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2.1. O Ordenamento do Território e a sua importância nas 

políticas à escala europeia  

““PPllaannnniinngg  iiss  nnoott  aa  CCoommmmuunniittyy  ccoommppeetteennccee,,  bbuutt  CCoommmmuunniittyy  ppoolliicciieess  

hhaavvee  ssppaattiiaall  iimmppaaccttss  eevveenn  ssoo..““  (Faludi, 2003, p.2) 

Para a devida compreensão deste subcapítulo, é necessário reter um facto, a 

Comunidade Europeia (CE) é um caldeirão de intenções, desejos e interesses 

particulares1, em permanente disputa. Tal contexto é admitido como sendo o pior dos 

cenários para a implementação de um acto de Ordenamento do Território (OT).  

A assinatura do Acto Único Europeu, em 1986, foi a forma encontrada para aplicar uma 

série de alterações necessárias à implementação do OT à escala europeia, das quais se 

destaca a declaração do princípio de subsidiariedade. (Reigado, 2000) 

Que alterações estimularam este diploma comunitário? 

A principal resulta da divisão da gestão territorial em quatro escalas2, perfeitamente 

diferenciadas entre si. Na sequência de tal, é definida a forma como estas devem 

relacionar-se, destacando que um nível superior somente deve exercer a sua influência 

quando os de nível inferior não exercerem, convenientemente, as suas competências. 

Este modus operandi expõe um segundo princípio: o de especialização.  

Foi após a apresentação, em 1956, do relatório da Comissão Spaak (Madiot, 1993) que 

se iniciou o estabelecimento de uma série de políticas regionais activas, defendendo 

estas, como objectivo, a redução das inúmeras assimetrias registadas no espaço 

geográfico europeu. Mais tarde, este intento foi transformado numa importante etapa do 

processo de instituição de um mercado comum europeu. Este documento foi, na 

realidade, a primeira grande alavanca do futuro Tratado do Mercado Comum, assinado 

em 1992. Todavia, este não se concentra em exclusivo na temática, referindo apenas no 

seu preâmbulo a necessidade de um reforço da unidade entre as economias europeias, 

                                                
1 Subentende-se, neste caso específico, que os interesses particulares são os desígnios de cada nação. 
2 Local, regional, nacional e comunitária. 
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assegurando assim um tipo de desenvolvimento harmonioso que reduza o 

distanciamento existente entre as regiões comunitárias.  

Esta reacção foi julgada como a mais acertada pelos países que integram a CE, tendo 

despontado num contexto caracterizável por profundas alterações globais ao nível 

económico, social e ambiental, o que forçou a Europa a unir-se, procurando tornar-se 

cada vez mais forte, eficiente, eficaz e poderosa.  

Relativamente aos instrumentos adoptados para o estabelecimento de políticas regionais 

correctas, o Tratado do Mercado Comum não os enumera e muito menos os define de 

uma forma clara e explícita. Preocupa-se, isso sim, na constituição e implementação de 

um conjunto de fundos ou de instituições que permitam a tão desejada convergência, tais 

como:  

− Fundo Social Europeu (FSE)1; 

− Fundo Europeu de Orientação e Garantias Bancárias (FEOGA)2;  

− Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)3; 

− Banco Europeu de investimento (BEI)4;  

− Novo Instrumento Comunitário (NIC)5.  

Porém, só após a entrega de inúmeros relatórios6 nas diversas instâncias europeias é 

que é declarado, nos anos 60, de uma forma ampla e esclarecida, a necessidade de se 

criar uma política regional, independente dos desejos e intenções dos Estados Membros, 

que propunha um plano de ordenamento à escala europeia.  

Todo este processo foi alvo de uma profunda análise e reestruturação durante a década 

de 70, de forma a proporcionar, num futuro próximo, a implementação de políticas deste 

                                                
1 Instituído pelo Tratado de Roma, desempenha, neste contexto, o papel de melhorar as diferentes 

perspectivas e potencialidades dos trabalhadores dos Estados-Membros, concentrando os meios 

financeiros disponíveis nas áreas mais críticas ou desfavorecidas. 
2 Instituído em 1962, representa a preocupação que a CE demonstra para com o sector agrícola. 
3 Criado em 1975 e reestruturado em 1984.   
4 O seu principal objectivo é o de facilitar a expansão económica da CE através da disponibilização de um 

novo conjunto de recursos financeiros que valorizassem as diferentes regiões comunitárias. 
5 Após 1978, este instrumento permite à CE intervir em variados campos, e, em conjunto com o BEI, 

assegurar o correcto financiamento do desenvolvimento regional pretendido. 
6 Neste contexto, o Relatório de Rossi (Madiot, 1993), provavelmente, terá sido o mais importante de todos. 
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tipo. Com a reforma de 1984, o reforço da europeização é destacado nas várias políticas 

regionais, tendo a Comissão Europeia avançado, paralelamente aos seus Estados-

Membros, com uma série de iniciativas, tais como: 

− Programa RESIDER; 

− Programa RENAVAL.  

Esta evolução é caracterizável por uma interessante dinâmica de concretização, 

permanente actualização e aperfeiçoamento, admitindo como objectivo um OT à escala 

comunitária. Como se poderá depreender, um processo deste cariz é formado por 

inúmeros obstáculos, originados, essencialmente, pelas reservas que alguns dos 

Estados-Membros apresentaram relativamente a determinadas políticas, levando muitos 

deles a instituir os seus próprios regimes de ajuda ao desenvolvimento regional.  

Relativamente a estes obstáculos, o fenómeno de globalização foi um dos que maior 

impacte teve nos países que constituem a CE, obrigando a efectuar uma série de 

alterações e adaptações ao nível do OT. Assim, e para a devida compreensão deste 

contexto, é necessário reter alguns factos históricos que, como refere Reigado (adaptado, 

2000), marcaram os actores à escala internacional: 

− Queda do muro de Berlim, fim da URSS, unificação da Alemanha e 

democratização dos antigos países do Bloco Leste; 

− Globalização da economia mundial e aceleração da integração europeia; 

− Crescente internacionalização das cidades e regiões; 

− Crescente importância das entidades regionais e locais, bem como das várias 

organizações europeias, tais como o comité das regiões e o conselho das regiões; 

− Crescente intervenção das várias instituições internacionais nos actos de 

planeamento e gestão regional. 

Será possível assinalar a data do início do ordenamento do território à escala europeia? 

O ano de 1933 revelou-se de capital importância para a temática, pois foi nesta data que 

se realizou, na cidade de Atenas1, o IV Congresso Internacional de Arquitectura Moderna. 

No seguimento das conclusões extraídas deste encontro, e compiladas numa carta de 

                                                
1 Grécia. 



O Ordenamento do Território e a sua importância nas políticas à escala europeia 

 

 

 60 

intenções1, é integrada a escala nacional no conjunto de políticas de desenvolvimento 

territorial, a qual foi aplicada até à década de 90, inclusivé.  

Com o fim da II Grande Guerra, em 1945, um novo período emerge, o qual se prolongou 

por toda a década de 60. O OT, enquanto conceito, adopta então uma fundamentação 

tipicamente económica no estabelecimento de estratégias de desenvolvimento. Como 

justificação de tal opção, a permanente preocupação registada pelos vários governos da 

época em recuperar as finanças dos seus países. Algumas experiências desviantes desta 

tendência foram concretizadas, como são o caso de alguns países do norte e centro da 

Europa, mas estas foram pontuais e pouco significativas. 

Na década seguinte, este tipo de modelo foi questionado, o que levou à criação, em 

1975, de um novo instrumento fundamental para o estabelecimento de uma política de 

cariz regional para o contexto comunitário, o Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER). Para Costa (2000), esta data é uma referência para o incremento de 

importância do conceito de OT e de desenvolvimento regional nas várias opções políticas 

comunitárias adoptadas. A autora avança, ainda, duas outras razões que caracteriza 

como fundamentais na alteração de postura relativamente à problemática em estudo: 

− O contexto de crise económica em que os Estados-Membros se encontravam 

integrados; 

− A crescente dinamismo proporcionado pelo desenvolvimento comunitário, 

independentemente do campo temático observado 2. 

O dia 20 de Maio de 1983 marca mais um passo importante para a temática. 

Concretizou-se na cidade de Torremolinos, no âmbito do Conselho Europeu, a assinatura 

e formalização da Carta Europeia de Ordenamento do Território (CEOT), fruto de uma 

iniciativa da CE que pretendia resolver, definitivamente, a discussão semântica sobre o 

conceito. Destacam-se desta, segundo Madiot (1993), cinco grandes objectivos: 

− Desenvolvimento socio-económico equilibrado das regiões europeias; 

− Melhoria da qualidade de vida; 

− Gestão cuidada dos recursos naturais; 

− Protecção do ambiente; 

                                                
1 Igualmente denominada por Carta de Atenas. 
2 Exemplo: económico, social, entre outros. 
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− Racionalização da utilização do território. 

É ainda possível adicionar um sexto, tal como assinala Costa (2000), o qual defende o 

desejo de um outro sistema urbano, equilibrado e policêntrico, formado por uma nova 

relação cidade-campo. Com este último factor, e segundo a autora, a anterior tendência é 

contrariada, extinguindo-se, gradualmente, a propensão para marginalizar alguns dos 

territórios periféricos da CE e proporcionando o aparecimento um novo conjunto de 

centralidades. 

Durante a década de 90, o processo respeitante à integração e convergência europeia 

sofre uma aceleração, reflectindo-se na implementação das diferentes políticas regionais, 

em especial na sua amplitude. Houve, assim, necessidade de constituir uma série de 

fundos1 que visavam apoiar estas iniciativas, promovendo a reestruturação do espaço 

comunitário, as suas regiões menos favorecidas. Por isso, a CE clarificou o caminho a 

percorrer pelos seus Estados-Membros, principalmente no que diz respeito à gestão e 

desenvolvimento territorial. Assim, e segundo Reigado (2000, p.150), como base de 

trabalho a CE estipula três vectores políticos estratégicos:   

− Fortalecimento do mercado único2; 

− Reforço da coesão económica e social; 

− Desenvolvimento regional. 

Este vasto conjunto de trabalhos proporcionou, aos vários decisores políticos envolvidos, 

uma representação teórica do “complexo3” que caracteriza o espaço geográfico europeu, 

estabelecendo, por sua vez, e como reacção às conclusões obtidas, uma campanha de 

sensibilização da opinião pública e da restante classe política (quadro 2.1.1).  

 

 

 

 

 

                                                
1 Exemplo: Fundos Estruturais. 
2 Desígnio formalizado com o Tratado de Maastricht. 
3 Como complexo, entende-se ser a totalidade da realidade.  
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Igualmente importante, como admite Ferrão (2004), ao citar Faludi, é a intenção da 

presidência da CE em estabelecer uma relação entre os resultados obtidos pelos 

anteriores estudos e a futura revisão dos fundos estruturais. Introduz-se, assim, uma 

inovadora visão estratégia do espaço geográfico europeu, a qual procura promover a 

substituição de um tipo de fundamentação alicerçada em indicadores quantitativos por 

outra estabelecida em torno dos critérios de distribuição dos fundos comunitários. 

Ainda segundo Ferrão (2004), esta é uma necessidade relativamente recente1, como se 

pode constatar através da introdução do conceito nas várias fases de desenvolvimento 

do projecto europeu, a saber:  

− De 1989 a 1991, é dado início ao processo com a construção de uma série de 

modelos teóricos, personalizados por intermédio de metáforas espaciais (quadro 

2.1.1), apresentado durante o primeiro Encontro Informal dos Ministros de 

Ordenamento do Território da UE2; 

                                                
1 Segundo João Ferrão (2003), inicia-se no final da década de 80. 
2 Encontro realizado em Nantes, no ano de 1989. 

 

Quadro n.º 2.1.1: Estudos académicos de divulgação e promoção do debate sobre a temática na UE. 

Autor(es) Ano Denominação Descrição 

Brunet 1989 “Banana Azul” Ensaio estático e analítico, fundamentado numa caracterização, através de um conjunto 

alargado de indicadores, das cidades europeias. A ideia da “banana” visa, no essencial, 

demonstrar a forte concentração de recursos qualificados na dorsal Londres- Amesterdão – 

Bona – Milão.  

Lutzky 1990 “A casa dos sete 

quartos” 

Ensaio que defende, para o espaço europeu, uma organização que reconheça a pluralidade 

histórico-cultural e promova a existência de sete regiões transnacionais europeias, distintas, 

mas com forte unidade patrimonial interna.  

IAURIF 1991 “Estrela azul” Ensaio caracterizável por uma natureza dinâmica e prospectiva, procurando antecipar a 

futura organização do espaço europeu, estruturado segundo as áreas mais centrais e 

prósperas, bem como pelos corredores de desenvolvimento induzidos pela instituição de 

redes de transporte transeuropeias. 

Kunzmann e 

Wegener 

1991 “Cacho de uvas” O trabalho produzido é especulativo ou normativo, com a função de defender uma Europa 

de regiões sustentáveis baseada em cidades fortemente internacionalizadas e organizadas, 

entre si, em rede. 

Fonte: Ferrão, 2004, p. 13-14 (adaptado) 
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− De 1991 a 1994, marca a construção do modelo da Europa das Mega-Regiões, 

fundamentado numa série de estudos transnacionais que ajudaram à definição dos 

princípios – base de uma estratégia de desenvolvimento espacial para a UE; 

− De 1995 a 2001, a afirmação de um modelo de ordenamento supra-nacional para o 

espaço geográfico comunitário. 

Esta iniciativa é a face visível de um ciclo de conferências dos Ministros do Ordenamento 

do Território dos Estados-Membros da CE1 realizado ao longo das décadas de 70 e 80, 

cujos resultados promoveram uma alteração da óptica de simples cooperação 

transfronteiriça para uma outra de nível superior, na qual promove-se uma cooperação 

inter-regional e um desenvolvimento espacial da Europa.  

Para Ferrão (2004), e citando Foucher, a Conferência Europeia dos Ministros do 

Ordenamento do Território (CEMAT) desempenha um papel essencial na aposta num tipo 

de planeamento indicativo e estratégico a operacionalizar no espaço geográfico da CE. 

Segundo o autor, este permite uma coordenação efectiva das diversas políticas 

sectoriais, independentemente de as mesmas serem reais ou potenciais, promovendo um 

desenvolvimento sustentável para o quadro Comunitário. Todavia, não foi uma iniciativa 

singular neste contexto, outras foram implementadas durante as décadas de 80 e 90, tais 

como a Resolução Comunitária das Redes Transeuropeias (1989) e o Tratado de 

Maastricht (1991). 

Foi apenas na década de 90 que, como assegura o autor, a CE reconhece a importância 

que as diversas autoridades e entidades envolvidas2 têm no estabelecimento de uma 

política comunitária, correcta e exequível. Como resultado destes pactos de regime 

constituíram-se uma série de programas3 de apoio às suas acções, tais como: RECITE; 

LEADER; INTERREG; URBAN; 

De todo este ciclo de trabalhos extrai, segundo o autor, os seguintes objectivos: 

                                                
1 O seu funcionamento não é permanente, caracterizando-se por alguma informalidade, porém, promoveu 

uma nova era de estudos que deram origem à Carta Regional para a Europa, aprovada no encontro de 

Torremolinos, 1983. (adaptado, Ferrão, 2003) 
2 As autoridades, aqui enunciadas, são as regionais e locais 
3 Todos estes programas foram de iniciativa comunitária. 
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− Consciência efectiva de realidade, diversidade, pontos fortes e fracos, 

potencialidades e fraquezas da CE; 

− Interiorização da real necessidade de se estabelece estratégias; 

− Debate e discussão de uma estratégia de conjunto para o espaço comunitário; 

− Formalização no Encontro de Nantes, em 1989, da fase de preparação dos 

trabalhos com vista à realização do documento Europa 2000. 

Esta nova fase evoluiu ao longo dos primeiros anos da década, caracterizando-se por um 

múltiplo conjunto de iniciativas, sobretudo de investigação de carácter supranacional1, as 

quais versaram sobre a estrutura espacial da União Europeia e as formas mais 

adequadas de estimular a cooperação inter-regional (Ferrão, 2004). 

Paralelamente, publicam-se três documentos sobre a matéria, os quais, mais tarde, 

constituirão a base de trabalho da principal referência bibliográfica do futuro e actual 

modelo territorial comunitário, o Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário 

(EDEC). Este descreve e esclarece a perspectiva e a estratégia desejada para a Europa, 

devendo esta ser considerada de uma forma integrada e comum. 

Assim, os documentos supramencionados são: 

− Europa 20002 (1991); 

− Europa 2000+3 (1994); 

− Vision and Strategies around Baltic Sea4 ou VASAB 2010 (1994).  

Em todos estes estudos existe uma preocupação que ocupa uma posição de destaque, a 

estruturação do projecto europeu em torno de um dos seus principais pilares, o 

ordenamento territorial supra e transnacional. Tal desejo é sublinhado no “Europa 2000”, 

o qual admite a necessidade de se estabelecer uma acção comum que permita, à CE, 

obter os benefícios máximos da exploração da oportunidade que o Mercado Comum 

                                                
1 Projectos de investigação financiados por fundos provenientes da Comissão Europeia. 
2 Documento onde são apresentados os resultados dos estudos realizados sobre oito super-regiões: Arco 

Alpino, Arco Atlântico, Regiões do Mar do Norte, Centro das Capitais, Diagonal Continental, Mediterrâneo 

Central, Mediterrâneo Ocidental e Novos Länder Alemães. (Ferrão, 2003, adaptado) 
3 É retomada a necessidade de desenvolver redes transeuropeias de transportes e formas eficazes de 

cooperação transnacional de base regional. (adaptado, Ferrão, 2003, adaptado) 
4 Representa uma inversão no sentido de abordar a temática, quer pelos objectivos propostos ou pelos 

processos adoptados, decidindo-se por uma visão estratégica conjuntural. (Ferrão, 2003, adaptado)  
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proporcionava. Só assim, as regiões menos favorecidas podem ser integradas nesta 

espiral de dinâmica.  

No seguimento deste trabalho é publicado a “Europa 2000+”, o qual reforça a 

necessidade da existência das inúmeras políticas de cooperação e, paralelamente, 

distingue o ordenamento como um vector transversal e primordial na boa implementação 

das diferentes políticas sectoriais. (Costa, 2006) 

Assim, e para que a sua aplicação seja a mais correcta possível, a CE entendeu como 

necessário criar o Committee on Spatial Planning (CSP), formalizado durante a Cimeira 

de Maastricht, em 1991, e tendo este como função central o estabelecer de uma 

metodologia de trabalho para a matéria. Esta Comissão desempenha um papel de 

particular relevância na evolução de um raciocínio que adopte, essencialmente, uma 

abordagem próxima à do planeamento espacial, evoluindo, posteriormente, para uma 

visão do tipo desenvolvimento espacial.  

Toda produção por si realizada será alvo de uma análise cuidada por parte do Conselho 

Informal de Ministros de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, 

aquando da sua reunião em Liége (quadro 2.1.2). Desde logo um facto revelou-se como 

prioritário: a necessidade de formalizar a pretensão e preparação de um estudo profundo 

sobre a temática, o futuro EDEC, extraindo-se, ainda, algumas conclusões deste 

encontro, tal como assinala Ferrão (2004): 

− Concretizar uma estrutura simbólica que diferencie as inúmeras áreas de 

colaboração na Europa, enquanto comunidade de estados; 

− Seleccionar um conjunto de princípios básicos que orientem o desenvolvimento 

deste espaço comunitário. 

O ano de 19951 assinala a apresentação de um novo conjunto de cenários direccionados 

para a temática, os quais estabelecem uma visão estratégica, prospectiva e integrada do 

espaço comunitário. Como fundamento de tal posição, são avançados três elementos: 

− Sistema urbano; 

− Rede transnacional de transportes; 

− Património natural. 

                                                
1 Ano de realização de um novo Encontro Informal de Ministros, realizado em Estrasburgo. 
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No mesmo ano realiza-se, na cidade de Madrid, uma nova reunião dos Ministros de 

Ordenamento, da qual se extrai a necessidade de, em conjunto, os Estados-Membros 

construírem uma estratégia de desenvolvimento territorial associada a uma revisão da 

aplicação dos fundos estruturais. De imediato, é lançada uma nova série de programas1 

com a finalidade de promoverem uma visão transnacional de planeamento. Em todo eles, 

como afirma Ferrão (2004), existe um desígnio comum, a adopção das orientações e 

opções estratégicas do EDEC.   

Desta forma, as políticas de coesão territorial implementadas desde então têm como 

propósito a diminuição dos efeitos resultantes da criação do mercado comum. Para tal, foi 

necessário proceder-se a uma reforma dos meios comunitários de apoio, principalmente 

os financeiros, formalizada com a publicação da Agenda 2000, para uma União reforçada 

e alargada2.  

Este documento descreve a reestruturação a efectuar e apresenta um renovado conjunto 

de acções com o propósito de solucionar os desafios comuns dos Estados-Membros. 

Digno de realce é, ainda, a manutenção do intuito de constituir uma política regional para 

a CE, ressalvando os responsáveis políticos que esta é uma das principais ferramentas 

de solidariedade entre Estados-Membros. Porém, e apesar do declarado desejo de 

mudança, são mantidas as quatro principais exigências dos povos europeus, 

designadamente: 

− Melhorar a qualidade de vida e instalar um clima de igualdade de oportunidades; 

− Permitir à geração seguinte, o acesso a um ambiente natural devidamente 

preservado e conservado; 

− Permitir o acesso a uma diferente e ampla gama de produtos alimentícios de 

qualidade superior; 

− Gerir eficientemente, efectivamente e correctamente os recursos económico-

financeiros disponibilizados pela UE. 

São apresentadas, igualmente no âmbito deste documento, um conjunto de propostas 

que se focalizam em três grandes desafios:  

                                                
1 Estes programas são de iniciativa comunitária e como exemplo, o INTERREG II. 
2 Aprovado no Conselho Europeu de Berlim, em Março de 1999, tinha como objectivo a modernização de 

certas políticas, tidas como fundamentais, preparando a EU para um cenário de alargamento.  



O Ordenamento do Território e a sua importância nas políticas à escala europeia 

 

 

 67 

− Modernizar o modelo agrícola europeu; 

− Reduzir as assimetrias regionais de riqueza e de desenvolvimento económico;  

− Honrar as prioridades até 2006, promovendo um elevado rigor orçamental. 

Tendo a Comissão Europeia seleccionado, para este cenário, um conjunto reduzido de 

objectivos prioritários, três no máximo, foram criados quatro novos programas de 

desenvolvimento: FEDER; FSE; FEOGA e IFOP.  

Quanto a Iniciativas Comunitárias, o Agenda 2000 introduziu, igualmente, uma redução 

drástica, passando de um conjunto de treze para um total de quatro, designadamente: 

INTERREG; URBAN; LEADER e EQUAL.   

Como reflexo directo desta nova postura, é introduzido um novo princípio em toda a sua 

actividade, o Desenvolvimento Sustentável. Tal ocorrência implica a adopção de uma 

mudança de comportamento por parte da esfera pública e da esfera privada, 

promovendo-se a integração da dimensão ambiental na totalidade das actividades 

realizadas, independentemente do seu campo de actuação. Só com o aumento do 

respeito pelos frágeis limites de tolerância impostos pelo ambiente, independentemente 

de estes se referirem à exploração dos recursos ou à absorção das eventuais alterações/ 

agressões produzidas, é que é possível à sociedade em geral, prosseguir rumo a um 

nível de evolução superior. 

O Desenvolvimento Sustentável, tal como é descrito no Relatório Brundtland1, é um 

processo de mudança em que a exploração dos diferentes recursos existentes, a 

orientação do desenvolvimento técnico e a reforma das várias instituições aumentam o 

potencial, actual e futuro, de satisfação das necessidades e aspirações humanas. É nesta 

conjuntura, onde se privilegia uma gestão correcta, sustentada e sustentável, dos 

recursos naturais do planeta, que este princípio tem a sua lógica. Paralelamente, admite-

se como verdadeiro o facto de o OT ser o caminho a trilhar para o alcance dos objectivos 

propostos. 

Quando, em 1987, a Comissão Europeia publicou o documento “The EU Compendium of 

Spatial Planning Systems and Policies”, esta procurou promover o esclarecimento dos 

vários conceitos de desenvolvimento territorial, enunciando como objectivos os seguintes: 

                                                
1 Publicado em 1987. 
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− Definir a terminologia utilizada; 

− Distinção de conceitos; 

− Concretizar um estudo de benchmarking entre os sistemas de planeamento 

existentes no espaço comunitário e caracterizar os sistemas de organização 

político-administrativos dos vários Estados-Membros.  

Este conjunto de trabalhos preparatórios culmina, em 1997, com a apresentação, no 

encontro de Noordwijk, da versão preliminar do EDEC, a qual, e após as devidas 

alterações e adaptações exigidas pelos participantes, foi ultimada e aprovada em 1999, 

na cidade de Potsdam. No mesmo ano, na cidade de Tampere1, foi aprovado o programa 

de acção que concretiza as suas orientações e estratégias. 

Para Correia (2004), e no que diz respeito ao estabelecimento de objectivos e princípios 

para a UE, este documento é o mais importante de todos os produzidos. Assegura o 

autor que é desejo dos seus autores promover o desenvolvimento sustentável na Europa, 

reequilibrando, por sua vez, o território e respeitando a sua diversidade. Segundo este, 

cabe ao EDEC responder a este intuito, uma vez que propõe uma intervenção concertada 

em matéria de desenvolvimento espacial de forma a corrigir as disparidades registadas. 

Torna-se evidente que este é um trabalho meramente indicativo, de âmbito 

intergovernamental, uma fonte de orientações a considerar, uma reflexão e um debate 

sobre o modo mais correcto de incrementar a compreensão do OT no contexto europeu. 

Do ponto de vista do seu conteúdo, o EDEC compreende uma série de orientações 

estratégicas, tal como indica Allbrechts, referido por Ferrão (2004) e Correia (2004), a 

saber: 

− Princípios-chave – correspondem aos grandes objectivos2 das políticas 

comunitárias; 

− Conceitos estruturantes – correspondem aos princípios directores3; 

− Critérios1 - balizam os objectivos e as opções políticas no quadro da aplicação dos 

princípios e conceitos supramencionados. 

                                                
1 Finlândia. 
2 Coesão económica e social, desenvolvimento sustentável e competitividade equilibrada do espaço europeu. 
3 Tais como: desenvolvimento espacial policêntrico e uma nova relação cidade-campo; equidade de acesso 

às infra-estruturas e ao conhecimento; gestão cautelosa do património natural e cultural 
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O EDEC tem como desejo a promoção de uma linha orientadora que permitisse delinear 

estratégias para o contexto comunitário, as quais seriam materializadas, posteriormente, 

num conjunto de políticas. Para tal, estabelece um conjunto de instrumentos financeiros 

que visavam, através de uma correcta integração espacial, obter um relacionamento, de 

nível excelente, entre as diferentes escalas.  

Conclui-se, então, que esta é uma representação de uma visão de partilha do espaço 

geográfico europeu, na qual o desenvolvimento do mesmo é concebido de uma forma 

integrada, todavia, meramente indicativa e nunca vinculativa. Resulta, por isso, de um 

processo de construção de consensos, de cariz informal e intergovernamental.  

Para tal, o mesmo fundamenta-se numa conceptualização holística de desenvolvimento2, 

pressupondo um respeito pelo princípio da subsidiariedade. Promove-se, assim, a noção 

de partilha territorial da qual emerge um modelo do espaço geográfico europeu. Trata-se, 

portanto, de uma verdadeira manifestação de constituição de uma estratégia 

supranacional de OT. 

No seguimento do que foi discutido, a problemática sobre a soberania nacional é uma 

questão emergente. São diversas as razões que explicam o desconforto que este tema 

provoca junto das populações, umas de natureza histórica e outras de carácter 

económico ou social, porém, esta encontra-se, de alguma forma, discutida e resolvida 

com a assinatura do Tratado de Maastricht. 

Ao longo de todo o processo de constituição do EDEC, o grupo de trabalho responsável 

pelo seu desenvolvimento assinalou como uma necessidade, a operacionalização e teste 

das inúmeras conclusões alcançadas, designadamente: 

− Selecção de indicadores de desenvolvimento espacial; 

− Sugestão de possíveis orientações estratégicas que, num futuro, possam ser 

adoptadas e trabalhadas pelas várias políticas comunitárias ou nacionais. 

Como resposta a esta pretensão, a CE autorizou, no âmbito do artigo 10.º dos Fundos 

Estruturais, a instituição de um projecto que teste os resultados preliminares do EDEC. 

Este novo projecto, cujo inicio remonta ao ano de 1998, foi denominado de Study 

                                                                                                                                              
1 Como critérios entenda-se: a dimensão espacial; dimensão europeia; interesse dos estados-membros e, por 

último, exequibilidade da implementação e eficiência potencial 
2 Descrito por Atkinson e citado por Ferrão (2003). 
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Programme on European Spatial Planning1 (SPESP). Com a assinatura do Tratado de 

Amesterdão, em Outubro de 1997, foi dado início a este novo processo, o qual previa os 

seguintes objectivos: harmonia; equilíbrio e desenvolvimento dustentável do território 

Europeu. 

Esta foi a primeira tentativa de operacionalizar os conceitos, critérios, orientações e 

directivas defendidas pelo EDEC, apresentado um teste aos critérios de desenvolvimento 

espacial anteriormente enunciados, o que permitirá, desta forma, melhorar a 

fundamentação e a base de conhecimento científicos do futuro programa que continuará 

o trabalho até então produzido, o ESPON. Assim, o SPESP apenas concretiza um teste 

aos sete critérios de desenvolvimento espacial a enunciar, posteriormente, pelo EDEC: 

Posição geográfica2; Integração espacial3; poder económico4; propriedade natural5; 

propriedade cultural6; pressão do uso do solo7; integração social8. 

Paralelamente, este desenvolve o conceito de parcerias urbano-rurais, através do qual 

afere as reais possibilidades de visualizar as diferentes políticas e estratégias espaciais. 

Todavia, este não foi o único teste ao EDEC, seguiu-se o programa “Terra, um laboratório 

experimental de ordenamento do território”, lançado em 1997, e produzido no contexto 

das acções inovadoras financiadas ao abrigo do artigo 10.º do Regulamento do FEDER, 

seleccionou quinze projectos e envolveu 63 parceiros locais em 11 Estados-Membros. 

(Terra, sd.)  

O Programa Terra foi concebido como um laboratório, incumbido de testar as novas 

abordagens e metodologias de OT. Para além disso, este programa, juntamente com 

aqueles que integram o INTERREG IIC, teve como pretensão avaliar a pertinência das 

opções políticas propostas pelo EDEC, adoptando como metodologia de trabalho uma 

lógica conjuntural e relacionada entre si em rede. Segundo os responsáveis políticos da 

                                                
1 Este estudo concluí-se em 1999, surgindo a pulicação do seu relatório final, apenas, em 2000. 
2 Localização relativa de área 
3 Oportunidades e níveis de interacção entre as áreas 
4 Situação económica relativa de área comparada com as outras 
5 A importância, sensibilidade, tamanho e raridade dos ecossistemas e outras áreas naturais 
6 Características da paisagem e estruturas culturais antigas e modernas 
7 Probabilidade de conflitos de interesses entre os diferentes de usos do solo 
8 Nível de interacção entre os grupos sociais e as áreas 
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época, esta foi a forma, admitida como a mais correcta, para testar-se e validar-se as 

orientações defendidas no EDEC. 

Testou, igualmente, uma série de novas abordagens metodológicas ao OT, produzindo 

um conjunto variado de resultados que, como o mesmo admite, terão um impacte efectivo 

e duradouro. Assim, importa destacar todos aqueles que, directamente, afectaram a 

estratégia de OT, bem como o conjunto de parcerias e de decisões a estabelecer. 

Perante tal, do relatório final extraem-se o seguinte grupo de ilações: 

− Confirmação de que o tipo de planeamento em vigor não era o formato adequado;  

− A adopção do Desenvolvimento Sustentável como o princípio orientador de um bom 

desenvolvimento local, devendo, por isso, ser promovido junto dos seus actores, 

segundo uma perspectiva e uma estratégica inovadora; 

− Instituição de parcerias como método de concertação de interesses; 

− Instituição de uma rede de cooperação inter-regional, promovendo sinergias e 

desenvolvendo complementaridades entre os territórios.  

− Assistência às autoridades locais na adopção e utilização de instrumentos de 

informação geográfica1, aumentando os níveis de transparência das decisões. 

− Sensibilização das autoridades locais para uma visão supra-fronteiriça, 

responsabilizando-as quanto à implicação dos seus actos. 

− Fornecer ao EDEC um conjunto de conhecimentos que permitam colmatar a lacuna 

existente entre a teoria e a sua operacionalização.  

Tal como refere o relatório final do EDEC, o principal contributo do Programa TERRA foi 

a experiência que este proporcionou aos técnicos envolvidos. Paralelamente, demonstrou 

as dificuldades de interligação das diferentes culturas de ordenamento, a complexidade 

com que se reveste a promoção de uma abordagem multi-sectorial das problemáticas 

que afectam os diferentes actores e a forma mais adequada de se operacionalizar os 

diversos apoios comunitários.  

Durante a década de 90, as políticas de OT tradicionais foram complementadas por uma 

série de iniciativas de carácter estratégico aplicadas à escala local, de forma a promover-

se o crescimento económico e a competitividade, reduzindo a vulnerabilidade das 

economias regionais às diferentes ameaças externas. O aumento da concorrência ao 

                                                
1 Tais como os SIG, os indicadores e os observatórios de apoio às políticas de desenvolvimento integrado. 
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nível territorial permite a emergência de oportunidades para regiões que não teriam 

acesso a estas. A marginalização é, sem dúvida alguma, a principal problemática aqui 

decorrente e somente com o estabelecimento de mecanismos inovadores de 

solidariedade e cooperação, é possível atingir o grande propósito da CE, a igualdade 

entre os Estados-Membros. 

Como reflexo desta ideologia, emerge uma consciência de OT à escala europeia. Para 

tal, é necessário identificar um conjunto variado de requisitos fundamentais como forma 

de abordar, estratégicamente, os problemas em si contidos: 

− Adopção de uma conduta que vise a detecção e a regulamentação dos processos 

mais importantes para uma política de reestruturação regional; 

− Fomentar a compreensão da diversidade, superando as ideias tradicionais sobre o 

facto de o ordenamento ser uma mera sobreposição de programas sectoriais; 

− Entender o ordenamento como “algo” que deve ser considerado de uma forma 

conjuntural pelos diferentes níveis de administração, pública ou privada.  

Findo o EDEC, unanimemente considerado como o grande vector conceptual para o OT 

no espaço europeu, foram realizados novos estudos e projectos, cujo intuito era o de 

melhorar e aprofundar os conhecimentos prospectivos avançados por este. É o caso do 

European Spatial Planning Observatory Network (ESPON). 

O ESPON (figura 2.1.1), além de reflectir uma directiva oriunda do EDEC, é a resposta a 

uma realidade que exigiu, às autoridades competentes, o incremento dos níveis de 

cooperação intracomunitária na investigação e desenvolvimento do universo de matérias 

relacionadas com o espaço e o território. Perante tal, entendeu-se como pertinente a 

criação de um observatório que se debruçasse sobre a temática, promovendo a gestão e 

a prospecção de novas oportunidades para a UE. Este facto é admitido por Ferrão 

(2003), o qual afirma que o ESPON visa apoiar a realização de estudos de base territorial 

que contribuam para formular políticas mais adequadas ao desenvolvimento espacial da 

Europa, nomeadamente no novo contexto pós-alargamento. Este será instituído no 

âmbito da iniciativa comunitária INTERREG III, a qual fornece o suporte financeiro 

necessário para a sua implementação, e tem como tarefas as seguintes: 

− Coordenação e permuta, ao nível comunitário, de experiências e boas práticas de 

actividades no âmbito do INTERREG III; 



O Ordenamento do Território e a sua importância nas políticas à escala europeia 

 

 

 73 

− Assistência técnica e promoção da criação e consolidação de estruturas conjuntas 

para a programação, monitorização e gestão; 

− Coordenação das diversas solicitações realizadas à Comissão de Propostas de 

Cooperação Inter-regional e recolha de toda a informação relativa aos vários 

projectos aprovados, evitando o financiamento em duplicado; 

− Produção de bibliografia, de uma base de dados e de portais de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focalizando-a nos níveis Transnacional e Europeu;

Melhorar a compreensão da diversidade do

território e do seu desenvolvimento;

Incluir uma dimensão prospectiva e um

Desenvolvimento Sustentável

Empregar unidades estaísticas.

Valorização da actual investigação nacional:

Especificar as orientações políticas provenientes do EDEC

nos espaços transnacionais-nacionais

Desenvolver orientações para os instrumentos e instituições

quesão necessários para uma correcta percepção e

 aplicação das opções políticas do EDEC;

Fundos Estruturais;

Políticas de Coesão;

Outras Políticas Comunitárias;

Políticas Sectoriais Nacionais.

Contribuir para uma melhor compreensão e melhoria da

dimensão espacial dos:

Concretizar contribuições e propostas de modo a se

melhorar a coordenação territorial das decisões relevantes ,

adoptadas nos diferentes níveis;

Criar uma ponte sobre o hiato existente entre Decisores

Políticos, Administradores e Cientistas;

Criar uma rede entre a Comunidade Científica Europeia

no fragmentado campo do desenvolvimento espacial.

Objectivos Principais

O programa de acção do EDEC que deriva do processo

EDEC, o qual necessita de alargar a sua base de

conhecimentos para promover as suas acções;

Os Fundos Estruturais após 2006 são dirigidos para a

integração de uma dimensão territorial de financiamento

e de medidas no interior de programas e de outras

medidas políticas de relevância espacial.

Fortalecimento da cooperação entre políticas urbanas entre

Estados Membros ao nível da UE, expressos pela Agenda

Urbana da UE e em particular na Iniciativa Urbana Comunitária

O programa Interreg III que é o suporte para o fortalecimento

de uma cooperação transnacional e inter-regional

(além fronteiras);

Tamanho e heterogeneidade dos novos Estados Membros

Actuais membros e futuros candidatos a Estados Membros

Países da EFTA,

Países do Sul e do Leste mediterrâneo;

O alargamento da União em 2004 bem como o seguinte,

produzirá particulares desafios espaciais devido ao:

Uma perspectiva extensiva de vizinhança na UE, no Leste dos

Balcãs e do Sul;

A Agenda de Lisboa, que aspira a promover na UE uma

economia mais dinâmica e competitiva em 2010. Esta estratégia

envolve todo um conjunto de áreas políticas, desde a

investigação à educação ambiental, emprego, entre outros;

Uma estratégia de Desenvolvimento Sustentável (EDS), onde

no Conselho da Primavera em Barcelona (Março de 2002)

considerou uma lista estrutural de indicadores;

A posição comum do Conselho e do Parlamento em Junho de 2001

contemplava uma Estratégia Urbana Temática

Contemplava igualmente um futuro desenvolvimento de uma lista de

indicadores centrais que deveriam ser incluídos no ESPON de modo

a se assegurar a sua relevância territorial

O programa de estudo ajudará igualmente à elaboração de uma

Estratégia Urbana Temática denominada de Posição Comum do

6.º Programa de Acção Ambiental.

6.º Programa de Acção Ambiental

Direcções Promovidas

Bases de Dados, indicadores e elaboração de cartografia

Projectos Temáticos

Investigação sobre o desenvolvimento espacial e alargamento

da UE

Principais Campos de Investigação

ESPON

 

Figura n.º 2.1.1: Objectivos, direcções promovidas e principais campos de investigação do ESPON. 

Fonte: elaborado a partir de “The ESPON 2006 PROGRAMME”  
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Partindo da premissa de que o território da UE se encontra perante um conjunto de 

oportunidades e ameaças comuns, e admitindo, ainda, que existem especificidades que 

variam de região para região, os vários responsáveis estão convictos de que uma 

abordagem conjunta dos desafios será benéfica para todas as partes envolvidas. É neste 

contexto que é estabelecido um programa estratégico para o observatório, o ESPON 

2006. 

Numa primeira instância, são destacados como objectivos, a promoção do conhecimento, 

a investigação, a informação sobre o desenvolvimento territorial e a preparação do futuro 

alargamento da UE (figura 2.1.1). Tais propósitos levam a classe a ver-se confrontada 

com a opção por dois tipos de opções, designadamente: 

− Promoção de uma perspectiva da UE direccionada para um modelo político 

marcadamente regional; 

− Promoção de um posicionamento ideológico diametralmente oposto ao primeiro.  

Perante tal, é declarado como principal orientação, a concretização de um conjunto de 

políticas que habilitem e beneficiem, directamente e indirectamente, o trabalho em rede, 

das quais se destacam a promoção de uma avaliação ex-ante e a adopção de um 

conjunto de ferramentas necessárias à sua exequibilidade.  

Para que tal seja possível, e como é admitido no documento The Espon 2006 Programme 

Complement, é necessário estabelecer uma rede de contactos nacionais, denominados 

por Pontos de Ligação do ESPON. A cada um destes cabe a responsabilidade de 

coordenar os níveis de investigação em cada Estado-Membro e de estabelecer a ponte 

com o nível superior, isto é, o comunitário.  

O ESPON, enquanto programa, surge estruturado em quatro grandes prioridades, as 

quais, por sua vez, são constituídas por uma série de medidas e submedidas: 

− Projectos temáticos sobre desenvolvimentos espaciais importantes1;  

− Projectos de Impacte Político2; 

                                                
1 São todos aqueles que incidem sobre os grandes desenvolvimentos transnacionais em áreas de fundo, tais 

como a tipologia das regiões e a situação das áreas urbanas; 
2 Versam sobre as implicações espaciais das políticas sectoriais, de desenvolvimento espacial da 

Comunidade e dos seus Estados-Membros, focalizando-se nas inter-ligações institucionais entre os 

diversos níveis governamentais e as dimensões instrumentais das políticas. 
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− Coordenação de projectos1:  

− Guia de investigação ESPON e rede de trabalho científico2:  

Ao analisar as três primeiras prioridades do ESPON, Ferrão (2004), descreve-as como 

sendo reveladores da filiação desta iniciativa no espírito do EDEC, constituindo mais um 

passo para a sua institucionalização. É evidente o desejo das entidades competentes em 

considerar este programa no estabelecimento de políticas de desenvolvimento espacial e 

na reforma dos fundos estruturais do pós-2006. 

O ESPON é, por isso, um privilegiado meio de interacção entre a classe científica e 

política, especialmente, no que diz respeito à dimensão do desenvolvimento espacial 

europeu. O estabelecer de novas descrições territoriais e agendas discursivas, continuará 

a desempenhar um papel crucial na atribuição de valor transnacional ao domínio do 

ordenamento do território. 

Do ponto de vista processual, este é um programa de investigação quinquenal, 

financeiramente enquadrado pelo Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG III e 

tem como propósito, o apoio a estudos para que, num futuro próximo, se promovam as 

políticas europeias de desenvolvimento territorial entendidas como mais adequadas3. 

Assim, esta investigação surge hierarquizada em três grandes níveis: prioridades (5)4; 

medidas (17)5 e sub-Medidas (17)6. 

Concluindo, o OT à escala comunitária é uma realidade, apesar de esta não se encontrar 

formalmente declarado como uma competência, apenas surgindo consagrada nas várias 

políticas e estratégias de desenvolvimento espacial, na sua maioria transnacionais, 

promovidas pelas várias instâncias comunitárias (Ferrão, 2004). Principal razão para tal 

                                                
1 Componente chave do seu programa e local onde se avaliam e integram os resultados obtidos por outros 

projectos, designadamente os dados de base e o sistema de indicadores, tipologias de territórios e cenários 

de desenvolvimento espacial, entre outros. O cruzamento do conhecimento obtido permite coordenar 

tematicamente o programa, preenchendo as inevitáveis falhas e valorando os resultados. 
2 Exploração das sinergias existentes entre os diversos recursos nacionais e europeus de investigação, bem 

como as suas capacidades de investigação. 
3 Adaptado, Ferrão, 2004, p. 31 
4 Nível geral; 
5 Nível específico; 
6 Nível mais específico. 
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facto, a elevada sensibilidade com que se reveste a questão territorial e a soberania de 

cada Estado-Membro.  

Ao considerar como relevante o estabelecimento de uma estratégia transnacional e 

supranacional do espaço geográfico comunitário, a CE admite este o caminho como o 

mais correcto para todos aqueles que constituem a UE.  

Sai reforçada a ideia de que a Comunidade Europeia pode tornar-se ainda mais poderosa 

caso existam laços fortes que unam os seus Estados-Membros, o que se pode 

transformar numa mais-valia tanto para o contexto interno, caracterizável por uma 

liberalização dos mercados e abolição de fronteiras, como para o externo, enquadrado 

por uma tendência generalizada de globalização. 

Como principal reflexo desta inovadora abordagem, emerge uma reavaliação e 

reequação do conceito de coesão, a qual implicou uma série de consequências na 

conjuntura política comunitária. Tal evidência foi formalizada nas actas da Cimeira de 

Salónica, nas quais é integrada de uma forma plena, o conceito de território.  

Do ponto de vista político, a UE alega não possuir poderes formais sobre a dimensão 

territorial e como justificação de tal afirmação, destaca o papel específico por si 

desempenhado no estabelecimento de estratégias transnacionais e de desenvolvimento 

do espaço comunitário. Ordenar o território já não é uma função, exclusiva, da classe 

política de cada Estado-Membro, tendo esta sido, efectivamente, externalizada em 

detrimento da União Europeia e das instituições que a constituem. Esta evolução é 

marcada por várias etapas de convergência, tais como: 

− A liberalização dos mercados; 

− Abolição de fronteiras no seio da União Europeia; 

− Fenómeno de globalização; 

É no presente contexto que se constata o resultado de todo este processo, no qual, o 

território, enquanto objecto, encontra-se sujeito a uma intensa e crescente pressão. Este 

facto promove uma concentração de poder e este, por sua vez, induz para a necessidade 

de organizar o espaço geográfico de forma a tirar partido, exponencialmente, as 

potencialidades do mesmo.  

 


