sejam cumpridas as 

normas e directrizes em vigor, garantindo o interesse público. (adaptado, Alves, 2001) 
3 É a salvaguarda de valores e recursos naturais, culturais e ambientais mediante a promoção de uma 

organização territorial, a qual viabilizará uma estrutura territorial. (adaptado, Alves, 2001). 
4 Princípio formalmente declarado em 1987, através da publicação do Relatório Brundtland. 
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Figura n.º 1.2 - Princípios de Ordenamento do Território: uma análise comparativa entre diferentes 

abordagens 
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princípios fundamentais para o OT, o de Equilíbrio entre a Conservação e o 

Desenvolvimento. Segundo esta, actualmente, existe a consciência de que a economia e 

a ecologia não podem continuar a ser entendidos como dois valores contraditórios, pois 

partilham o mesmo alicerce, isto é, o território. Esta tomada de consciência impõe, 

segundo Alfonso, referido por Frade (op.cit), algumas alterações às diferentes 

sociedades, essencialmente ao nível comportamental, através de uma progressiva 

atenuação do antropocentrismo a favor de uma relação mais equilibrada entre o homem 

e a natureza. 

O OT encerra um conjunto renovado de características que, frequentemente, são 

entendidos como uma política pública, posição reforçada por Jesúsa Farga, citado por 

Frade (1999), acrescentando ainda que este se destina a coordenar a actividade 

administrativa, a territorializar as várias políticas sectoriais, a obter o equilíbrio regional e 

a porteger o ambiente. Nesta perspectiva, o ordenamento consiste, essencialmente, no 

estabelecimento de um conjunto de normas de carácter programático cujo conteúdo será, 

simplesmente, o de mera coordenação e orientação das acções a executar a diferentes 

escalas ou níveis1.  

Esta ordem de ideias é igualmente validada por Oliveira (2002), que entende o 

ordenamento como a aplicação ao solo de todas as políticas públicas, designadamente 

económico-sociais, urbanísticas e ambientais, visando a localização, organização e 

gestão correcta das actividades humanas. Carlos Silva (2001) acrescenta mais algumas 

características ao conceito, considerando-o como: fenómeno social2; técnica3; ciência 

interdisciplinar4; 

Sintetizando, todos estes raciocínios podem ser materializados e relacionados sob a 

forma de um diagrama (figura 1.3), no entanto, e mais uma vez, uma nova questão 

emerge: Que tipo de características deverá obedecer o conceito de Ordenamento do 

Território?  

                                                

1 Exemplo de níveis considerados; nacional e regional. 
2 Forma como o território se organiza, escalas de análise, causas e problemáticas. (C. Silva, 2001, p.33) 
3 Estuda um território de modo a identificar as suas necessidades e potencialidades, tendo em consideração 

uma estratégia ou plano de acção. (C. Silva, 2001, p.33) 
4 Estuda a organização e o desenvolvimento do território a diferentes escalas: local, regional, nacional e 

supranacional. (C. Silva, 2001, p.33) 
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Esta questão é pertinente e de difícil resposta, porém, Correia, ao citar Madiot (2004), 

esclarece-o ao enumerar um core set de características muito específicas: natureza 

voluntarista e intervencionista1; natureza incitadora2; carácter descentralizador3; 

dimensão nacional e europeia4; selectivo5; flexível (souple)6 e abertura7 

                                                

1 Define e executa todo um conjunto de políticas específicas, exemplo: protecção e valorização de zonas 

sensíveis e dos espaços rurais.  
2 Utiliza mecanismos de estímulo cujo objectivo será o de orientar possíveis localizações empresariais, 

exemplo: subvenções, benefícios e apoios, técnicas contratuais.  
3 Reconhece a importância de outras entidades públicas, para além do Estado Central. 
4 Actualmente, estas são entendidas como indissoluvelmente ligadas.  
5 Associado a um pequeno número de domínios bem precisos. 
6 Visto não ter sido enquadrado por um corpo legislativo e regulamentar rigoroso, frequentemente, apoia-se 

na actuação de diferentes órgãos da Administração Pública que são regulados pelo direito privado.  
7 Tipo de “investigação” que deriva, directamente, do método prospectivo e considerável como de “longo 

prazo”. É constituído por um desenvolvimento dinâmico, cujo intuito é discernir as tendências evolutivas, os 

objectivos propostos e os obstáculos ao desenvolvimento do território, esclarecendo as decisões tomadas.  
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Figura n.º 1.3 – Características do Ordenamento do Território 
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Resumidamente, estabelecer um conceito de OT pressupõe, em primeiro lugar, o 

entendimento das diversas vertentes que o compõem. Considerando tal facto, o espaço 

geográfico e o homem serão os principais elementos a considerar. Relativamente ao 

primeiro, admite-se como sendo toda a vertente física que compõe a Terra, a qual 

envolverá, por sua vez, o Homem e as suas inúmeras actividades. Este facto destaca a 

existência de um sistema cuja função é gerir a totalidade das interacções entre o 

Território e o Homem. 

Como é possível imaginar, o relacionamento entre estas duas componentes é de uma 

elevada complexidade, ressalvando-se duas razões principais para esta evidência: 

- A quantidade de nós de ligação ou de relacionamento; 

- A dimensão e extensão das redes que constituem o sistema. 

Perante este cenário, é evidente que o Ser Humano, para implementar ordem e disciplina 

em toda a sua actividade, presente ou futura, necessita de conhecer previamente a sua 

envolvente e o espaço geográfico que é alvo de um potencial acto de ordenamento. 

Nesta fase, o espaço não deve ser entendido como algo desequilibrado, até porque não o 

é naturalmente, mas sim como um potencial alvo de desequilíbrio. O Homem quando 

intervém no território altera, de um modo mais ou menos vincado, a relação de equilíbrio 

que nele existe. Admitindo este facto como perfeitamente pacífico, o geógrafo, bem 

como, numa fase posterior, o próprio Decisor Político, deve ter presente as diferentes 

implicações que a sua intervenção produz, para isso, torna-se necessário elaborar todo 

um processo documental de diagnóstico, o qual irá produzir um conhecimento, admitido 

como mínimo, da área geográfica intervencionada. 

Mas o Ordenamento não se cinge à projecção do futuro das actividades humanas num 

determinado território, este é um acto continuado de intervenção e que pressupõe uma 

permanente actualização e monitorização dos resultados obtidos para aferir-se do 

sucesso, ou não, da intervenção. Como é possível, igualmente, observar, o território 

também pode ser considerado como estando em desequilíbrio e necessitar de um acto 

interventivo que permita a obtenção da desejada estabilidade. 

Está-se perante dois tipos de entendimento, perfeitamente distintos, sobre o estado do 

território observado, isto é, um que o expõe de uma forma equilibrada, naturalmente 

estável, e um outro que o representa de uma forma negativa, caracterizável por um 
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permanente e sistemático número de actos de agressão reproduzidos pelo Ser Humano. 

O primeiro pressupõe uma forma de intervenção mais prospectiva de concretização de 

actos de ordenamento, o que possibilita a criação, de raiz, dos mesmos. O segundo 

pressupõe a correcção de anteriores operações, o que pode transformar uma tarefa 

simples em algo de difícil ou mesmo de impossível obtenção. 

Como se depreende, a promoção de um bom desenvolvimento e a correcção dos erros 

anteriormente cometidos transformam-se nos principais objectivos do Ordenamento. 

Contudo, somente estes dois não são suficientes para a definição e clarificação do seu 

conceito, tornando-se, então, necessário acrescentar alguns mais como forma de 

complemento, designadamente: imparcialidade; justiça; conservação; qualidade. 

Então, conceptualmente, entende-se o OT como toda a actividade resultante de um 

processo reflexivo proporcionado por uma determinada análise espacial, constituída e 

erigida a partir de um conjunto de factos recolhidos segundo uma metodologia, 

cientificamente fundamentada. Como resultado, esta oferece uma abstracção da 

realidade, proporcionando ao homem um correcto entendimento da sua envolvente, o 

que permitirá, por sua vez, projectar um conjunto alargado de estratégias com 

implicações territoriais. 

Analisando as várias noções aqui enunciadas, todas elas consideram, de uma forma 

geral, os mesmos elementos. A grande diferença consiste, principalmente, na estrutura 

hierárquica adoptada para o conceito, a qual se reflecte na posição ocupada pelos seus 

factores ou elementos. Assim, o OT deverá deter um conjunto específico de 

características, de modo a ser entendido como correcto e exequível, e obedecer a uma 

sucessão predeterminada de princípios. No que diz respeito a este último, o Principio de 

Desenvolvimento Sustentável revela-se como o principal elemento deste universo, 

surgindo como um verdadeiro marco na sua determinação a publicação, em 1987, do 

Relatório Brundtland.  

Principal razão para este destaque, a capacidade que o mesmo possui de atrair, para a 

sua esfera de influência, os diversos acontecimentos que constituem a realidade em si, 

isto é, uma elevada amplitude de acção. Mas não só a este o OT deve obedecer. Existem 

outros princípios que se apresentam como complementos a este, designadamente: 

isenção; justiça; coerência; visão conjuntural; multidisciplinar; gestão; orientação; eficácia; 

eficiência; responsabilização; participação. 


