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2.2. O Ordenamento do Território e a sua importância nas 

políticas à escala nacional 

““AA  oorrggaanniizzaaççããoo  ddoo  tteerrrriittóórriioo  nnããoo  pprreesscciinnddee  ddoo  ppllaanneeaammeennttoo,,  mmaass  

ppooddee  sseerr  vvííttiimmaa  ddeellee  qquuaannddoo  eessttee  ssee  pprroocceessssaa  sseegguunnddoo  iiddeeiiaass  eerrrraaddaass  ee  

ddooggmmááttiiccaass  qquuee  ssee  ttrraannssffoorrmmaamm  eemm  ffaaccttoorreess  ddee  ddeessoorrddeemm““  (Fernando 

Santo, 2006, Bastonário da Ordem dos Engenheiros) 

O acto de planear o espaço geográfico, como actualmente é entendido, é uma realidade 

relativamente recente1 no panorama nacional. Todavia, é possível avançar como um 

primeiro ensaio, a reconstrução da cidade de Lisboa em meados do séc. XVIII 2. Esta 

ocorreu imediamente após o terramoto do dia 1 de Novembro de 1755 e é uma 

aproximação, simples, mas eficaz, ao actual modo de pensar e de estabelecer 

estratégias para o território. Se assim não fosse, os lisboetas já teriam sofrido as 

consequências da adopção de um caminho errado. 

Um outro exemplo, igualmente da autoria do Marquês de Pombal, foi a demarcação da 

região vitivinícola do Douro, cujos reflexos ainda hoje persistem.  

É comummente aceite que até às décadas de 30 e 40 do séc. XX 3, a gestão do espaço 

geográfico foi regulado segundo uma óptica de planeamento urbanístico. A alteração 

desta conjuntura sucede quando os decisores políticos admitem que, do ponto de vista 

económico, a nação lucraria mais se adoptasse um outro tipo de estratégia que 

promovesse o equilíbrio e a estabilidade. Tal reequação caracteriza-se por três grandes 

mudanças: 

− Adopção da escala nacional em detrimento de uma escala local; 

− Adopção de um planeamento económico; 

                                                
1 Com início, aproximado, na terceira década do séc. XX.  
2 Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, responsável máximo da equipa encarregue de 

concretizar tal tarefa. 
3 1932, 1934 e 1946. 
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− Adopção de um modelo analítico da conjuntura em que Portugal se integra; 

A aprovação formal deste novo tipo de escala somente surgiu com a promulgação da Lei 

de Reconstituição Económica, em 19351, através da qual é estabelecida uma estratégia 

de investimentos públicos cujo objectivo é promover o desenvolvimento territorial para um 

período temporal de 15 anos, com início em 1935 e fim em 1950. Foi através deste 

diploma legal que se ampliou o campo de acção do Estado, suportada por um acervo de 

diplomas legais, como é exemplo a Lei de Fomento e Reorganização Industrial2 (LFRI), 

os quais possibilitam ao mesmo efectivar correctamente as suas incumbências.  

A LFRI desempenhou um papel relevante na decomposição das teses ruralistas e 

estagnacionistas, demonstrando a sua desadequação face às necessidades reais de 

Portugal. Assim, e segundo este diploma, eram objectivos a alcançar, a reorganização e 

renovação do tecido industrial existente mediante uma participação efectiva do Estado, 

directa ou indirecta, no capital das empresas. 

Para que tal desejo fosse exequível, o Governo em exercício instituiu o Conselho de 

Ministros para os Assuntos Económicos3 (CMAE), nos termos do previsto do n.º 1 da 

Base III da Lei n.º 2058, de 29 de Dezembro de 1952, com a função de organizar e 

executar um conjunto de iniciativas públicas sectoriais, posteriormente intituladas de 

Planos de Fomento4. Esta iniciativa reflectiu-se de diferentes formas nos vários níveis 

estratégicos da nação, tais como o económico e o territorial. Para Gaspar e Simões 

(2006), este ciclo de planeamento formaliza o arranque da experiência portuguesa em 

matérias de planeamento supramunicipal.  

O I Plano de Fomento, constituído nos termos do n.º 1 da Base III da Lei n.º 2058, de 29 

de Dezembro de 1952, e com um período de vigência previsto para seis anos, teve como 

objecto as obras públicas e o entendimento destas como a alavanca ideal para responder 

ao principal desafio com que o país se deparava, o desenvolvimento económico. Para tal, 

não foram definidos objectivos globais mas sim específicos. O alcance destes significaria, 

                                                
1 Lei n.º 1914, de 24 de Maio de 1935. 
2 Lei n.º 2005, de 14 de Março de 1945 
3 Integrava os Ministros da Presidência, das Finanças, da Marinha, das Obras Públicas, do Ultramar, da 

Economia e das Comunicações e, por fim, o Ministro das Corporações e da Previdência Social. 
4 De 1947 a 1974. 
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para os seus decisores, a eliminação de alguns dos principais estrangulamentos infra-

estruturais. 

Esta foi a primeira tentativa de sistematização do planeamento, enquanto actividade, mas 

como defende o DPP1 (2006), este documento não poderá ser classificado como um 

verdadeiro plano porque, segundo os seus autores, os projectos de investimento nele 

previstos não se encontravam subordinados a uma programação anual de 

financiamentos a efectuar, limitando-se, apenas, a uma enumeração exemplificativa dos 

actos a realizar. Relativamente à sua natureza, o I Plano de Fomento caracteriza-se por 

três importantes aspectos: parcial; misto e imperativo e programático. 

O Plano é parcial devido à sua abrangência limitada e, por isso, não prevê a totalidade 

dos consumos e investimentos necessários para um acto de planeamento a esta escala. 

É misto porque observa a iniciativa segundo uma óptica conjuntural, pública e privada e 

por último, é imperativo porque impõe as opções de investimento público mas é 

meramente programático para a esfera privada. 

Assim, foram distinguidos cinco grandes domínios-alvo, os quais serão objecto de uma 

intervenção, a saber: agricultura; energia eléctrica; indústria; transportes e comunicações; 

ensino e formação. 

Este ciclo de planeamento teve como objectivo central, o estabelecimento de estratégias 

e a organização do investimento público a realizar. Para o caso específico do 

investimento privado, e ao contrário da esfera pública, o papel por si desempenhado é o 

de simples orientação.  

O mês de Agosto de 1955 marcou o início dos trabalhos para a constituição do II Plano 

de Fomento (1959-1964), cuja organização e execução foi aprovada através da 

publicação da Lei n.º 2094, de 25 de Novembro de 1958. A preparação deste novo ciclo 

de planeamento exigiu, à equipa técnica, a elaboração de um renovado conjunto de 

estudos sobre necessidades e perspectivas futuras para a nação portuguesa. Novas 

metas foram traçadas, entre elas a promoção de um desenvolvimento económico 

consistente e célere, ao qual não é indiferente as condicionantes existentes no contexto 

                                                
1 Departamento de Prospectiva e Planeamento do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional (MAOTDR) 
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envolvente1, induzindo a uma transformação e inovação da estrutura produtiva industrial, 

destacando-se o Estado como figura primordial para o seu desenvolvimento e 

crescimento. 

Este tipo de postura foi assinalado, por muitos autores, como uma verdadeira lufada de ar 

fresco na mentalidade nacional, inovando-a e rejuvenescendo-a, em grande parte devido 

ao mesmo encontrar-se dotado de um programa muito selectivo de investimentos 

públicos, admitindo apenas aqueles que se enquadrassem nas seguintes características: 

− Projectar o desenvolvimento económico de Portugal como tema principal; 

− Promover um investimento continuado e permanente; 

− Promover um tipo de investimento plurianual; 

Desta forma, o executivo discriminou os seguintes objectivos: 

− Acelerar o crescimento do Produto Nacional (PN); 

− Melhorar o nível de vida, promovendo o emprego; 

− Melhorar a balança metropolitana de pagamentos. 

Para os seus mentores, a sua obtenção somente poderia ser efectivada mediante um 

processo de industrialização, que promovesse, de uma forma célere, o crescimento do 

PN e melhoraria, como consequência directa, os índices de qualidade de vida da 

população portuguesa.  

Perante este contexto, os decisores políticos, em sintonia com os pareceres produzidos 

pelas várias equipas técnicas envolvidas, admitiram como necessário a definição de 

quatro grandes linhas orientadoras no processo de industrialização. Estas abrangem 

áreas tão diversas como a indústria mineira, a naval e a transformadora e propuseram, 

igualmente, em virtude da adesão de Portugal à European Free Trade Association 

(EFTA), a reorganização de todas as áreas económicas, de alguma forma, relacionadas 

com a actividade industrial.  

Logo após o início deste segundo ciclo de planeamento, foi lançado um Plano Intercalar 

de Fomento (PIF) para o período de 1965 a 1967. Principal motivo desta alteração, a 

emergência de um novo contexto político-económico que promove dois efeitos na 

sociedade portuguesa: 

                                                
1 Período após II Guerra Mundial. 
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− Adaptação das principais linhas orientadoras da economia portuguesa, passando 

esta a ser observada de uma forma conjuntural e integrada; 

− Os diferentes reflexos da mesma na qualidade de vida da população.  

A modificação do clima económico nacional foi reflexo da conjugação de três grandes 

condicionantes, a saber: unificação económica nacional; integração europeia e 

crescentes encargos com as guerras ultramarinas. 

Perante este enquadramento, definiu-se como objectivo central a promoção do ritmo de 

acréscimo do produto nacional e sua melhor repartição (Gaspar e Simões, 2006). Para 

que tal fosse exequível, foi necessário adoptar uma série de resoluções governativas, tais 

como: estabilizar a despesa interna; defesa e solubilidade externa do escudo; estabilizar 

o mercado de trabalho. 

O PIF é uma clara tentativa, por parte dos responsáveis políticos, de promover uma nova 

concepção de planeamento económico que traduza uma firme determinação de 

coordenar as inúmeras exigências da defesa e os objectivos do fomento económico. É, 

igualmente, a primeira experiência de planeamento global, no qual se procurou 

estabelecer uma coerência entre as projecções macroeconómicas e os programas 

sectoriais, promovendo-se, igualmente em primeira instância, a inclusão de objectivos de 

natureza social. (DPP, 2006) 

Este plano, tal como admite Gaspar e Simões (2006), é o reconhecimento, por parte das 

autoridades nacionais da existência de uma série de desequilíbrios e incorrecções 

regionais que deveriam ser solucionadas. Todavia, e face à conjuntura imperante, esse é 

um dos inúmeros males classificados de urgente, devendo Portugal encontrar uma 

metodologia de acção para a sua resolução, passando esta, numa primeira fase, pela 

criação de uma lista de prioridades.  

É dada primazia a investimentos em empreendimentos de superior impacte na sociedade 

civil, de forma a motivar, de imediato, a produção de bens e serviços para que, de uma 

forma sustentada, se obtivesse alternativas às importações e se promovesse as 

exportações portuguesas. 
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O III Plano de Fomento1 (1968-1973), igualmente idealizado para uma aplicação temporal 

hexenal, surge integrado numa conjuntura de consolidação do universo de políticas 

promovidas pelos ciclos de planeamento predecessores. Realizou-se um novo 

diagnóstico à conjuntura económico-social do país, o qual anunciou um conjunto de 

conclusões a serem consideradas em futuras opções, a saber: 

− Despovoamento demográfico do interior e de alguns concelhos do litoral; 

− O crescente fluxo migratório de massas populacionais atraídas pela possibilidade 

de obtenção de trabalho, consequência directa de uma concentração industrial; 

− Processo cumulativo de industrialização e urbanização; 

− Indiscutível desequilíbrio de rendimentos no agregado familiar; 

− Desequilíbrio da rede urbana, principalmente nas urbanas de Lisboa e Porto; 

− Organização bicéfala do país, focalizada nas cidades de Lisboa e Porto; 

− Evidentes carências do interior do país, principalmente nas infra-estruturas. 

Foi neste âmbito que os responsáveis políticos entenderam o desenvolvimento 

económico à escala regional como o percurso mais correcto a percorrer. Desta forma, 

estabelece-se uma estratégia fundamentada em três pilares ou eixos: rede urbana; 

indústria e serviços; agricultura e pescas. 

Ao privilegiar estes três eixos de desenvolvimento, o governo em exercício procurou 

resolver o problema do desenvolvimento urbano desenfreado, cujos impactes foram e 

continuam a ser elevados para Portugal, quer ao nível económico como social. Para tal, 

assinalou zonas específicas, e devidamente adaptadas, à implementação de novas 

indústrias. Posteriormente, estas transformam-se em áreas urbanas de atracção 

privilegiada e como resultado imediato, são enunciados como pilares da sua dimensão 

social, a habitação, a educação e a saúde.  

Outra questão importante é a estruturação de uma rede urbana regional como forma de 

distribuição equitativa dos vários equipamentos, hierarquização dos transportes e 

comunicações. Este plano demonstra, genericamente, uma notória evolução no 

estabelecimento de estratégias e prospectivas para o território. Tal facto é admitido por 

Gaspar e Simões (2006), que salientam o esforço de integração e a preocupação com a 

dimensão do ordenamento, o que se irá traduzir a breve trecho na produção de 

                                                
1 Formalmente estabelecido com a publicação da Lei n.º 2133, de 20 de Dezembro de 1967. 
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documentos fundamentais que pretendiam constituir instrumentos da implementação da 

estratégia de desenvolvimento que é delineada no plano. 

Assim, como objectivo macro para este III ciclo de planeamento, e segundo o descrito na 

Lei n.º 2133, o CMAE estabelece (DPP, 2006): 

− A aceleração do ritmo de acréscimo do PN; 

− A repartição mais equitativa dos rendimentos; 

− A correcção progressiva dos desequilíbrios regionais de desenvolvimento.  

No que diz respeito, exclusivamente, aos procedimentos inerentes ao ordenamento e 

planeamento do território, são três as orientações processuais para a actividade, as quais 

demonstram a coerência e a postura existente entre as diferentes políticas propostas 

(Gaspar e Simões, 2006), designadamente: 

− Produção de um conjunto de planos de nível inferior para posterior integração num 

de nível superior; 

− Necessidade de estabelecer uma estratégia nacional formalizada na figura de um 

plano, de forma a potencializar os recursos, físicos e humanos, nacionais; 

− Organização do território em regiões para que as potencialidades dos planos 

estabelecidos sejam exploradas convenientemente. 

O IV Plano de Fomento1, ao contrário dos anteriores, não foi produzido para ser aplicado 

num período temporal de seis anos, mas sim em dois ciclos de três anos cada. Pretendia-

se, desta forma, obter uma superior adaptação do mesmo e promover a sua flexibilização 

face às constantes alterações do contexto político e económico.  

A sua aplicação não foi concretizada em virtude da Revolução de Abril de 1974, contudo, 

o mesmo estabelecia, uma vez mais, três metas que davam especial relevância e 

incidência ao tema Território em Portugal Continental. A aceleração económica do país é 

um objectivo expresso que, repetidamente, os executivos governamentais nacionais 

desejam e têm em consideração. Para que tal seja possível, é enumerada uma nova 

série de objectivos secundários para a sua obtenção: 

− Combate à inflação; 

                                                
1 Aprovado pela Lei n.º 8/ 73, de 26 de Dezembro. 
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− Adaptação da economia portuguesa aos desafios relacionados com a integração 

económica europeia; 

− As consequentes adaptações das políticas nacionais de trabalho. 

Genericamente, são estes os principais objectivos a reter e todos eles têm como função, 

a promoção do bem-estar e o progresso social, tal como afirmam Gaspar e Simões 

(2006). Era intenção dos governantes que a repartição dos rendimentos fosse efectuada 

de uma forma equitativa e que os índices de satisfação, relativamente à educação, 

cultura, saúde, segurança social e habitação, fossem totalmente preenchidos. 

Paralelamente a todos estes factores, o OT e a correcção dos desequilíbrios regionais 

são desejos novamente defendidos. Por isso, é possível considerar que esta estratégia 

falhou, visto registarem-se nesta área, e estabelecendo uma breve comparação com os 

anteriores Planos de Fomento, alguns desenvolvimentos dos quais se destaca a 

deslocação do crescimento nas Aglomerações Urbanas de Lisboa e Porto, para as áreas 

de influência directa das mesmas. Outro facto importante, é a necessidade de 

estabelecer um conjunto de actos compensatórios para que o equilíbrio nacional seja 

promovido. 

Para que este conjunto de pretensões fosse efectivado, foi necessário definir, tal como 

classificou Gaspar e Simões (2006), um conjunto de orientações específicas. Estas 

implicaram o ordenamento da área metropolitana de Lisboa e o apoio a eixos de 

propagação do desenvolvimento. Paralelamente, promoveu-se o desenvolvimento da 

aglomeração urbana do Porto e dos seus vários eixos de irradiação, admitindo-se que 

este seria um factor de equilíbrio do país relativamente à cidade de Lisboa. 

Declarando como suas, os desejos e pretensões defendidos por anteriores ciclos de 

planeamento, o IV Plano reflecte uma opção pela continuidade, todavia, dois elementos 

devem ser objecto de realce:  

− A possibilidade de constituição de empresas de economia mista, previstas nos 

Instrumentos de Acção Regional, com o objectivo de dinamizar os processos de 

desenvolvimento e de captação de fundos regionais; 

− Consagração de uma nova vertente política, a ambiental. 

No seguimento da Revolução de Abril de 1974, e de toda a envolvência política que a 

caracteriza, o OT em Portugal sofre uma alteração radical, marcando o encerramento 
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deste ciclo e iniciando um novo, ideologicamente diferente. É neste contexto que o Plano 

de Médio Prazo 1977-1980 é lançado.  

Perante uma nova realidade, uma nova metodologia é adoptada, contudo, os 

conhecimentos anteriormente adquiridos não são menosprezados. Tal reflecte-se, por 

exemplo, no prazo da sua aplicação, caracterizável por projectos plurianuais.  

É visível a pretensão de alterar a face do país, procedendo-se a uma mudança profunda 

na sociedade e, como defende Cancela D’ Abreu et al (s.d.), um dos primeiros passos a 

concretizar é o referente ao nível dos instrumentos legais e regulamentares, o Sistema 

Nacional de Gestão Territorial. Do ponto de vista político emerge, em 1975, a pretensão 

de abordar de uma forma ampla o conceito de território. No seu seguimento, foram 

publicadas uma série de diplomas legais, versando alguns destes, pela primeira vez, 

sobre determinadas matérias, tais como: 

− Decreto-Lei sobre a Reserva Agrícola Nacional (1975); 

− Revisão da Lei sobre Áreas Protegidas (1976); 

− Decreto-Lei sobre Planos Municipais de Ordenamento do Território (1982); 

− Decreto-Lei sobre Reserva Ecológica Nacional (1983); 

− Decreto-Lei sobre Planos Regionais de Ordenamento do Território (1988); 

− Revisão do Decreto-Lei da Reserva Agrícola Nacional (1989); 

− Revisão do Decreto-Lei da Reserva Ecológica Nacional (1990); 

− Decreto-Lei sobre o Litoral (1990); 

− Revisão dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (1990). 

Para os autores, a grande evolução encontra-se na forma de observar o território e no 

modo que este seria gerido. A gestão de uma determinada área geográfica deve 

caracterizar-se por um processo de integração e coordenação do universo de políticas 

com incidência espacial, forçando uma cooperação entre as diferentes autoridades 

envolvidas. Paralelamente, aos administrados é exigido uma maior participação nos 

diferentes actos de decisão. 

Do ponto de vista económico, são várias as alterações a realizar face a um contexto 

caracterizável por um elevado défice orçamental, crescente inflação, crescimento da taxa 

de desemprego e de uma presença estatal no tecido empresarial nacional. A este 

conjunto de factores adiciona-se, ainda, segundo Gaspar e Simões (2006), dois outros: 
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− Diminuição das remessas dos emigrantes; 

− Adesão de Portugal à Comunidade Europeia. 

Assim, e para que estas mudanças fossem realmente concretizadas, entendeu-se 

necessário estabelecer, segundo os autores, três eixos fundamentais para o seu apoio, 

designadamente: o sector público; o sector privado e empresas em regime de 

propriedade social e as cooperativas.  

Este ciclo gera expectativas relativamente ao reforço de um planeamento regional que, 

de alguma forma, foram frustradas, tal como sublinha António Figueiredo, citado por 

Gaspar e Simões (2006). Este insucesso deveu-se a dois factos: 

− A não formalização da aprovação por parte do parlamento português; 

− Não ter sido privilegiada uma lógica de plano nacional regionalizado.  

Estes dois factores associados à utilização de alguns modelos anteriormente 

experimentados e avaliados de duvidoso sucesso, justificam a desilusão que o mesmo 

provocou. 

O Plano de Médio Prazo seguinte, com aplicação prevista para 1981-1984, foi 

caracterizado como sendo um processo mais simplificado mas também menos 

aprofundado que o anterior. Razão de tal facto foi a utilização de relatórios de diagnóstico 

desactualizados e não validados. No entanto, este ciclo não é instituído com força de lei 

devido à adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE), o que obrigou à 

necessária reformulação do sistema de planeamento em vigor. 

Após 1986, data que marca a adesão de Portugal à CEE, o país foi obrigado a apresentar 

um Plano de Desenvolvimento Regional (PDR), visto que só desta forma é que a nação 

pode candidatar-se aos fundos estruturais europeus. Perante este quadro, foi aprovado, 

tanto ao nível nacional como comunitário, um referencial para o quadriénio de 1986-1990, 

o Programa de Desenvolvimento Regional (PRODR).  

Este enunciou uma série de orientações e projectos a serem estabelecidos para um 

desenvolvimento de médio prazo, permitindo, desta forma, a candidatura destes a 

Fundos Estruturais de Desenvolvimento Regional (FEDER). Distinguiram-se, assim, duas 

categorias de investimento: o directamente produtivo e o das infra-estruturas de apoio às 

actividades produtivas. (Gaspar e Simões, 2006) 
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Em 1987, é efectuada a revisão deste programa, a qual considera necessário dar uma 

resposta cabal às exigências do Comité de Política Regional. Com esta reavaliação, é 

possível adaptar o programa às novas realidades e abri-lo a novas temáticas, tais como: 

o OT e as dinâmicas transfronteiriças. É neste contexto que surgem as Programa de 

Desenvolvimento Regional (PRODR), considerados como os primeiros instrumentos de 

planeamento económico e social de médio prazo, os quais caracterizam-se pela sua 

plurisectorialidade.  

Na sequência deste programa, e com a nomeação de um novo executivo 

governamental1, torna-se necessário clarificar e definir uma estratégia de 

desenvolvimento regional para Portugal. Surge, assim, o Programa de Desenvolvimento 

Económico e Social Regionalmente Diferenciado (PRODESREDI), a ser aplicado ao 

longo do quadriénio de 1989-1992. Este caracteriza-se por possuir uma visão conjuntural 

e integrada do país, das realidades que a compõem e dos seus processos de 

desenvolvimento. Desta forma, este divide-se em três documentos:  

− Grandes Opções do Plano (GOP 89/92); 

− Plano de Desenvolvimento Regional (PDR); 

− Programas operacionais de âmbito sectorial e regional que corporizam o PDR.  

O universo de conhecimento produzido por estes documentos possibilita, a todos os 

interessados, o pesquisar de soluções para futuros desafios económicos, especialmente 

os de cariz interno, compor um conjunto de alterações ao nível estrutural de forma a 

potencializar o princípio de Coesão Económica e Social e, por último, servir de 

instrumento de orientação e informação para o sector público e privado. Desta forma, 

como eixos de orientação política à escala regional, este programa estabelece os 

seguintes: 

− Promover um processo de desenvolvimento económico e social; 

− Corrigir e aproximar os diferentes níveis de condição de vida, 

− Incrementar os índices de acessibilidade; 

− Desenvolvimento Sustentável2.  

                                                
1 XI Governo Constitucional. 
2 Apesar de não ser referido expressamente, a sua inclusão advém do facto de o programa declarar o desejo 

de promover, da forma mais correcta possível, o ordenamento do território e a conservação ambiental. 
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O PRODESREDI efectiva estas orientações numa série de subprogramas1, os quais 

abordam as seguintes áreas temáticas:  

− Sectoriais2;  

− Territoriais3; 

− Sstemas de incentivos4. 

Relativamente ao PDR referente ao quadriénio de 1989-1993, este, na sua essência, 

aponta para uma vontade de ultrapassar os vários estrangulamentos estruturais à 

consolidação de um processo sustentado de desenvolvimento económico e social. Assim, 

estabelecem-se três grandes objectivos que servem como sustentáculo. (quadro 2.2.2.) 

Quadro n.º 2.2.2: Objectivos do PDR para o quadriénio de 1989-1993 

 
Eixos Intervenções Operacionais 

1 Incremento da eficiência no sistema produtivo. � Infra-estruturas; 

� Apoio ao investimento produtivo. 

2 Promover a formação dos Recursos Humanos. • Desenvolvimento da educação e da formação; 

• Melhoria das condições de vida. 

3 Corrigir, de uma forma sustentada, os desequilíbrios 

internos 

• Reconversão produtiva regional; 

• Aproveitamento dos potenciais de crescimento; 

• Desenvolvimento local e ordenamento do território. 

Fonte: adaptado, Gaspar e Simões, 2006 

O resultado final da elaboração deste plano foi a obtenção do acesso a fundos europeus, 

no âmbito do Quadro Comunitário de Apoio I (QCA I). Tal facto veio a reflectir-se, de uma 

forma directa, no planeamento e desenvolvimento regional em Portugal durante, 

aproximadamente, uma década (de 1989 a 1997). 

A aplicação destes fundos e os reflexos por si produzidos na comunidade portuguesa 

foram alvo de uma avaliação. Esta revestiu-se de um carácter de obrigatoriedade a partir 

                                                
1 Num total de duas dezenas. 
2 PEDAP, agricultura; PEDIP, indústria; PRODEP, educação. 
3 OID da Península de Setúbal e Norte Alentejano 
4 O PNICIAP, que surge associado a três sistemas de incentivos diferentes: SIBR – Sistema de Incentivos de 

Base Regional, o SIFIT – Sistema de Incentivos de Financiamento do Turismo e o SIPE – Sistema de 

Incentivos do Potencial Endógeno 
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do momento em que a Comissão Europeia admitiu, como condição sine qua non para 

novas candidaturas a Fundos Comunitários, a necessidade de uma comprovação da 

correcta utilização e do bom aproveitamento dos vários apoios financeiros concedidos.    

O PDR 1994-1999 promove a candidatura de Portugal ao QCA II (quadro 2.2.3), o qual 

abraça como princípio de trabalho, as duas grandes estratégias comunitárias para o seu 

período de vigência. Para tal, foi exigido à nação uma nova adaptação à estratégia de 

planeamento e desenvolvimento comunitária, possibilitando, por sua vez, o acesso aos 

diversos fundos disponibilizados 1. O executivo governamental português viu-se, assim, 

na obrigação de orientar toda a sua política para a obtenção dos seguintes objectivos: 

− Promover uma transição tranquila entre o QCA vigente e o futuro; 

− Promover uma simplificação processual na gestão dos fundos comunitários 

recebidos. 

Como metodologia, foi necessário concretizar um conjunto diverso de procedimentos que 

culminaram, como assinalam Gaspar e Simões (2006), na publicação de três documentos 

finais, cujo lema foi Preparar Portugal para o Século XXI, a saber:  

− Análise Económica e Social; 

− Opções Estratégicas; 

− Plano de Desenvolvimento Regional. 

O QCA II inova ao distinguir um eixo com o título “Promover a Qualidade de Vida e a 

Coesão Social”. Além deste, e apesar de todos os outros terem sofrido uma verdadeira 

operação de cosmética, principalmente no que se refere aos títulos, o objecto manteve-

se. A qualificação dos recursos humanos, o reforço da competitividade da economia 

portuguesa e o fortalecimento da sua base económica, são três objectivos, de um total de 

quatro, a serem alcançados com este novo ciclo de apoios (quadro 2.2.3). 

 

 

 

                                                
1 Fundos de Estruturais e Fundo de Coesão. 
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Quadro n.º 2.2.3: QCA II (1994-1999) 

Eixo I Eixo II Eixo III Eixo IV 

Qualificar os recursos 

humanos e o emprego 

Reforçar os factores de 

competitividade da economia 

Promover a qualidade de vida 

e a coesão social 

Fortalecer a base económica 

regional 

E
ixo

s 

IO Educação IO Transportes IO Ambiente PO Promoção Pot. Desenvol. Reg. 

IO Ciência e Tecnologia IO Transportes -  Comp. Portos IO Renovação Urbana PO Região Norte 

IO Formação 

Profissional e Emprego 

IO Telecomunicações IO Saúde PO Região Centro 

IO Formação da 

Administração Pública 

IO Energia IO Integr. Econ. e Social 

Grup. Sociais Desfavorecidos 

PO Região de L.V.T 

 IO Agricultura  PO Região Alentejo 

 IO Pescas  PO Região Algarve 

 IO Indústria  PE Desenvol. Região Autón.Açores 

 IO Turismo e Património Cultural  PO Plurifundos Reg. Autón. Madeira 

 • Componente Turismo  Subv. Glob. Apoio Invest. Autárq. 

 • Componente Cultura  PE Desenvol. Integr. Zona Alqueva 

 • Componente Juventude  PO Assistência Técnica do QCA III 

 IO Comércio e Serviços  PO Infra-Estrut. Sist. Inf. Estat. 

P
rog

ra
m
as O

peracionais 

Fonte: Gaspar e Simões, 2006, p.194, adaptado 

Para o período posterior a 1999, e compreendendo este, apenas, o espaço temporal de 

2000 a 2006, o PDR previsto fundamentou-se no Plano Nacional de Desenvolvimento 

Económico e Social (PNDES), de Fevereiro de 1998. O grupo de trabalho do PNDES 

reuniu um extenso conjunto de pareceres e diagnósticos sobre a realidade nacional, os 

quais foram compilados num documento final denominado de Diagnóstico Prospectivo.  

Este encontra-se organizado em sete capítulos, através dos quais estabelece-se uma 

imagem do contexto em que Portugal surge integrado, os seus pontos fortes e fracos, 
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analisou-se as potencialidades e as ameaças, culminando num capítulo que efectua um 

balanço da aplicação dos fundos provenientes do QCA I, a saber:  

− Enquadramento Internacional e Europeu; 

− Tendências Demográficas; 

− Situação Macroeconómica; 

− Valorização dos Recursos Humanos e Dinâmicas das Actividades; 

− Coesão Económica e Social; 

− Oportunidades e Desafios de desenvolvimento para o País e respectivas regiões; 

− Balanço da Execução do Quadro Comunitário de Apoio para 1994 e 1999. 

No final de 1998, o PNDES publica um segundo documento denominado de “Portugal: 

uma visão estratégica para vencer o Século XXI”, no qual o grupo de trabalho reforça as 

conclusões capitais defendidas no documento antecessor.  

O PDR 2000-2006 surge em Dezembro de 1999, estruturando-se em nove capítulos, dos 

quais os primeiros quatro correspondem a uma breve síntese dos documentos que o 

antecederam. Este novo documento estratégico propõe uma nova série de Intervenções 

Operacionais (IO), repartidas, segundo um critério previamente estabelecido, por quatros 

eixos admitidos como de superior prioridade (quadro 2.2.4). 

Quadro n.º 2.2.4: QCA III (2000-2006) 

Eixo I Eixo II Eixo III Eixo IV 

Elevar nível qual. dos portugueses, 

promover o emprego e coes. social 

Alterar o perfil prod. em 

direcção às activid. futuro 

Afirmar o valor do territ. e da 

posição geoeconóm. do país. 

Promover o Desenvol. Sustent. 

das regiões e a coesão nacional. 

E
ixo

s 

PO Educação PO Agricultura PO Acessib. e Transportes PO Regional Norte 

PO Emp., form.  e Desen. Social PO Pescas PO Ambiente PO Regional Centro 

PO Ciência, Tecn. e Inovação.  PRIME  PO Regional L.V.T. 

PO Sociedade da Informação   PO Regional do Alentejo 

PO Saúde   PO Regional do Algarve 

PO Cultura   PO Regional dos Açores 

   PO Regional da Madeira 

   PO Assistência Técnica 

P
rogram

as O
peracio

nais 

Fonte: Gaspar e Simões, 2006, p.199, adaptado 
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Logo à partida, deve ser realçado a apresentação de uma síntese da avaliação ex ante, a 

qual surge no seguimento das directrizes provenientes da regulamentação comunitária. 

(Gaspar e Simões, 2006, adaptado)  

Todavia, esta não é a única alteração digna de realce. É claro que a sua estratégia 

aponta para uma qualificação dos recursos humanos, educação e formação ao longo da 

vida profissional, para o recurso às novas tecnologias e qualidade de vida. Tal ocorrência 

é sintoma de uma alteração de postura da classe política é reflexo de uma mentalidade 

rejuvenescida, resultante do incremento de uma consciência ambiental. A aplicação deste 

QCA foi complementada com três programas de Iniciativa Comunitária: INTERREG III; 

LEADER + e URBAN II.  

Considerando o universo de inovação que o novo contexto europeu pressupõe, e no qual 

Portugal encontra-se plenamente integrado, foi necessário adaptar o quadro legal vigente 

à nova realidade. Desta forma, a Lei 43/ 911, de 27 de Julho, que estabelece a Lei-

Quadro para o Planeamento, vem regular a organização e o funcionamento do sistema 

de planeamento nacional, clarificando a sua estrutura, estabelecendo objectivos e 

princípios genéricos dos mesmos, bem como a definição da parte processual da sua 

elaboração. O desenvolvimento equilibrado das regiões e a procura de coerência entre as 

políticas económicas e as de OT surgem, neste diploma, reiteradas (Gaspar e Simões, 

2006). 

Quanto ao ordenamento nacional, e considerando como data limite a publicação da Lei 

n.º 48/ 982, de 11 de Agosto, a nação não dispunha até essa data de um instrumento 

jurídico que regulasse, realmente, o espaço territorial e toda a sua estratégia. Ao citar 

Fernando Gonçalves, os autores defendem que até finais da década de sessenta não 

existia legislação com este tipo de abrangência e à data da sua publicação, apenas 

quatro diplomas legais tiveram aplicação à gestão territorial e mesmo estes eram 

marcadamente urbanísticos, designadamente (DGOTDU, 2007): 

1. Decreto-Lei n.º 3392/ 44, que regimenta os planos de urbanização; 

2. Lei n.º 2030/ 48, que estabelece o regime de expropriação por utilidade pública e 

dos encargos de mais-valia; 

                                                
1 Este diploma legal revogou a Lei n.º 31/ 77, de 23 de Maio. 
2 Denominada de Lei de Bases do Ordenamento do Território e do Urbanismo. 
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3. Decreto-Lei n.º 38388/ 52, de 29 de Agosto, denominado por Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas (RGEU), alterado pelos seguintes diplomas legais: 

� DL n.º 44258, de 31 de Março; 

� DL n.º 45027, de 13 de Maio; 

� DL n.º 650/ 75, de 18 de Novembro; 

� DL n.º 43/ 82, de 8 de Fevereiro; 

� DL n.º 204/ 82, de 22 de Maio; 

� DL n.º 185/ 83, de 9 de Maio; 

� DL n.º 463/ 85, de 4 de Novembro; 

� DL n.º 64/ 90, de 21 de Fevereiro 

� AC TC n.º 329/ 92, de 14 de Novembro; 

� DL n.º 61/ 93, de 3 de Março; 

� DL n.º 409/ 98, 410/ 98 e 414/ 98, de 31 de Dezembro. 

4. Decreto-Lei n.º 46673/ 65, que estabelece o regime de operações de loteamento. 

Com o advento dos Planos de Fomento, é manifesta a necessidade de estabelecer uma 

nova perspectiva para o desenvolvimento e gestão do território português. Com a 

promulgação do Decreto-Lei n.º 576/ 70, de 24 de Novembro, comummente identificada 

por “Lei dos Solos”, é dado um passo importante no sentido de organizar e regular o 

espaço geográfico. 

Posteriormente, com a promulgação da Lei n.º 11/ 87, de 7 de Abril, denominado por Lei 

de Bases do Ambiente (LBA), é dado um outro importante passo na evolução da temática 

no panorama nacional, formalizando um conjunto de princípios importantes para o 

ordenamento do território, encontrando-se estes estruturados segundo uma hierarquia, 

denominando-se de primários e específicos.  

Os primários relacionam-se com o objectivo de se optimizar e garantir a continuidade de 

utilização dos recursos naturais, qualitativa e quantitativamente, segundo o pressuposto 

básico de um desenvolvimento auto-sustentado. Estes devem considerar, sempre, um 

conjunto de princípios específicos, os quais têm como intuito prevenir, equilibrar, 

participar, gerir e accionar, cooperar, adequar, recuperar e responsabilizar. 

A LBA, enquanto diploma normativo, estabelece uma série de objectivos e medidas que 

devem ser, no futuro, consideradas. Como reflexo, são definidos uma série de conceitos, 

dos quais se destaca o de OT. Assim, a LBA, no seu artigo 5.º, entende o ordenamento 



O Ordenamento do território e a sua importância nas políticas à escala nacional 

 

 96 

como um processo integrado de 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 de valores como o equilíbrio biológico e a estabilidade geológica, segundo 

uma perspectiva de aumento da sua capacidade de suporte de vida.  

No capítulo II e III do mesmo diploma, são estabelecidas as diferentes componentes 

ambientais naturais e humanas, as quais estruturam o Ordenamento em dois grandes 

ramos, o físico e o humano. Contudo, é notório a existência de uma maior preocupação 

para com o ambiente físico em geral.  

Após o estabelecimento das bases da política de OT e de urbanismo1, através da Lei n.º 

48/ 98, de 11 de Agosto, o Governo foi obrigado a definir o regime jurídico dos novos 

instrumentos de gestão territorial e a alterar o regime aplicável à elaboração, aprovação, 

execução, avaliação e revisão dos Planos regionais de Ordenamento do Território 

(PROT), dos Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) e dos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território (PMOT). Este conjunto alargado de intenções 

foi concretizado com a promulgação do Decreto-Lei n.º 380/ 99, de 22 de Setembro, 

diploma que fixa o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 

posteriormente revisto e alterado pelo Decreto-Lei n.º 310/ 2003, de 10 de Dezembro.  

Concluindo, o OT à escala nacional em Portugal, e numa primeira fase, parte de uma 

base tipicamente urbanistica. Somente após a implementação dos Planos de Fomento é 

que a sua essência é modificada, passando a ser marcadamente economicista. Este 

facto proporciona ao país, a implementação de uma série de estratégias que promoveram 

uma visão conjuntural e estratégica do seu todo. 

Como resultado visível, é estabelecido um ciclo de planeamento cuja fundamentação se 

alicerça num conjunto de relatórios de diagnóstico, todos de âmbito nacional, 

concretizando um modelo da realidade que caracterizava Portugal. Como reflexo, os 

planos produzidos alteram, de uma forma vincada, o panorama espacial nacional.  

É uma realidade presente, o facto de a esmagadora maioria dos problemas que 

actualmente afectam Portugal, terem sido diagnosticados logo pelo primeiro Plano de 

Fomento, em 1952. Desde dessa altura, tem sido permanente o debate, entre os vários 

executivos governamentais, sobre a melhor forma de os mitigar ou solucionar. 

                                                
1 Reconhecida como a Lei de Bases da Política do Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPOTU). 



O Ordenamento do território e a sua importância nas políticas à escala nacional 

 

 97 

Após a Revolução de 25 de Abril de 1974, o OT sofre uma inversão na sua ideologia, 

tendo-se retomado uma linha de pensamento que assumia o urbanismo e o planeamento 

regional como as bases da sua organização territorial. Neste contexto, perderam-se 

algumas das mais-valias produzidas pelo anterior ciclo de planeamento, tais como uma 

visão conjuntural e estratégica do país, todavia, adquiriram-se outras, as quais 

promoveram uma maior proximidade do poder de decisão à população. 

É neste contexto que é produzida toda uma série de legislação orientada para temas até 

então nunca abordados, tais como a Reserva Agrícola Nacional, a Lei sobre as Áreas 

Protegidas, entre outras. Toda esta inovação “alimenta” o ciclo de planeamento seguinte, 

os Planos de Médio Prazo, os quais nunca foram instituídos com força de lei em virtude 

de Portugal ter aderido, em 1986, à Comunidade Europeia (CE). 

Este facto obriga o país a adaptar-se, inclusivé legalmente, a uma nova filosofia territorial, 

mais aprofundada e fundamentada, devendo-se tal facto às exigências, oriundas das 

várias entidades comunitárias, para acesso aos variados Fundos Comunitários 

destinados à convergência dos seus Estados-Membros.  


