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METODOLOGIAS DE MEDIÇÃO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA APLICADAS
AOS PLANOS DIRECTORES MUNICIPAIS – O CASO DE ESTUDO DA REGIÃO
CENTRO
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
Vanda Cristina Brito e Sousa1

Resumo
A conversão e fragmentação de habitats naturais é, actualmente, pela perda de biodiversidade que
induz, um dos principais problemas de conservação da natureza tendo a sua principal origem nas
forças motrizes de natureza antrópica inerentes às formas de uso, ocupação e transformação do solo.
A adequação do grau de conformidade do ordenamento aos objectivos da conservação da natureza
passa pela avaliação do desempenho dos Planos Directores Municipais (PDM), no que se refere à
dinâmica por eles implementada em termos da afectação do território a usos que potenciem, ou não, o
aumento do capital natural dos concelhos.
Pretende-se com o presente trabalho efectuar um breve ensaio de classificação dos 78 municípios da
Região Centro através da cálculo do índice de Capital Natural adaptado, segundo a lógica do modelo
da OCDE, “Pressão-Estado-Resposta” construído com base no Sistema de Indicadores de
Desenvolvimento Sustentável (SIDS) nacional.
Este trabalho faz parte um estudo mais vasto de definição da Estrutura Ecológica Municipal, levado a
cabo para cumprimento dos objectivos da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e
Biodiversidade por intermédio dos PDM.
PALAVRAS-CHAVE: Conservação da Natureza, Ordenamento do Território, Avaliação de PDM;
Modelo “Estado-Pressão-Resposta”; Índice de Capital Natural.
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Abstract
Natural habitats’ conversion and fragmentation and consequent biodiversity’s lost is, nowadays, one of
nature’s conservation major problems; their main sources are the motive powers of anthropic origin that
deeply commit to soil use, occupation and transformation.
The planning’s level of compliance adequation to the nature’s conservation goals has to deal with the
Municipalities’ Directorial Plans (PDM) execution evaluation on what concerns to their dynamics in
terms of a territorial making use of that enhance, or not, the growth of the municipalities’ natural capital.
So, this paper intends to make a brief classification’s essay of the 78 Portuguese Centre Region’s
Municipalities through the calculation of the adapted Natural Capital Index, using the OCDE’s evaluation
model, “Pression-State-Answer”. This model is built with the national SIDS.
This work is part of another study of Municipality’s Ecological Structure definition, to accomplish the
ENCNB purposes through the PDM.

KEY WORDS: Nature’s Conservation, Territorial Planning, PDM’s Evaluation, model “Pression-StateAnswer”; Natural Capital Index.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A conversão e fragmentação dos habitats naturais constitui, actualmente, um dos principais problemas
de Conservação da Natureza, que leva aos fenómenos de destruição de ecossistemas e de perda de
biodiversidade (Bennett, 2003).
Este problema decorre fundamentalmente das forças motrizes de natureza antrópica relacionadas com
as formas de uso, ocupação e transformação do solo, catapultando-o para o cerne das questões de
Ordenamento do Território (ENCNB, 2001; Avaliação Milénio, 2004).
Uma das opções traçadas pela Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade
(ENCNB), com vista à inversão desta problemática, centra-se na constituição de uma Rede
Fundamental de Conservação da Natureza (RFCN), composta pelos “territórios orientados para a
conservação das componentes mais representativas do património natural e da biodiversidade”.
Ainda segundo o mesmo documento, deverá ser promovida uma continuidade espacial e conectividade
entre aquelas áreas nucleares de conservação através da instituição de corredores ecológicos nos
espaços rurais e urbanos, nomeadamente na figura dos Planos Directores Municipais (PDM).
Verifica-se, assim, uma convergência progressiva das temáticas da Conservação da Natureza e do
Ordenamento do Território para um denominador comum, quer por via da tendência de conexão entre
os domínios científicos implícitos, quer por via da evolução de ciências complementares, tendendo
actualmente para a definição de áreas territoriais em rede destinadas à conectividade funcional de
habitats.
Perante tal contextualização, e encontrando-se a maioria daqueles Planos em fase de revisão, propõese como ponto de partida a seguinte questão: os PDM têm sido instrumentos eficazes na Conservação
da Natureza?
Com vista à resolução da questão colocada o objectivo geral é o da avaliação, para a Região Centro,
do grau de conformidade da execução de tais instrumentos face aos desígnios das políticas nacionais
em termos de Conservação da Natureza.
Segue-se a lógica do modelo PER, utilizada pela OCDE na avaliação das políticas ambientais de cada
Estado (OCDE, 2003), identificando-se neste exercício proxis do Estado dos territórios e da Pressão
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sobre eles exercida a partir de indicadores do SIDS (Vários, 2000). Será com base nestas mesmas
proxis que irá ser calculado e adaptado o Índice de Capital Natural, construído igualmente como
ferramenta de avaliação utilizada na Convenção de Diversidade Biológica, utilizado na mensurabilidade
da Conservação da Natureza induzida pelos PDM.
Para a definição das proxis parte-se de um conjunto de pressupostos, a saber:
1ª - Por objectivos de Conservação da Natureza consideram-se os objectivos expressos pela ENCNB,
sendo que ao dar resposta ao primeiro objectivo daquela estratégia – “conservar a natureza e a
diversidade biológica” – se responde intrinsecamente aos restantes – “promover a utilização
sustentável dos recursos biológicos” e “contribuir para a … cooperação internacional na área de
conservação da natureza”;
2ª - As componentes do Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) são áreas nucleares
privilegiadas para a conservação uma vez que já se encontram devidamente reconhecidas como
detentoras de valores naturais a proteger;
3ª - Quanto maior a área afecta à conservação maior a probabilidade da existência de uma maior
variabilidade de espécies e de um maior número de indivíduos;
4ª - A preservação de habitats contribui para a conservação das espécies;
5ª - Quanto maior a conectividade entre habitats isolados maior a probabilidade da sua utilização pelos
seres vivos que deles dependam;
6ª - Uma Estrutura Ecológica Municipal (EEM) pressupõe a indução de conectividade na paisagem,
seja ela estrutural ou funcional;
7ª - O estudo da evolução dos habitats é uma alternativa ao estudo das espécies, sendo a abordagem
ecossistémica uma alternativa válida à abordagem específica.
Pelo que, se irá procurar medir a quantidade de área pertencente ao SNAC como proxi de Estado e a
perda (transformação ou fragmentação) da área de potencial natural como proxi de Pressão. O
resultado da avaliação dependerá, então, da capacidade de cada PDM induzir a maximização e
conectividade da área de potencial natural, bem como a redução dos factores de pressão. Quanto à
proxi de Resposta não será objecto de desenvolvimento neste estudo uma vez que faz parte de um
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trabalho mais exaustivo (em que se recorre a métricas de Ecologia da Paisagem e técnicas de
Planeamento Biofísico) de identificação de áreas adicionais ao nível concelhio com potencial natural
passível de ser classificado como EEM (3ª, 4ª, 5ª e 6ª premissas) e assim assimilado pela RFCN.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada assenta, então, num processo de avaliação do capital natural potenciado ou
limitado pelos PDM, tendo em conta apenas o cálculo de indicadores de Estado e de Pressão, para os
respectivos momentos de análise.
O presente exercício de avaliação tem por base, o modelo de avaliação ambiental “Pressão-EstadoResposta” (PER) utilizado pela OCDE na avaliação das políticas ambientais e de ordenamento de cada
Estado (OCDE, 2003), o qual é adaptado à avaliação da dinâmica das políticas municipais expressa
pelos PDM.
A definição deste modelo tem subjacente a ideia de que as actividade humanas exercem pressões no
ambiente (Pressão) afectando a sua qualidade e a quantidade dos recursos naturais (Estado). Por sua
vez, a sociedade responde a estas alterações (Resposta) através de políticas ambientais, económicas
e sectoriais que necessitam de ser avaliadas.
O critério de construção associado ao modelo traduz-se na selecção de três grupos de indicadores que
forneçam, respectivamente, uma imagem representativa das condições ambientais (ex: quantificação
da área de ecossistemas prioritários), das forças motrizes antrópicas actuantes (ex: percentagem de
conversão de habitats) e das orientações passíveis de implementação para a minimização de impactos
(ex: número de espécies protegidas), funcionando como um pacote de ferramentas para os decisores
políticos, na avaliação do desempenho do plano.
Nesta linha de pensamento, foi identificada ao nível nacional uma bateria de indicadores de Estado,
Pressão e Resposta, e integrada no Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (SIDS),
os quais se subdividem nas áreas ambiental (A), social (S), económica (E) e institucional (I), e de onde
são seleccionados os que servem de base para a construção do modelo da presente dissertação.
A partir dos diferentes tipos de indicador procede-se à construção do Índice de Potencial Natural
Concelhio (IPNC), utilizado na comparação dos concelhos, que por sua vez resulta da adaptação do
Índice de Capital Natural (ICN).
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O índice originário – ICN – foi desenvolvido como ferramenta de avaliação para a Convenção de
Diversidade Biológica (CDB) e classificado como um índice de desempenho. Foi igualmente utilizado
em estudos da UNEP (1997) e da OCDE (2001), e tem vindo a ser usado em vários países, como
barómetro do stock de recursos naturais, designadamente na Noruega, no Japão, no Canadá e na
Austrália (OCDE, 2002; Islam, 2006).
O ICN define Capital Natural como produto da quantidade e qualidade dos ecossistemas. A quantidade
de ecossistema de uma região é dada pela extensão de ecossistema natural nessa mesma região e é
expressa em percentagem da área total. A qualidade do ecossistema é medida em função de
diferentes variáveis como a abundância ou riqueza de espécies ou a estrutura dos ecossistemas, entre
outras, e expressa-se pela média dos rácios entre o estado actual e o estado de referência para cada
uma dessas variáveis (OCDE, 2002). O estado de referência deverá reportar-se ao momento com o
qual se pretende efectuar a comparação, que no caso concreto se refere ao inicío do período de
vigência de um PDM.
Este tipo de indicador pode ser aplicado a diferentes escalas e a qualquer tipo de ecossistema.
Contudo, uma das maiores limitações na sua construção é a disponibilidade diminuta de dados
relativos às espécies e principalmente para diferentes momentos de análise (OCDE, 2002). Neste
contexto, os autores do índice sugerem a possibilidade de susbtituir os indicadores de estado por
indicadores de pressão para a medição da qualidade. A ideia subjacente é a de que quanto maior a
pressão sobre a biodiversidade, menor a probabilidade desta ser elevada, podendo ser consideradas
em alternativa variáveis como a fragmentação de habitats, a conversão dos usos do solo, a dinâmica
populacional, etc.
O ICN varia de 0% a 100% e a sua interpretação deve ser efectuada através da conjugação dos dois
valores que o compõem: da quantidade e da qualidade. Assim, numa situação óptima, um ecossistema
que não tivesse sofrido alterações obteria um resultado de 100%, resultante de uma unidade de
quantidade e uma unidade de qualidade. Por outro lado, um ecossistema que possua 50% de
quantidade mas que tenha sofrido uma perda de 20% na qualidade dessa área, obtém um ICN de 40%.
O exemplo pode ser representado gráficamente conforme o abaixo ilustrado:
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Com base nos valores do IPNC obtidos para todos os concelhos da região elegem-se os concelhos com
maior e menor índice, e propõe-se um caso único para a aplicação futura da fase final do modelo PER,
em que o indicador de resposta adoptado é a Área de potencial, com vista o aumento do Índice de
Potencial Natural do concelho seleccionado (3ª, 4ª, 5ª e 6ª premissas).

DADOS, VARIÁVEIS, INDICADORES E UNIVERSO GEO-TEMPORAL
Para a aplicação do modelo utiliza-se a base de dados alfanuméricos proveniente do inquérito nacional
efectuado, em 2006, pela DGOTDU às câmaras municipais. Este inquérito teve como objectivo
proceder ao exercício de avaliação do grau de execução dos PDM da chamada “1ª geração” quanto às
soluções de ordenamento adoptadas. São estudados os concelhos que, à data de 31 de Dezembro de
2005, tivessem um PDM em vigor há mais de 10 anos ou que, com menos de 10 anos, estivessem em
processo de revisão, resultando num total de 242 PDM em análise (DGOTDU, 2007).
Para a tarefa de análise a levar a cabo são seleccionados os valores das variáveis: “Área Total do
concelho”, “Espaço urbano/consolidado”, “Espaço urbanizável/expansão”, “Espaço Industrial existente”,
Espaço Industrial previsto”, “Espaço Turístico existente”, “Espaço Turístico previsto”, “Área Total de
RAN”, “Área inutilizada para usos não agrícolas”, “Área de RAN desafectada”, “Área Total de REN” e
“Área de REN desafectada”, para os 78 concelhos constituintes da NUT II Região Centro.
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Com estes valores são criadas três “sub-base de dados” referentes a diferentes momentos de análise:
“Data Base”, “Proposto” e “Data Actual”. Para a base de dados do momento “base” são considerados
os valores respeitantes ao “existente” à data de entrada em vigor do PDM; para a base de dados do
“proposto” consideram-se os valores referentes ao “previsto” em sede de PDM; e, para a base de
dados à “data actual” (leia-se: Dezembro de 2005), são considerados os valores que dizem respeito ao
somatório do “existente” e do “previsto”.
De notar que a construção desta última base de dados – “Data Actual” – obedeceu ao propósito da
identificação, não da área efectivamente ocupada – o executado, mas sim da área afectada pelo PDM
a estes usos – a especulação, importando aqui aferir do resultado da política subjacente ao Plano no
que respeita ao incremento de áreas antrópicas - Pressão.
Para além das variáveis acima referidas são ainda criados os indicadores de “Área Classificada” (AC),
“Domínio Público Hídrico” (DPH) e de “Área Utilizada” (AU). O primeiro é calculado, recorrendo à
aplicação Arcview Gis 3.2, com base em operações de análise espacial através da extensão ocupada
pelas figuras de Áreas Protegidas, de Rede Natura (ZEC e ZPE) e de RAMSAR, relativizadas pela área
total do concelho aquando integradas no cálculo do índice; o segundo é calculado com base na
delimitação, também com recurso ao Arcview Gis 3.2, de um “buffer” de 30 metros em torno das linhas
de água “navegáveis ou flutuáveis” e outro de 10 metros em torno das restantes linhas de água
secundárias (conforme regulamentado pelo Decreto-Lei 468/71, de 5 de Novembro), apurando-se
igualmente a área de DPH respeitante a cada concelho; quanto ao terceiro traduz-se no somatório dos
diferentes tipos de espaços de uso essencialmente antrópico (urbano, industrial e turístico),
obedecendo também este ao critério utilizado para a construção da base de dados à “Data Actual” –
espaço existente + espaço previsto.
Por forma a reduzir o enviesamento da análise, devido ao número de “não respostas”, efectua-se uma
articulação com a base de dados publicada pelo INE referente aos usos do solo (urbano, industrial,
turístico, área de RAN e área de REN), no anuário estatístico de 2005, a qual possui como fonte a
própria DGOTDU, completando sempre que possível os valores dos municípios não respondidos.
Resulta, assim, um universo inicial de 78 concelhos, para o período de 1992 (data de referência do
PDM mais antigo) a 2005 (data de referência do levantamento dos dados), sobre o qual é efectuado o
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exercício de cálculo do IPNC. Este universo é reduzido a 22 concelhos aquando da fase de selecção do
concelho a analisar espacialmente, dado que importa aqui analisar a dinâmica de um concelho durante
10 anos (período de vigência de um PDM), contados para trás a partir do ano a que reportam os dados
disponíveis (2005).
No que respeita aos dados geográficos para apuramento de áreas, utiliza-se a cartografia dos temas
das áreas classificadas (ICNB2; 1:1.000.000), dos limites administrativos (IGP3; 1:25.000) e do
parâmetro hidrográfico (APA4; 1:1.000.000). Constroem-se ainda novos temas com base nas métricas
apresentadas de seguida, nomeadamente o IPNC total e desagregado.

MÉTRICAS E ESTRUTURAÇÃO PROPOSTA
De acordo com o modelo PER aplica-se então o cálculo do IPNC a partir de indicadores de Estado e de
Pressão seleccionados e/ou adaptados a partir do SIDS, para os concelhos da região.

Modelo PER ≡ [Pressão; Estado; Resposta ]

Como indicadores de Estado (e) são seleccionados do SIDS os que a seguir se identificam: A38e –
Área de Reserva Ecológica Nacional; A45e – Área classificada; e E24e – Área de Reserva Nacional
Agrícola.
Equação 1

A38 e = ÁreaREN base

Equação 2

A45 e = ( AP + ZEC + ZPE + RAMSAR ) + DPH (2ª premissa)

Equação 3

E 24 e = ÁreaRAN base

Pelas limitações já referidas, opta-se pela abordagem ecossistémica ao invés da abordagem específica
(7ª premissa), pelo que são seleccionados para indicadores de Pressão (p) os seguintes: A38p’ –
2

Instituto Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade.
Instituto Geográfico Português – Carta Administrativa Oficial de Portugal.
4
Agência Portuguesa do Ambiente – Atlas do Ambiente.
3
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percentagem de área de REN desafectada face à área total de REN; A45p’ – percentagem de área
utilizada para usos urbanos, industriais e turísticos; e E24p’ - percentagem de área de RAN desafectada
face à área total de RAN.
Equação 4

A38 'p =

Equação 5 A45 'p =

Equação 6

ÁreaREN desafectada 2005
ÁreaREN1995

Áreaurbana total afectada 2005+ Áreaindustrial total afectada 2005 + Áreaturística total afectada 2005

E 24 'p =

ÁreaTotalconcelho

ÁreaRAN desafectada 2005
ÁreaRAN 1995

O cálculo do IPNC é efectuado a partir destes indicadores e segundo a lógica de construção do ICN,
adaptando-o à substituição dos indicadores de Estado pelos de Pressão conforme o formulário a seguir
especificado.
Assim, se:
Equação 7

I CN n = Qt n × Ql⎛

n ⎞
⎜
⎟
⎝ n −1 ⎠

Em que:

Qt n ≡ Quantidade do ecossistema no período n
Ql⎛

n ⎞
⎜
⎟
⎝ n −1 ⎠

≡ Qualidade do ecossistema nos períodos n e n − 1

Equação 8 Qt n =

∑ (I

Qt1n

; I Qt 2n ;...; I Qtnn

)

ÁreaTotalconcelho

I Qtn ≡ Indicadores de Quantidade

Equação 9 Ql⎛

n ⎞
⎟
⎜
⎝ n −1 ⎠

⎛ I Ql1n I Ql 2n
I Q ln n
;
;...;
=⎜
⎜ I Ql1 I Ql 2
I Q ln n−1
n−1
⎝ n−1

⎞
⎟
⎟
⎠

I Qln ≡ Indicadores de Qualidade
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E se:
Equação 10

Qt n = En

Equação 11

Ql⎛

n ⎞
⎟
⎜
⎝ n −1 ⎠

⎡
⎤
= ⎢1 − P⎛ n ⎞ ⎥
⎟
⎜
⎥
⎝ n −1 ⎠ ⎦
⎣⎢

Então virá que:
Equação 12

⎤
⎡
I PNCn = E n × ⎢1 − P⎛ n ⎞ ⎥
⎜
⎟
⎢⎣
⎝ n −1 ⎠ ⎥
⎦

Em que:

En ≡ Estado do ecossistema no período n
P⎛

n ⎞
⎜
⎟
⎝ n −1 ⎠

≡ Pressão sobre o ecossistema nos períodos n e n − 1

Equação 13

En =

(I

E1n

; I E 2n ;...; I Enn

)5

ÁreaTotal concelho

I En ≡ Indicadores de Estado

Equação 14

P⎛

n ⎞
⎜
⎟
⎝ n −1 ⎠

⎛ I P1 I P 2n
I Pn
;...; n
=⎜ n ;
⎜ I P1 I P 2
I Pnn−1
n −1
⎝ n−1

⎞
⎟
⎟
⎠

I Pn ≡ Indicadores de Pressão
Concretizando:
Equação 15

I PNC =

( A38 e ; A45 e ; E 24 e )
ÁreaTotal concelho

[

(

× 1 − A38 'p ; A45 'p ; E 24 'p

)]

5

Substitui-se o cálculo do somatório das áreas pela sua média, por se tratarem de dados alfanuméricos e não
geográficos, de forma a ressalvar a questão do desconhecimento da espacialização das áreas e da sua eventual
sobreposição.
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APLICAÇÃO
Numa primeira fase calcula-se o IPNC individual a partir das variáveis e indicadores acima
seleccionados, para os 78 concelhos, e comparam-se os resultados obtidos em função do valor médio
de IPNC para a totalidade da região, identificando-se os concelhos com valores acima e abaixo da
média.
Conforme atrás definido, seleccionaram-se os dados respectivos apurados para cada variável
considerada e para o universo dos 78 concelhos da região.
Estes dados encontram-se sintetizados na tabela abaixo:
Tabela 1 – Valores das variáveis para os concelhos da Região Centro
Articulação PER/SIDS

Concelhos

Área Total
(km2)

A45e

A45e

E24e

E24p

A38e

A38p

A45p

Área

Domínio

Área de

Área de RAN

Área de

Área de REN

Área

Classificada

Público

RAN

desafectada 2005

REN

desafectada 2005

utilizada

2005

Hídrico 2005

“base”

(km2)

“base”

(km2)

2005

Águeda

335,30

39,15

5,94

50,71

0,63

179,82

0,00

0,22

Aguiar da Beira

206,78

0,00

2,06

19,86

0,00

63,44

0,00

0,03

Albergaria-a-Velha

157,57

23,96

2,83

0,42

0,42

81,60

0,46

0,00

Almeida

517,98

107,05

5,16

31,83

0,03

104,54

0,00

0,00

Alvaiázere

160,48

74,95

1,84

18,34

0,00

78,69

0,00

0,06

Anadia

216,65

0,00

3,30

57,97

0,00

144,63

0,00

0,05

Ansião

176,16

71,64

1,88

26,22

0,00

86,52

0,00

0,11

Arganil

332,85

7,89

4,69

26,68

0,02

43,68

0,00

0,05

Aveiro

197,48

96,03

4,41

83,74

0,00

105,95

0,00

0,00

Batalha

103,41

32,08

0,51

11,29

0,00

37,36

0,00

0,20

Belmonte

118,76

0,00

0,72

11,86

0,00

50,25

0,00

0,04

Cantanhede

390,91

52,69

2,00

110,53

0,19

195,85

0,10

0,13

Carregal do Sal

116,90

14,75

1,37

30,03

0,36

25,92

0,26

0,28

Castanheira de Pêra

66,78

30,04

0,40

4,70

0,00

4,49

0,00

0,00

1.438,17

145,37

17,29

89,84

0,03

322,60

0,05

0,03

Castro Daire

379,08

166,26

6,80

21,26

0,00

156,62

0,00

0,10

Celorico da Beira

247,23

101,13

2,36

22,75

0,00

68,97

0,00

0,00

Coimbra

319,42

4,71

4,85

69,05

0,00

116,99

0,00

0,00

Condeixa-a-Nova

138,68

3,26

1,16

0,00

0,00

78,70

0,00

0,00

Covilhã

555,62

155,34

6,12

49,52

0,13

430,43

0,00

0,05

Estarreja

108,81

30,85

2,35

63,00

0,00

41,76

0,00

0,19

Castelo Branco
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Figueira da Foz

379,07

266,83

4,74

82,43

0,00

219,04

0,00

0,09

Figueira de Castelo Rodrigo

508,58

69,47

3,67

86,50

86,50

133,12

0,00

0,01

Figueiró dos Vinhos

173,45

24,70

2,11

6,82

0,00

109,92

0,00

0,06

Fornos de Algodres

131,46

0,00

1,68

9,87

0,00

50,62

0,00

0,06

Fundão

700,14

48,14

5,50

88,60

0,16

290,97

0,00

0,02

Góis

263,31

45,31

4,13

0,43

0,00

162,56

0,00

0,00

Gouveia

300,63

194,00

3,89

135,94

0,00

112,28

0,00

0,00

Guarda

712,13

171,33

7,60

71,21

0,06

239,85

0,00

0,00

Idanha-a-Nova

1.416,35

150,67

14,43

157,00

0,00

323,27

0,00

0,00

Ílhavo

73,48

21,54

2,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Leiria

565,27

1,36

6,47

78,02

0,05

302,08

0,14

0,26

Lousã

138,41

37,98

2,12

16,65

0,01

80,00

0,00

0,00

Mação

400,01

0,00

3,53

19,37

0,00

202,02

0,04

0,03

Mangualde

219,27

0,00

2,34

20,81

0,00

112,59

0,00

0,00

Manteigas

121,98

121,98

1,59

3,32

0,00

73,00

0,00

0,00

Marinha Grande

187,23

0,00

1,27

7,73

0,00

117,73

0,00

0,15

Mealhada

110,66

0,00

1,56

26,86

0,00

56,89

0,00

0,13

Meda

286,07

6,27

2,62

25,08

0,00

100,17

0,00

0,00

Mira

124,04

67,36

0,45

1,24

0,52

1,24

0,55

0,00

Miranda do Corvo

126,39

13,55

1,19

11,18

0,62

86,90

0,00

0,00

Montemor-o-Velho

228,98

6,03

2,45

112,00

0,08

127,00

0,00

0,09

Mortágua

251,19

0,00

3,23

19,50

0,00

118,00

0,00

0,00

Murtosa

73,10

58,80

1,45

350,36

350,36

48,76

0,00

0,22

Nelas

125,72

0,00

1,80

18,82

0,01

29,06

0,00

0,00

Oleiros

471,10

0,00

5,94

16,17

0,00

355,63

0,00

0,01

Oliveira de Frades

145,36

0,01

1,39

9,35

0,01

35,70

0,00

0,15

Oliveira do Bairro

87,33

7,10

0,92

29,53

0,02

29,84

0,00

0,29

Oliveira do Hospital

234,53

66,00

3,88

8,76

0,00

97,49

0,00

0,08

Ovar

147,43

31,90

3,42

0,00

0,00

70,78

0,00

0,24

Pampilhosa da Serra

396,47

4,91

8,04

0,63

0,00

378,35

0,00

0,00

Pedrógão Grande

128,75

0,00

3,20

13,90

0,91

56,75

22,40

0,05

Penacova

216,74

0,00

3,62

0,00

0,00

142,00

0,00

0,00

Penalva do Castelo

134,35

0,00

2,55

0,00

0,00

80,08

0,00

0,00

Penamacor

563,84

191,76

6,50

123,60

0,32

194,00

0,00

0,01

Penela

134,81

5,80

0,94

19,42

0,02

70,32

0,00

0,00

Pinhel

484,55

53,52

4,24

31,05

0,12

125,73

0,00

0,00

Pombal

626,13

53,18

6,80

90,57

0,00

325,15

0,00

0,12

Porto de Mós

261,61

199,44

2,97

22,93

0,00

238,61

0,00

0,09

Proença-a-Nova

395,38

0,00

4,38

7,28

0,00

253,12

0,00

0,04
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Sabugal

822,68

493,75

7,46

66,75

0,04

171,09

0,02

0,00

Santa Comba Dão

111,95

0,00

2,99

16,01

0,00

38,02

0,00

0,19

São Pedro do Sul

348,97

153,32

4,96

0,00

0,00

281,77

0,00

0,00

Sátão

201,95

3,10

2,21

0,27

0,00

0,55

0,00

0,00

Seia

435,71

282,08

5,88

27,53

0,08

200,04

0,00

0,06

Sertã

446,74

0,00

7,36

17,58

0,02

249,45

0,00

0,00

Sever do Vouga

129,61

6,89

3,28

4,93

0,00

11,09

0,00

0,18

Soure

265,08

21,60

3,61

0,00

0,00

150,40

0,00

0,10

Tábua

199,79

3,76

2,49

30,75

0,00

64,15

0,00

0,00

Tondela

371,24

0,00

7,37

0,00

0,00

141,01

0,00

0,00

Trancoso

361,55

0,00

3,12

35,94

0,00

76,01

0,00

0,04

Vagos

164,93

34,62

2,56

62,50

0,00

81,76

0,00

0,13

Vila de Rei

191,55

0,00

3,21

6,39

0,00

152,22

0,26

0,03

Vila Nova de Paiva

175,54

19,09

2,38

13,10

0,00

41,27

0,00

0,00

Vila Nova de Poiares

84,46

0,00

0,42

9,85

0,00

46,59

0,00

0,00

Vila Velha de Ródão

329,91

10,70

5,79

13,86

0,00

112,82

0,00

0,00

Viseu

507,13

0,52

7,14

58,17

0,05

126,43

0,02

0,19

Vouzela

193,71

0,23

3,03

0,00

0,00

188,00

0,00

0,00

A variável “Área de RAN desafectada” compreende igualmente os valores referentes às áreas de RAN
inutilizadas.
As variáveis com a referência “base” dizem respeito apenas aos valores das áreas existentes para
cada concelho à data do respectivo PDM.
A partir destes valores calculou-se o IPNC recorrendo à aplicação da equação 15. Os resultados obtidos
são os que constam da tabela 2 e espacializam na Ilust. 1.

Tabela 2 – Cálculo do IPNC para os 78 concelhos da região Centro (2005)
Qualidade
Quantidade =Estado
Concelhos

IPNC
=1-Pressão “base”/2005
2005 (Qt*Ql)

“base” (%)
(%)
Águeda

20,5%

92,4%

19,0%

Aguiar da Beira

10,3%

99,0%

10,2%

Albergaria-a-Velha

17,4%

66,5%

11,5%
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Almeida

12,0%

100,0%

12,0%

Alvaiázere

27,1%

97,9%

26,5%

Anadia

23,8%

98,3%

23,4%

Ansião

26,4%

96,4%

25,5%

Arganil

6,2%

98,2%

6,1%

Aveiro

36,3%

100,0%

36,3%

Batalha

19,6%

93,3%

18,3%

Belmonte

13,2%

98,7%

13,1%

Cantanhede

23,1%

95,5%

22,0%

Carregal do Sal

15,3%

90,0%

13,8%

Castanheira de Pêra

14,8%

100,0%

14,8%

Castelo Branco

10,0%

99,1%

9,9%

Castro Daire

23,1%

96,8%

22,4%

Celorico da Beira

19,7%

100,0%

19,7%

Coimbra

15,3%

100,0%

15,3%

Condeixa-a-Nova

15,0%

100,0%

15,0%

Covilhã

28,9%

98,2%

28,3%

Estarreja

31,8%

93,6%

29,8%

Figueira da Foz

28,2%

97,1%

27,4%

Figueira de Castelo Rodrigo

13,6%

66,2%

9,0%

Figueiró dos Vinhos

20,7%

98,0%

20,3%

Fornos de Algodres

11,8%

98,1%

11,6%

Fundão

15,5%

99,2%

15,3%

Góis

20,2%

100,0%

20,2%

Gouveia

37,1%

100,0%

37,1%

Guarda

17,2%

100,0%

17,2%

Idanha-a-Nova

11,4%

100,0%

11,4%

Ílhavo

8,1%

100,0%

8,1%

Leiria

17,1%

91,4%

15,7%

Lousã

24,7%

100,0%

24,7%

Mação

14,1%

99,1%

13,9%

Mangualde

15,5%

100,0%

15,5%

Manteigas

41,0%

100,0%

41,0%

Marinha Grande

16,9%

95,0%

16,1%

Mealhada

19,3%

95,6%

18,4%

Meda

11,7%

100,0%

11,7%

Mira

14,0%

71,3%

9,9%

Miranda do Corvo

22,2%

98,1%

21,8%

Montemor-o-Velho

27,0%

96,8%

26,2%
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Mortágua

14,0%

100,0%

14,0%

Murtosa

37,2%

59,4%

22,1%

Nelas

9,9%

100,0%

9,9%

Oleiros

20,0%

99,8%

20,0%

Oliveira de Frades

8,0%

94,9%

7,6%

Oliveira do Bairro

19,3%

90,3%

17,4%

Oliveira do Hospital

18,8%

97,2%

18,2%

Ovar

18,0%

91,9%

16,5%

Pampilhosa da Serra

24,7%

100,0%

24,7%

Pedrógão Grande

9,8%

82,9%

8,1%

Penacova

16,8%

100,0%

16,8%

Penalva do Castelo

15,4%

100,0%

15,4%

Penamacor

22,9%

99,6%

22,8%

Penela

17,9%

100,0%

17,9%

Pinhel

11,1%

99,9%

11,0%

Pombal

19,0%

96,1%

18,3%

Porto de Mós

44,3%

96,9%

43,0%

Proença-a-Nova

16,7%

98,7%

16,5%

Sabugal

22,5%

100,0%

22,5%

Santa Comba Dão

12,7%

93,8%

11,9%

São Pedro do Sul

31,5%

100,0%

31,5%

Sátão

0,8%

100,0%

0,8%

Seia

29,6%

97,8%

28,9%

Sertã

15,4%

100,0%

15,3%

Sever do Vouga

5,1%

94,0%

4,8%

Soure

16,6%

96,7%

16,0%

Tábua

12,7%

100,0%

12,7%

Tondela

10,0%

100,0%

10,0%

Trancoso

8,0%

98,8%

7,9%

Vagos

27,5%

95,7%

26,3%

Vila de Rei

21,1%

98,9%

20,8%

Vila Nova de Paiva

10,8%

100,0%

10,8%

Vila Nova de Poiares

16,8%

100,0%

16,8%

Vila Velha de Ródão

10,8%

100,0%

10,8%

Viseu

9,5%

93,7%

8,9%

Vouzela

24,7%

100,0%

24,7%
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Ilustração 1 – Cálculo do IPNC para os concelhos da Região Centro

Efectuando uma breve análise aos valores obtidos verifica-se que o IPNC médio para a Região Centro é
de 18%, resultado do produto de 19% de quantidade de habitat natural com 96% de qualidade. A
maioria dos concelhos (56%) encontra-se abaixo da média regional com valores de IPNC que variam
entre os 0,8% - para o concelho de Sátão - e os 17,4% - para o concelho de Oliveira do Bairro (Gráf.1).
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Gráfico 1 – IPNC para os concelhos da Região Centro (2005)

O concelho que apresenta o IPNC mais elevado é Porto de Mós, com valores de 43%. Este valor resulta
de 44% de área do concelho ser de habitat com potencial natural, o qual possui 97% de qualidade.
Apesar de não estar em 1º lugar, o concelho de Manteigas, com um IPNC de 41%, apresenta a
particularidade de ter 100% no parâmetro da qualidade, ou seja manteve a situação inicial de entrada
em vigor do PDM.
A relação Quantidade/Qualidade para o concelho de Manteigas pode ser esquematicamente
representada da seguinte forma:
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O concelho de Oliveira do Bairro é, juntamente com o de Penela, o que mais se assemelha à média
regional.
Mais do que conhecer qual ou quais os concelhos que se destacam pela positiva ou pela negativa
através do cálculo do IPNC, pretende-se averiguar se o PDM foi um instrumento eficaz na CN, dando
assim resposta à questão colocada inicialmente.
Isto porque o facto de um concelho apresentar um valor elevado de IPNC poder não ter a ver apenas
com a dinâmica implementada pelo PDM, dado que as variáveis de estado se reportam, na sua
maioria, ao capital natural reconhecido e regulamentado à priori (2ª premissa).
Esta situação pode ser comprovada através da representação gráfica (Gráf.2) dos valores individuais
da quantidade (Ilus.2) e da qualidade (Ilust.3) que dão origem ao IPNC para cada concelho. Veja-se o
exemplo do concelho de Sátão, detentor do menor índice calculado, o qual, aquando da decomposição
dos valores componentes do produto, altera de posição relativa face a outros concelhos que surgem
em pior situação, casos extremos como Figueira de Castelo Rodrigo, Albergaria-a-Velha, Mira ou
Pedrógão Grande, devido à redução na qualidade da área respectiva de habitat com potencial natural.
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Gráfico 2 – Decomposição do IPNC – 78 concelhos (2005)
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Ilustração 2 – Distribuição espacial da Quantidade de Habitat
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Ilustração 3 - Distribuição espacial da Qualidade de Habitat

A título comparativo, pormenoriza-se esquematicamente a relação Quantidade/Qualidade para o
concelho de Figueiró dos Vinhos, um dos que apresenta valores mais reduzidos para o IPNC:

Importa pois, averiguar igualmente os valores que compõem o produto, com especial ênfase para os
indicadores de pressão, os quais, esses sim, derivam directamente da implementação do Plano.
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Assim, pretende-se conhecer a variação dos factores, face ao período de referência da vigência de um
PDM (10 anos), desde a sua entrada em vigor até à data actual – 2005 (data a que reportam os dados
utilizados), pelo que se assume o ano de 1995 como início do período de análise.
Daqui resulta um universo de 22 concelhos, os quais se apresentam seleccionados na tabela seguinte
e assinalados na Ilust. 4.
Ilustração 4 - Concelhos com PDM de 1995

Tabela 3 - Cálculo do IPNC para os concelhos com PDM de 1995 (2005)
Quantidade
Concelhos

Ano
PDM

do =Estado

Qualidade
=1-Pressão

“base”

“base”/2005

(%)

(%)

IPNC
2005

Águeda

1995

20,5%

92,4%

19,0%

Aguiar da Beira

1995

10,3%

99,0%

10,2%

Arganil

1995

6,2%

98,2%

6,1%

Aveiro

1995

36,3%

100,0%

36,3%

Batalha

1995

19,6%

93,3%

18,3%

Celorico da Beira

1995

19,7%

100,0%

19,7%

Figueira da Foz

1995

28,2%

97,1%

27,4%

(Qt*Ql)
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Figueiró dos Vinhos

1995

20,7%

98,0%

20,3%

Fornos de Algodres

1995

11,8%

98,1%

11,6%

Gouveia

1995

37,1%

100,0%

37,1%

Leiria

1995

17,1%

91,4%

15,7%

Mangualde

1995

15,5%

100,0%

15,5%

Marinha Grande

1995

16,9%

95,0%

16,1%

Meda

1995

11,7%

100,0%

11,7%

Oleiros

1995

20,0%

99,8%

20,0%

Ovar

1995

18,0%

91,9%

16,5%

Pedrógão Grande

1995

9,8%

82,9%

8,1%

Pinhel

1995

11,1%

99,9%

11,0%

Pombal

1995

19,0%

96,1%

18,3%

São Pedro do Sul

1995

31,5%

100,0%

31,5%

Vila de Rei

1995

21,1%

98,9%

20,8%

Viseu

1995

9,5%

93,7%

8,9%

Tendo em conta este universo de análise, o qual apresenta o mesmo valor médio de 18%, constata-se
que 59% dos concelhos está abaixo da média de IPCN e que 41% está acima desse valor.
Do conjunto (Ilust.5), destaca-se pela positiva o concelho de Gouveia com um IPNC=37%, tendo mantido
na íntegra a qualidade da área de habitat com potencial natural, e pela negativa o concelho de
Pedrógão Grande, com um IPNC=8%.
Também neste caso é necessário compreender como se comporta o índice desagregado, pelo que se
apresenta uma representação gráfica da quantidade de habitat com potencial natural e da respectiva
qualidade para os 22 concelhos (Gráf.3).
Confirma-se o facto do concelho de Pedrógão Grande como sendo o que apresenta uma maior
pressão, e o concelho de Gouveia como o que se destaca positivamente.
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Ilustração 5 – IPNC para os concelhos com PDM de 1995
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Gráfico 3 – Decomposição do IPNC – 22 concelhos (2005)

Para além da consideração destes valores, para a selecção do concelho a trabalhar no próximo ponto,
são ainda aplicados três critérios relevantes para a temática da CN: vulnerabilidade, capital natural e
conectividade.
Assim sendo, para o critério de vulnerabilidade (4ª premissa) seleccionam-se os concelhos com um
índice abaixo da média do conjunto (Tab.4).
Tabela 4 – 11 concelhos com IPNC abaixo da média

Concelhos

Ano
PDM

do

Quantidade
=Estado

Qualidade
1995 Pressão

(%)

(%)

=11995/2005

IPNC
2005

Aguiar da Beira

1995

10,3%

99,0%

10,2%

Arganil

1995

6,2%

98,2%

6,1%

Fornos de Algodres

1995

11,8%

98,1%

11,6%

Leiria

1995

17,1%

91,4%

15,7%

Mangualde

1995

15,5%

100,0%

15,5%

Marinha Grande

1995

16,9%

95,0%

16,1%

1995(Qt*Ql)
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Meda

1995

11,7%

100,0%

11,7%

Ovar

1995

18,0%

91,9%

16,5%

Pedrógão Grande

1995

9,8%

82,9%

8,1%

Pinhel

1995

11,1%

99,9%

11,0%

Viseu

1995

9,5%

93,7%

8,9%

Para o critério do capital natural seleccionam-se os concelhos detentores de áreas classificadas
estatuídas (1ª e 2ª premissas).
Tabela 5 – 5 concelhos com Área Classificada

Concelhos

Ano
PDM

do

Quantidade
=Estado

Qualidade
1995 Pressão

(%)

(%)

=11995/2005

IPNC
2005

Arganil

1995

6,2%

98,2%

6,1%

Leiria

1995

17,1%

91,4%

15,7%

Meda

1995

11,7%

100,0%

11,7%

Ovar

1995

18,0%

91,9%

16,5%

Pinhel

1995

11,1%

99,9%

11,0%

1995(Qt*Ql)

Finalmente, para o critério da conectividade (5ª e 6ª premissas), selecciona-se o concelho que
estabelece a ligação entre o maior número de áreas classificadas, através da definição de um buffer de
3 km em torno de cada concelho. O concelho de Arganil (Ilust.6) resulta como o eleito, ligando as áreas
da Serra da Lousã, do complexo e Serra do Açor e da Serra da Estrela.
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Ilustração 6 – Selecção do concelho

Face aos exemplos dos concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo e de Manteigas, valerá igualmente a
pena ter uma noção da representação esquemática do IPNC para o concelho de Arganil, de forma a
uma melhor percepcionar a relação Quantidade/Qualidade implícita:
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Chegada a fase de conclusão importa procurar dar resposta á questão inicialmente formulada e aferir
da pertinência do estudo e do seu contributo para a temática em causa.
Perante a questão – os PDM têm sido instrumentos eficazes na Conservação da Natureza? – concluise que na sua generalidade não o foram.
Isto porque, a grande maioria, ao invés de contribuir para o aumento da extensão (quantidade) e/ou da
qualidade dos espaços de maior potencial natural, quase sempre os comprometeu, quer por via da
redução de áreas de RAN e de REN, quer por via do fomento do crescimento dos aglomerados
urbanos em mancha de óleo, traduzido na ocupação dispersa do solo – conversão de usos – e
subsequente infra-estruturação difusa – fragmentação de habitats, ao reservar áreas à urbanização
sobre-desajustadas face ao crescimento efectivo da população.
Avaliando apenas pelos resultados obtidos para a qualidade, somente 30% dos concelhos a
mantiveram, apontando a média dos restantes para a perda de 7% num período de 10 anos.
Os resultados obtidos vêm, assim, comprovar a necessidade da integração dos princípios da CN no
processo de decisão territorial à escala local, através da contemplação dos “territórios orientados para
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a conservação das componentes mais representativas do património natural e da biodiversidade” dos
concelhos no delineamento de estratégias e planeamento das políticas de gestão do território
municipal.
Deverá ser igualmente definida uma rede de interligação entre as áreas identificadas numa perspectiva
de conectividade dos habitats, por forma à manutenção dos fluxos de espécies e de energia.
Por outro lado, deverá minimizar-se a pressão pela correcção das áreas afectas aos usos antrópicos
previstos desnecessários, face à efectiva dinâmica de crescimento populacional e do consumo.
Assim aumentar-se-ia a quantidade de habitat bem como a sua qualidade.
Crê-se que a introdução deste tipo de modelo de avaliação ambiental no processo de monitorização e
revisão dos PDM, poderá contribuir como uma mais valia para os objectivos de CN, na medida em que
proporciona uma visão dinâmica da aplicação das políticas neste domínio, permitindo o seu reajuste.
É também neste sentido, que se propõe para desenvolvimento futuro, a identificação – no caso
concreto para o concelho de Arganil – de uma EEM que venha de encontro aos objectivos da ENCNB,
e que conjuntamente com as áreas classificadas, com a RAN, a REN, e o DPH, integrem a RFCN.
Para este propósito concorrem as disciplinas de Ecologia da Paisagem e do Planeamento Biofísico,
uma vez que é necessária uma avaliação espacializada dos usos do solo, do seu potencial e da
estrutura da paisagem.
Entende-se, assim, estarem lançadas as bases teóricas e metodológicas que enformam a integração
da Ecologia da Paisagem e do Planeamento Biofísico enquanto ferramentas de apoio à Gestão e
Conservação de Natureza a integrar o processo de revisão dos PDM, optimizando o desempenho de
tais instrumentos.
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A recuperação de paisagens pós-industriais como estratégia de
desenvolvimento
- investigação translacional invertida aplicada ao método dos casos de estudo LUÍS LOURES
Departamento de Arquitectura Paisagista
Faculdade de Engenharia de Recursos Naturais
Universidade do Algarve, 8005-139 Faro,
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E-mail: lcloures@ualg.pt
Resumo
A intensa urbanização e expansão industrial verificada durante a revolução industrial contribuiu e
continua a contribuir para o aparecimento de paisagens industriais degradadas. O facto de algumas
destas paisagens pós-industriais constituírem um legado extremamente importante a nível cultural e
patrimonial, associado à criação de legislação ambiental mais rigorosa e à consciencialização por parte
da opinião pública da necessidade de proteger o ambiente e consequentemente de reutilizar espaços
previamente desenvolvidos - em detrimento do consumo de novos espaços - tem contribuído para o
aumento da necessidade de desenvolver projectos com vista à recuperação e revitalização destas
paisagens.
Neste contexto, e com o objectivo de analisar a relevância deste tipo de projectos tendo em vista a
obtenção de um desenvolvimento urbano mais coerente e sustentável e a definição de uma abordagem
metodológica específica, serão apresentados 3 casos de estudo - Greenwich Península em Inglaterra,
Hammarby Sjöstad na Suécia e Lyon Confluence em França - nos quais a recuperação da paisagem
pós-industrial pode ser considerada o catalisador para a revitalização e desenvolvimento local.

Palavras-chave: paisagem pós-industrial; património industrial; recuperação da paisagem;
(re)desenvolvimento urbano, multifuncionalidade, sustentabilidade.
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1- Introdução
Nas últimas décadas os efeitos da terciarização e da desindustrialização têm-se tornado evidentes,
contribuindo para o aparecimento de áreas industriais degradadas e/ou abandonadas, cada vez mais
comuns na cidade contemporânea. Os produtos formais da sociedade industrial parecem, agora, ter
terminado o seu ciclo produtivo, carecendo, por isso, de novos programas funcionais e de usos e
funções capazes de responder às necessidades de uma sociedade cada vez mais exigente e selectiva.
Encaradas, de um modo geral, como os espaços resultantes do progressivo abandono de edifícios
industriais, motivado essencialmente por alterações estruturais ao nível socioeconómico e pelo declínio
de vários sectores tradicionais da indústria, estas paisagens pós-industriais constituem um recurso
altamente subvalorizado, capaz de se afirmar como catalisador de processos de regeneração urbana e
reestruturação ecológica (Altena e Linden, 2002; Brebbia et al., 2002, Loures, 2006 e Murungi, J.,
2002); facto que tem sido demonstrado por inúmeros projectos realizados em todo mundo: Duisburg
Nord - Alemanha; Westergasfabriek - Holanda; Millenium Park - Estados Unidos da América; Parque
Expo – Portugal; Zona portuária de Bilbao – Espanha, entre outros (Figuras 1, 2, 3, 4 e 5).

1
2

3

4

5

Figuras 1, 2, 3, 4 e 5 - Imagens de paisagens pós-industriais recuperadas. Fontes: 1- Pete Barreras ©; 2http://www.gustafson-porter.com/;

3-

http://www.flickr.com/;

4-

Latz

and

Partner

©;

5-

http://www.bm30

.es/proyectos/aban_uk.html.
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Estas paisagens, situadas frequentemente, em áreas com elevado valor ambiental e paisagístico têm
sido alvo de várias pressões que nem sempre têm como objectivo, a aplicação de acções orientadas
para o (re)-desenvolvimento, a dinamização socioeconómica, a recuperação patrimonial e paisagística
e a melhoria das condições de vida da população.
Paralelamente, o abandono, a venda ou a demolição constituem abordagens comuns relativamente a
estas estruturas. No entanto, a consciencialização por parte da opinião pública da necessidade de
proteger o ambiente e consequentemente de reutilizar espaços previamente desenvolvidos - em
detrimento do consumo de novos espaços -, associada ao facto de algumas destas paisagens pósindustriais constituírem um legado extremamente importante a nível cultural e patrimonial e à criação
de legislação ambiental mais rigorosa tem contribuído para o aumento da necessidade de desenvolver
projectos com vista à sua recuperação e revitalização (Loures et al., 2006).
A recuperação destas paisagens constitui assim uma ferramenta de planeamento capaz de contribuir
para o (re)-desenvolvimento dos espaços pós-industriais da cidade contemporânea (Collins, 2001 e
Kirkwood, 2001), devolvendo-lhes a vitalidade e a utilidade de outrora, permitindo que o espaço se
converta num lugar útil e com significado socio-cultural.
Com o objectivo de analisar a relevância deste tipo de projectos tendo em vista a obtenção de um
desenvolvimento urbano mais coerente e sustentável e a definição de uma abordagem metodológica
específica, este artigo apresenta a análise de três casos de estudo (Greenwich Península em
Inglaterra, Hammarby Sjöstad na Suécia e Lyon Confluence em França) nos quais a recuperação da
paisagem pós-industrial constituiu e/ou constitui uma alavanca para a revitalização e desenvolvimento
local.
Pretende-se assim demonstrar as diferentes possibilidades de recuperação existentes e a forma como
estas paisagens abandonadas e degradadas podem contribuir de forma directa - e indirecta - para a
revitalização ambiental, económica e sociocultural da cidade, para a valorização do património natural
e industrial, e para uma efectiva melhoria da qualidade de vida.
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2- Metodologia: Investigação Translacional Invertida aplicada ao método dos casos de estudo
Ao longo dos tempos, vários académicos e investigadores se têm dedicado à análise e ao
desenvolvimento de estratégias de investigação que permitam superar as dificuldades apresentadas
por alguns tipos de pesquisa específicos - como é o caso da análise da qualidade dos projectos de
recuperação e requalificação de espaços pós-industriais degradados e abandonados -, em relação aos
quais os métodos de investigação tradicional apresentam algumas limitações. Robert Yin (1994), na
obra “Case Study Research – Design and Methods” refere-se a cinco metodologias de investigação
apropriadas ao estudo de um tema empírico, seguindo um determinado procedimento - análise
experimental, análise através de inquéritos/questionários, análise de arquivos, análise histórica e
análise de casos de estudo - ressalvando, no entanto, a existência de muitas outras (Yin, 1994).
A metodologia apresentada neste artigo tem por base a análise de casos de estudo, uma estratégia
de investigação bastante importante (Agranoff e Radin, 1991; George, 1979; Lucas, 1974 e Yin, 1994),
que permite efectuar uma comparação entre estudos de natureza semelhante e que tem vindo a ser
aplicada e aperfeiçoada em áreas disciplinares tão diversas como a medicina, a sociologia, a
engenharia, o planeamento, a arquitectura e a arquitectura paisagista (Francis, 2001).
Tal como refere o Arquitecto Paisagista Mark Francis (1991), o método dos casos de estudo não só
constitui um instrumento de investigação importante, como se trata de uma ferramenta proveitosa para
estudar os projectos existentes e analisar a forma como determinados problemas foram resolvidos e
quais as estratégias a prosseguir ou evitar.
A componente inovadora da presente metodologia prende-se com a utilização do método dos
casos de estudo como ferramenta auxiliar da Investigação Translacional1 Invertida.
A investigação translacional denomina o método utilizado, inicialmente, no ramo da medicina para
introduzir as descobertas científicas na prática clínica (National Intitutes of Health, 2007), preconizando
a transdisciplinaridade e a colaboração entre métodos de investigação [i.e. teórico e prático]. No
entanto, desde há algumas décadas que a investigação translacional, tem estado ligada a outros ramos
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de investigação como são os casos da ecologia e da arquitectura paisagista, nomeadamente através
da introdução da ecologia na gestão de ecossistemas (Christensen et al., 1996) e da ecologia da
paisagem no planeamento ambiental (Dramstad et al., 1996; Musacchio e Wu, 2004; Forsyth e
Musacchio, 2005).
No presente estudo, pretende-se aplicar a investigação translacional invertida, ou seja, em vez de
preconizar a aplicação prática das descobertas teóricas, a metodologia apresentada tem como
objectivo a análise dum conjunto de princípios que permitirão numa segunda fase criar uma base de
trabalho teórica a partir da análise de casos de estudo práticos. A constituição desta base teórica
permitirá ainda informar o desenvolvimento de estudos de natureza semelhante.
Interessa assim, no âmbito do presente artigo, analisar a forma como os autores dos projectos em
estudo resolveram os problemas existentes e a razão pela qual adoptaram determinada estratégia de
design. Neste sentido, utilizar-se-á um modelo específico para a análise dos casos de estudo,
adaptado a partir de um outro, desenvolvido por Francis (2001). O modelo consiste em descrever e
analisar um conjunto de parâmetros tais como: a identificação do projecto, a localização, o contexto
(antecedentes, história e génese do projecto), as datas relevantes (início, conclusão, cronograma e
faseamento do projecto), as dimensões, o(s) projectista(s), o cliente, o programa, o conceito e a
estratégia de intervenção.
Dentro do propósito de investigação deste artigo considera-se que a metodologia apresentada:
Investigação Translacional Invertida aplicada ao método dos casos de estudo, pode constituir uma
mais-valia na área da recuperação da paisagem uma vez que o seu objectivo principal consiste no
desenvolvimento de uma base teórica, aplicável à recuperação e requalificação de paisagens
industriais degradadas. Uma componente pouco desenvolvida ao nível do urbanismo e planeamento
contemporâneos.

3- A Paisagem Industrial – breve enquadramento
Segundo Secchi (2000), a cidade contemporânea resulta de um longo processo de transição iniciado
no final do século XIX, marcado pela acumulação de diferentes visões e modelos urbanos e por
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alterações significativas ao nível dos padrões de produção e de consumo. Neste sentido, o
conhecimento dos processos que contribuíram e contribuem para a evolução e formação da paisagem,
seja ela rural, urbana ou industrial, é essencial àqueles que nela intervêm.

3.1- Da criação ao abandono
A partir do final do século XVIII assistiu-se a uma enorme expansão das áreas urbanas especialmente aquelas localizadas junto a vias de comunicação (e.g. estradas, canais fluviais e
caminhos de ferro) - (Magalhães, 1996). Esta expansão motivada directa e indirectamente por
processos inerentes à Revolução Industrial, corresponde, segundo Partidário (1999), “à última
modificação fundamental que as cidades sofreram na Era Moderna e que envolveu, não só a
componente industrial mas a agricultura, os meios de transporte e a comunicação de ideias
económicas e sociais”2.
O crescimento das cidades passa, a partir de então, a fazer-se de forma desregrada e desordenada, ao
sabor do liberalismo económico baseado numa politica de laissez-faire3 (Smith, 1994 e Raphael, 2007),
que contribuiu para a degradação do ambiente urbano, em geral, e da qualidade de vida das
populações, em particular.
Paralelamente, algumas das ideias desenvolvidas durante este período, como a da necessidade de
separação física entre diferentes classes sociais (Lamas, 1989), contribuíram para o aparecimento de
novas tipologias de espaço – como foi o caso do subúrbio4 -, que transformaram de forma ainda mais
acentuada a estrutura urbana. Por toda a Europa (com excepção de Paris, onde as arrojadas intervenções
de Haussmann melhoraram significativamente as condições de vida no centro da cidade) e Estados
Unidos da América as classes médias se deslocaram para as periferias das cidades, abandonando a cidade que
consideravam “congestionada, barulhenta, suja e supostamente imoral” (Meyer, 1999), na qual permaneceram
as classes sociais mais baixas.

Esta situação de injustiça social, a par das condições de insalubridade apresentadas pela cidade “pósrevolução industrial”, estimularam o debate em torno do urbanismo e da necessidade de estabelecer
novos modelos de desenvolvimento capazes de contrariar a baixa qualidade de vida no interior das
cidades. As obras de Ebenezer Howard, de Patrick Geddes e de Lewis Mumford - “Garden Cities of
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Tomorrow”, “Cities in Evolution” e “The Culture of Cities”
respectivamente - publicadas no início do século XX
reflectiam já preocupações referentes às alterações
introduzidas pela Revolução Industrial (Geddes, 1915,
Howard, 1902 e Mumford, 1938).
É dentro deste quadro que, entre os finais do século XIX
e a primeira metade do século XX, se desenvolvem
modelos de crescimento urbano nos quais se definem
ideias-chave tendo em vista o crescimento das cidades.

Figura. 6 – Representação esquemática da
Cidade Jardim de Ebenezer Howard –
fonte: Trish Machemer, 2007. Roots of
Urban Planning, MSU.

A "Cidade Jardim" de Ebnezer Howard, a "Broadacre
City" de Frank Lloyd Wright e a "Cidade Radiosa" de Le
Corbusier, constituem alguns dos modelos mais
conhecidos (Figuras 6, 7 e 8).
Embora distintos na forma como abordam a cidade e
nas propostas que apresentam, os modelos de
desenvolvimento introduzidos sugerem preocupações
comuns

relativamente

a

problemas

como

o

congestionamento os índices de salubridade e a baixa
qualidade de vida, apresentado propostas concretas

Figura. 7 – Maqueta representativa do
modelo de “Broadacre City” de Frank
Lloyd Wright – fonte: http://www.archi
ned.nl/archined/uploads/pics/utopia4.jpg

sobre a forma de intervir na “nova” realidade urbana.
Durante este período e até à Segunda Guerra Mundial,
ocorreram mudanças estruturais na sociedade aparecimento e desenvolvimento de novos materiais e
tecnologias: o aço, o betão armado e a industrialização
da construção são apenas alguns exemplos das
mudanças introduzidas - que estimularam a confiança
nos valores sociais, éticos e tecnológicos do período
moderno, e nos contributos positivos que o Modernismo

Figura. 8 – Cidade Radiosa de Le
Corbusier – fonte: http://home.worldon
line.dk/jgkjelds/urban.html
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poderia trazer para a arquitectura e para o urbanismo. Complexos industriais, zonas portuárias,
estações de caminhos-de-ferro e outras infra-estruturas industriais eram apresentados como símbolo
de prosperidade e vanguarda económica (Corboz, 1994). O peso da indústria era tal que, durante esta
época, as cidades cresceram em proporção à escala e ao potencial da sua indústria (Price, 1998).
Depois da Segunda Guerra Mundial assiste-se à urgente necessidade de construir novas cidades e de
reconstruir as destruídas pela guerra, a ritmos elevados e sem precedente. O urbanismo moderno
adquire assim um protagonismo ainda mais elevado, uma vez que, graças à facilidade técnica e
operativa que oferecia, tendo em vista um método de construção rápido e económico, constituía a
resposta ideal aos problemas existentes (Lamas, 1989), factor que acabou por se revelar determinante
para a divulgação e disseminação da ideologia modernista.
Não obstante, ocorrem neste período - 1945|1990 - alterações na paisagem urbana que viriam a
constituir factores relevantes par a sua degradação. Entre estas alterações destacam-se a acentuada
expansão das áreas urbanas, associada a modelos urbanos baseados em princípios modernistas; a
descentralização da indústria; e o desinvestimento em alguns sectores industriais (Meyer, 1999).
Verificou-se assim uma quebra no sector industrial e na forma como este se manifestava física e
geograficamente em grande parte do mundo, especialmente a partir da crise económica dos anos 70.
Relocalização, desinvestimento e abandono tornaram-se fenómenos cada vez mais comuns, com
consequências económicas, sociais, culturais e ambientais bastante graves (Berger, 2006 e Mostafavi
e Najle, 2000). Esta quebra paradigmática - agravada pelos processos de terciarização e
desindustrialização5 - acelerou a obsolescência de várias paisagens industriais (Jameson, 1991 e
Sieverts, 2003) e o declínio de alguns sectores tradicionais da indústria, contribuindo de forma directa
para o aparecimento de paisagens industriais abandonadas e degradadas.

3.2- Do abandono à necessidade de recuperação
A problemática da recuperação e valorização de áreas industriais degradadas não é recente. Já no
século XIX, Frederic Law Olmsted, havia chamado a atenção para a necessidade de recuperação de
paisagens degradadas, que desde então foi sendo abordada por vários autores (Smithson, 1996). Em
1968, o Professor Ribeiro Telles salientava - relativamente ao projecto de integração e valorização
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paisagística do conjunto Shell da Banática, de sua autoria - que o projecto “não se trata de um mero
revestimento de terrenos, da ocultação de depósitos ou de um ajardinamento, mas de uma obra
complexa que valoriza a paisagem protegendo o conjunto industrial” (Carvalho, 2003). Contudo, só
durante as últimas décadas a recuperação de áreas industriais abandonadas e/ou degradadas se tem
tornado uma prática comum.
Esta crescente preocupação com a recuperação e preservação da paisagem pós-industrial iniciou-se
durante as décadas de cinquenta e sessenta, como reacção às novas políticas de renovação urbana,
que não só foram responsáveis pela destruição e desaparecimento dos centros históricos de várias
cidades industriais, como também se mostraram incapazes de atingir os objectivos económicos e
sociais a que se propuseram (Appleyard, 1979 e Macaulay, 1953). Adicionalmente, o facto de algumas
destas paisagens, embora degradadas, possuírem elevado valor cultural e patrimonial (figuras 9 e 10),
têm contribuído para a recuperação e salvaguarda destes espaços.

9

10

Figuras 9 e 10 – Brickworks valley e Distillery District, Toronto - Canadá – Dois espaços que representam a forma como
áreas pós-industriais degradadas podem ser requalificadas, promovendo o desenvolvimento da cidade através da
recuperação de espaços previamente desenvolvidos – fonte: Luís Loures ©2008, todos os direitos reservados.

Torna-se assim cada vez mais imperativo proceder à recuperação destes espaços tendo em conta a
qualidade e a sustentabilidade da paisagem e valorizando o património natural e industrial, sem
esquecer o contexto histórico, cultural e socioeconómico em que se inserem. Assim, de forma a
alcançar um ambiente urbano sustentável, é fundamental proceder à transformação das áreas
industriais degradadas, não só na óptica da recuperação das mesmas e dos edifícios a elas
associados, mas também na óptica da recuperação da paisagem em que se inserem, tendo em vista a

1384

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

reutilização do espaço. Este facto requer uma nova cultura de planeamento ambiental e urbano,
baseada no conhecimento, na interdisciplinaridade e em novas tecnologias e metodologias, de forma a
que os projectos de recuperação de zonas industriais degradadas possam contribuir para a criação de
novos espaços multifuncionais (Panagopoulos e Loures, 2007), que fomentem o espírito do lugar e
integrem a preexistência industrial na nova paisagem. Dialogar com o lugar de uma forma crítica
permite descobrir e compreender as suas características (Galofaro, 2003), permite que a paisagem se
converta num lugar sensível às distintas transformações e que procura uma integração e um tipo de
assimilação formal com o uso quotidiano.
Outra componente essencial da recuperação destas paisagens é a salvaguarda do património industrial
que ao contrário de explicações que tendem a tornar-se dominantes, não constitui apenas uma espécie
de seguro contra o esquecimento; é antes de mais um instrumento de afirmação e de legitimação
social (Davallon et al., 1997 e Colardelle, 1998) e uma estratégia de captação de recursos e de
transformação de lugares que procuram tornar-se competitivos (Ashworth, 1994, Fortuna, 1997 e
Peixoto, 1997).
Como olhar então, no início do século XXI, para vestígios materiais que até há tão pouco tempo
desempenharam uma função na modelação urbana ou na estrutura económica da sociedade? “Como
planear a construção da próxima camada do palimpsesto urbano de forma a satisfazer as
necessidades futuras sem adulterar as camadas anteriores? ” (Harvey, 2000).
A resposta não é simples, uma vez que o interesse na recuperação patrimonial por determinado “bem”
desencadeia um conjunto de acções articuladas que ampliam o significado da sua existência. No
entanto, dos espaços considerados património, espera-se a permanência dos traços que remetam para
o passado. As alterações a introduzir devem, neste sentido, decorrer essencialmente da nova utilização
a dar ao espaço, sendo ponderadas em função da sua natureza e da sua tipologia, de modo a valorizar
a paisagem e proteger o património industrial.
No entanto, e embora as acções sobre edifícios de interesse histórico sejam regidas, em âmbito
internacional, pelos documentos do International Council on Monuments and Sites (Icomos – órgão da
Unesco), dos quais se pode enunciar a Carta de Veneza (1964), documento que permanece válido e
que, pelo menos na teoria, reúne uma certa posição de consenso internacional, a discussão dos
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princípios teóricos que deveriam nortear as intervenções de conjunto neste tipo de paisagem é muito
restrita. O facto de questões como: o que proteger? e porquê proteger? continuarem a fazer parte dos
projectos de recuperação de paisagens pós-industriais, torna relevante clarificar alguns aspectos
referentes ao conceito de Património Industrial.

3.2.1- Património Industrial – uma nova vertente do conceito de património
Da origem romana patrimonium até à noção contemporânea, expandida e pulverizada nas diferentes
esferas patrimoniais, o conceito de património adquiriu diversos significados. No entanto, o conceito
poderá ser definido, tendo como princípio estrutural os distintos tipos de elementos que personificam o
passado, tornando-o presente através de um sentido de continuidade inerente às suas particularidades.
Passa-se assim de um património regional e nacional, para um de tipo social e comunitário, onde se
decifra uma identidade de grupo.
É neste contexto que durante a década de 50, período durante o qual “importantes testemunhos da
arquitectura industrial foram demolidos” (Kuhl, 2004), surge em Inglaterra o conceito de património
industrial e, consequentemente, o interesse na sua preservação e recuperação (interesse que em
Portugal só se fez notar por volta da década de 80). As fronteiras do conceito de património
ultrapassam assim a jusante, os limites considerados intransponíveis da era industrial, “deslocando-se
para um passado cada vez mais próximo do presente” (Choay, 1992).
Desde então significativos esforços têm sido efectuados para definir o que se entende por património
industrial, estabelecendo parâmetros cronológicos e elaborando registos e estudos, com o objectivo de
determinar o que preservar e porque preservar. Tecnicamente, o referido conceito, aplica-se a todos os
tipos de actividade industrial, ou seja, “ a toda a infra-estrutura material deixada por uma actividade
humana passada” (Andrieux, 1992).
É neste sentido que se tem defendido que “a história das cidades termina no século XX e não no
século XVIII” (Custódio, 1991), uma vez que os edifícios industriais são os testemunhos mais próximos
das comunidades, impondo-se pela utilização de algumas linguagens próprias, difundidas através de
diversas soluções construtivas, como é o caso do telhado em SHED e da utilização de materiais de
construção específicos (figuras 11, 12, 13, 14 e 15).
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11

12

Figuras 11e 12 – Representações do telhado tipo SHED. Fontes: 11- Luís Loures ©2008, todos os direitos reservados; 12http://estruturasmetalicas.vilabol.uol.com.br/PICTURES/Test4.jpg

13

14

15

Figuras 13, 14 e 15 – Imagens representativas de alguns materiais utilizados a partir da revolução industrial. Fontes: 13Associação

Portuguesa

de

Arqueologia

Industrial

-

http://apai.cp.pt/imagens/hinto-maquina1.jpg;

14-

http://industria_12d.blogs.sapo.pt/data/rss; 15- Luís Loures ©2008, todos os direitos reservados.

A justificação para a salvaguarda e eventual recuperação das estruturas industriais deverá alicerçar-se
em vários fundamentos e utilizar diversos critérios, como os que foram enunciados no início do século
XX: o valor artístico, o valor histórico e o valor de uso. Não obstante, dever-se-á ter presente que
determinada instalação, além de se poder considerar um monumento, é simultaneamente um
documento (Le Goff, 1998). As instalações industriais são “objectos portadores de tempo” (Sadorgne,
1996), uma vez que um monumento não vale só pelo seu aspecto exterior. Como já foi destacado, “os
monumentos têm uma mensagem interna do passado que é necessário transmitir com autenticidade”
(Lugo e Guillén, 1998), tornando-se imperativo que o património passe a ser encarado como um capital
a incorporar nas necessidades da vida moderna.
O novo modo de pensar o património como um objecto de investimento no presente e não apenas de
adoração do passado, associado ao valor patrimonial e à criação de documentos normativos referentes
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à valorização e salvaguarda do património e da paisagem sugerem a imperativa necessidade de
recuperação destas paisagens (Figura 16 e 17). Pois, não nos podemos esquecer, que o Património
Industrial é o resultado da intervenção humana que marcou as diferentes fases da história industrial,
constituindo por isso um valor que não pode ser descurado. Neste contexto, as áreas industriais
degradadas parecem particularmente aptas para criar espaços públicos multifuncionais que permitam
uma variedade de usos e actividades, e que possam, potencialmente, apoiar a compreensão da
Paisagem não como um produto, mas como uma entidade aberta à mudança sociocultural e
económica (Langhorst, 2004).

16

17

Figuras 16 e 17 – “Piazza Metallica” um espaço essencial da Paisagem Industrial de Duisburg-Nord. Um projecto
coordenado pelo Arquitecto Paisagista Peter Latz que ilustra a recuperação de uma paisagem industrial degradada. Fontes:
16- “Before” photo © Latz and Partner; 17- “After” photo © Michael Latz, Latz and Partner, todos os direitos reservados.

4- Casos de Estudo
4.1- Greenwich Península
Localização: Rio Tamisa, Londres, Inglaterra.
Dimensão: 121 hectares.
Projectista(s): Richard Rogers Partnership (Plano Geral); Atkins (Projecto de Engenharia, recuperação
e descontaminação); Desvigne & Dalkony (Arquitectura Paisagista); Nicholas Pearson Associates
(Ecologia); Meridian Delta Limited e Millennium Village Limited (desenvolvimento residencial).
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Uso: multifuncional, com uma forte componente residencial.
Cliente: English Partnerships.
Datas relevantes: início do projecto – 1997; aprovação do projecto – 1998; início dos trabalhos de
descontaminação do solo; início da implementação do projecto – 2005; conclusão do projecto –
prevista para 2025.

4.1.1- Breve enquadramento - Contexto
A paisagem pós-industrial, actualmente conhecida por “Greenwich Peninsula” foi, em tempos,
constituída essencialmente por sapais. Só em meados do século XIX – mais precisamente em 1869 –
se iniciou o desenvolvimento industrial e urbano desta área. Desencadeado pela construção da fábrica
de munições “Blakeley”, o processo de industrialização apoderou-se deste espaço, transformando-o de
forma acentuada. A construção da zona portuária, as inúmeras docas e ancoradouros, os depósitos de
armazenamento de gás e a indústria siderúrgica constituem apenas alguns exemplos das várias
estruturas industriais que em tempos funcionaram nesta paisagem.

18

19

20

21
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Figuras 18, 19, 20 e 21 – Vista aérea de Greenwich Península em 1953, 1997, 2006 e 2025 apresentadas da esquerda para
a direita e de cima para baixo. Fonte: Luck, R., 2006. Canadian Brownfields.

No entanto, à semelhança do que aconteceu noutras zonas industriais, os processos de reestruturação
e relocalização da indústria e o desinvestimento no sector industrial, verificado a partir dos finais da
década de 70, contribuíram para o abandono e a obsolescência desta paisagem e para o aparecimento
de problemas socio-económicos (mais de 150000 pessoas perderam o emprego) e ambientais graves.
A partir de então, e até 1996, desenvolveram-se várias iniciativas no sentido de segurar o investimento,
que com o passar do tempo se demonstraram pouco profícuas. O ano de 1996 seria, no entanto, um
ano de viragem, (marcante para o futuro desta paisagem), dado que foi seleccionada para a realização
da “National Millennium Exhibition”.

4.1.2- Conceito e estratégia de intervenção - multifuncionalidade e sustentabilidade como
catalisadores do desenvolvimento
Com o objectivo de criar uma paisagem multifuncional e sustentável, desenvolveu-se um modelo de
crescimento holístico a longo prazo que fosse capaz de dar resposta aos desafios locais. O projecto de
recuperação e requalificação desta paisagem constitui, neste sentido, um modelo de desenvolvimento
ecológico que após a sua realização tem sido várias vezes utilizado, como um exemplo de boas
práticas. Reconhecendo as qualidades dos design e planeamento tradicionais, os responsáveis pelo
projecto criaram condições para a sua compatibilização com o uso de novas tecnologias e de soluções
inovadoras que permitiram entre outras coisas, reduzir cerca de 80% os consumos energéticos dos
edifícios.

A
A
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22

23

Figuras 22 e 23 – Plano Geral da “Greenwich Peninsula” e pormenor da “Millennium village”. Fonte: Terry Farrell Greenwich Peninsula.

O programa do projecto contempla a construção de 3000 habitações, incluindo 20 a 25% de habitações
sociais e um hotel; 95000 m2 de áreas de desenvolvimento comercial; 62000 m2 de áreas de recreio e
lazer com uma variedade de restaurantes, bares e outras estruturas de apoio; 12200 m2 de áreas de
trabalho; 20 hectares de espaços abertos; a criação de um sistema de transportes públicos, que
assegure não só a ligação entre as diversas áreas do projecto mas também a ligação ao exterior, e de
áreas pedonais e ciclovias; a criação de um estádio multifuncional (Millennium Dome) com capacidade
para cerca de 25000 pessoas e para a realização de várias modalidades; a criação de escolas
primárias e secundárias, de um centro de saúde, de um centro cultural e de outras infra-estruturas de
apoio social, de um lago artificial, de dois parques urbanos; e a recuperação do sapal e dos habitats
preexistentes.
Os principais objectivos (Urban Task Force, 1997) do projecto foram: minimizar o consumo de recursos;
proteger e enfatizar os recursos endógenos; patentear uma qualidade de design elevada; promover a
equidade e a inclusão social; fomentar a participação pública tanto quanto possível; criar condições
para uma comunidade viável do ponto de vista económico e comercial, de modo a que esta não
necessite de subsídios públicos.
As despesas com o desenvolvimento de local ultrapassam já os 340 milhões de Euros, dos quais uma
elevada quantia foi dispendida com trabalhos de descontaminação do solo. A área de intervenção foi
dividida em três zonas (Norte, Central e Sul) que apresentavam índices de contaminação distintos.
Grande parte do solo foi recuperado in situ, no entanto, em alguns locais altamente contaminados, por
razões inerentes ao cronograma, o solo foi removido e tratado fora da área de intervenção.

4.2- Hammarby Sjöstad
Localização: Sul do lago Hammarby, Estocolmo, Suécia.
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Dimensão: 250 hectares.
Projectista(s): Departamento de Urbanismo da cidade de Estocolmo com a coordenação de Jan
Inghe-Hagström.
Cliente: Município de Estocolmo.
Uso: residencial e serviços com componente comercial.
Datas relevantes: início do projecto – 1990; início dos trabalhos de implementação do projecto – 1992;
conclusão do projecto – prevista para 2016.

4.2.1- Breve enquadramento - Contexto
Em 1917 o município de Estocolmo adquiriu os terrenos localizados a sul do lago Hammarby com o
objectivo de desenvolver um complexo industrial. A concretização deste propósito fez com que se
criasse nesta paisagem uma zona portuária na qual, durante anos, se instalaram vários tipos de
indústria que contribuíram para a degradação e contaminação deste espaço.
Porém, a necessidade de criar novas área residenciais motivou, no início da década de 90, o
desenvolvimento de planos com vista à reconversão desta paisagem por parte do município de
Estocolmo. Contrariamente a outras zonas industriais, de grandes cidades europeias, o abandono e a
obsolescência não constituíam um problema, visto que a maior parte das indústrias continuavam em
pleno funcionamento, apresentando índices de rentabilidade relativamente elevados.

4.2.2- Conceito e estratégia de intervenção – a conversão de uma área industrial num espaço
urbano multifuncional
Embora localizado fora do perímetro urbano de Estocolmo, este espaço beneficiou de uma abordagem
urbana, que seguiu os padrões da cidade tradicional enriquecendo-os através da utilização de novas
tecnologias. Com o objectivo de responder à criação de uma comunidade multifuncional (figuras 24, 25
e 26) e à necessidade de redução do consumo de energia inerente à aplicação do conceito de
sustentabilidade, o modelo apresentado baseia-se num programa bastante vasto desenvolvido a partir
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de um corredor central servido por um sistema de
transportes públicos – nos quais se incluem o
autocarro, o eléctrico e o barco – que conecta toda a
área de intervenção. As ligações de autocarro e de
eléctrico são o mais abrangente possível e a travessia
do lago, cuja duração é de aproximadamente cinco
minutos, é feita a cada 10-15 minutos.

Figura. 27 – Diagrama de usos – fonte:
http://www.stockholm.se

Figuras 24, 25 e 26 – Imagens da área de projecto. Fonte: http://www.stockholm.se

Para além destas propostas, o programa apresentado (figura 27) contempla a criação de várias áreas
comerciais, nas quais se incluem actividades tão variadas como: restauração, moda, informática,
electrónica, saúde e beleza, imobiliária, galerias de arte, minimercados, entre muitas outras. Estas
actividades serão distribuídas pelos vários edifícios, nos quais o primeiro ou os dois primeiros pisos
foram projectados de forma a possibilitar alterações na volumetria de modo relativamente simples, para
que possam mudar de uso sempre que se justifique.
O projecto (figuras 28 e 29) contempla ainda a criação de uma rede de parques públicos associados às
estruturas residenciais, comerciais, de serviços e de recreio e lazer; de várias áreas pedonais; de uma
igreja; de duas escolas públicas; de uma escola privada; de infantários; de um lar de terceira idade; de
áreas desportivas; de uma biblioteca, etc..
Os principais objectivos foram promover a descontaminação e reutilização da antiga paisagem
industrial com o objectivo de sensibilizar o público em geral para o potencial de alguns espaços
poluídos - como era o caso desta paisagem -, a criação de um sistema de transportes públicos que
fosse efectivamente capaz de desencorajar a utilização do automóvel e a redução do consumo de
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energia e de recursos. Ainda com o objectivo de sensibilizar e educar a população foi criado um centro
de educação ambiental.

Figuras 28 e 29 – Vista aérea da área de projecto. Fonte: http://www.stockholm.se/Extern/Templates/ Page.aspx?id=87582

4.3- Lyon Confluence
Localização: Confluência dos Rios Rhône e Saône, península de Parrache em Lyon, França.
Dimensão: 150 hectares.
Projectista(s): François Grether (coordenação arquitectura e urbanismo), Michel Desvigne
(arquitectura paisagista) e Sogreah Magelis (ecologia), entre outros6.
Cliente: SEM Lyon Confluence (companhia criada com vista à recuperação do espaço)
Uso: multifuncional com componente patrimonial.
Datas relevantes: início do projecto – 1995; início dos trabalhos de recuperação in situ – 1999;
conclusão da primeira fase prevista para 2009; conclusão da segunda fase prevista para 2015;
conclusão do projecto prevista para 2030.

4.3.1- Breve enquadramento – Contexto
O desenvolvimento industrial desta área iniciado durante o primeiro quartel do século XIX teve como
principais impulsionadores a sua localização e a construção de uma estação ferroviária que tornavam
este espaço num local privilegiado tendo em conta o transporte e a distribuição de mercadorias.
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Motivos pelos quais esta área passou, a partir deste período, a ser um dos principais focos de
desenvolvimento industrial.
No final do século XX a quebra no sector industrial e o decréscimo da importância das zonas portuárias
ao nível da distribuição e transporte dos produtos industriais contribuiu para acelerar a obsolescência
deste espaço. Este facto associado à necessidade de expandir o centro da cidade e ao
reconhecimento por parte das entidades competentes da posição privilegiada em que se encontrava
relativamente ao centro da cidade, transformou-o num espaço onde a reabilitação era uma prioridade.

4.3.2- Conceito e estratégia de intervenção - Expandir o centro da cidade e valorizar a paisagem
ribeirinha requalificando o espaço pós-industrial
O projecto de recuperação desta paisagem pós-industrial constitui uma das maiores intervenções de
reestruturação urbana alguma vez realizada na cidade de Lyon com impactes significativos a vários
níveis como são o aumento da vitalidade social e da qualidade de vida da população. Este intervenção
representa segundo grande parte da população, a transformação de uma paisagem altamente
degradada e contaminada no que esta deveria ter sido desde sempre, dada a sua condição de
centralidade e o seu potencial ambiental e paisagístico. O projecto tem assim como principais
objectivos: a criação de um espaço que permita expandir o centro histórico através de um
desenvolvimento significativamente moderno que reforce a qualidade da cidade; a constituição de uma
área urbana atractiva que valorize as qualidades paisagísticas endógenas; a recuperação do
património industrial; a criação de um espaço multifuncional que reforce a sua condição de centralidade
e o reforço do sistema de transportes colectivos de forma a diminuir a dependência do automóvel.
O processo de desenvolvimento baseia-se na qualidade dos programas apresentados, na densidade
do edificado e na sua ligação a grandes espaços abertos. A área de intervenção tem por base duas
estruturas distintas mas complementares. A rede verde que conecta toda a área de intervenção através
de espaços abertos e a rede azul que conecta estes espaços com as diferentes infra-estruturas
aquáticas existentes. Estas estruturas constituem conjuntamente com o programa, no qual o sector
público e privado coexistem de forma simbiótica, a base de todo o projecto.
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Constituído originalmente por cerca de 70 hectares ocupados por estruturas industriais, e por 30-40
hectares ocupados por área residenciais, nas quais habitam aproximadamente 7000 pessoas, prevê-se
que em 2030 (ano de conclusão do projecto), este espaço possua cerca de 25000 habitantes, que 3040 hectares sejam constituídos por áreas verdes de recreio e lazer e que mais de 14000 empregos
sejam criados pelas novas actividades comerciais e culturais. Objectivos bastante ambiciosos e que se
forem alcançados contribuirão certamente para reforçar a relevância desta tipologia de projecto para a
30
sociedade
contemporânea.

31

Figuras 30 e 31 – Vista aérea da área de projecto antes e depois da intervenção. Fonte: www.lyon-confluence.fr/index.php

5-

Considerações finais
Mesmo que a paisagem pós-industrial seja normalmente considerada como um espaço negativo,
fragmentado, incoerente e de difícil legibilidade, os projectos apresentados constituem exemplos
representativos da recuperação destas paisagens. A análise dos mesmos permite verificar que quando
abordadas de forma adequada estas paisagens podem contribuir de forma significativa para uma
melhoria do espaço urbano no qual a sua complexidade, riqueza cenográfica e descontinuidade
constituem elementos com elevado potencial ecológico, social e cultural.
Neste sentido, e tal como já foi referido, a recuperação de paisagens pós-industriais degradadas deve
basear-se em princípios que promovam a sustentabilidade, reduzam os impactes ambientais negativos,
fomentem o crescimento económico e a inclusão social e promovam uma efectiva melhoria na
qualidade de vida das populações. Porém, para que se possam desenvolver acções efectivas nesta
área, é necessário que os poderes público e privado assumam um papel pró-activo, abandonando a
habitual postura resignada perante as dificuldades, e que compreendam que a transformação destes
espaços em área monofuncionais compromete, à partida, a sua qualidade, diminuindo de forma
acentuada a resiliência dos novos projectos.
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Os casos de estudo apresentados, nos quais a multifuncionalidade constitui um elemento chave,
permitem ilustrar, na prática, que a recuperação de paisagens pós-industriais em detrimento da
utilização de novos espaços, representa um processo vantajoso a vários níveis:
- Em termos históricos e culturais, a recuperação destas paisagens associada à preservação do
património industrial permite que se preservem elementos da memória das populações, reforçando a
sua identidade e valorizando a história, não só a nível local, mas também a nível regional e nacional.
Pois, embora a recuperação do património industrial, promova, em parte, a exumação do passado, esta
é cada vez mais um reflexo do nosso futuro.
- De acordo com uma perspectiva socioeconómica, a consistência e a localização destes espaços
constituem factores determinantes para a sua recuperação e manutenção. Integradas em áreas
urbanas, por vezes em zonas centrais, a recuperação das paisagens pós-industriais pode contribuir
para diminuir o crescimento desordenado e desenfreado de que muitas cidades têm sido alvo nas
últimas décadas.
- Do ponto de vista ambiental e paisagístico, a recuperação destes espaços constitui uma mais-valia a
níveis distintos, dado que ao recuperar estas paisagens, não só se diminuem os riscos de
contaminação do solo e da água, como se melhora a qualidade estética da paisagem e se reduz o
consumo de um recurso natural cada vez mais escasso como é o solo.
Importa ainda referir que a recuperação destes espaços constitui uma oportunidade para compreender
a complexidade do sistema urbano e a forma como o planeamento, a requalificação e o (re)desenvolvimento dos mesmos se revestem de estrema importância para a sustentabilidade da
paisagem. Pois tal como refere Francis Bacon, “as coisas alteram-se espontaneamente para pior, se
não forem deliberadamente alteradas para melhor”, assim, e por mais que nos queiramos
desresponsabilizar, cabe à sociedade contemporânea decidir que uso dar a estes espaços.
Pretende-se assim que a metodologia apresentada possa constituir uma ferramenta projectual de
auxílio no processo de decisão e de planeamento, no sentido de orientar e estimular a abordagem
individual de cada projectista, constituindo uma base para o desenvolvimento de soluções inovadoras,
consistentes e melhor adaptadas ao local e ao propósito de intervenção.
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Notas:
1- Embora a terminologia adoptada em Português seja investigação translacional (conhecida também como
investigação colaborativa) (Namorado, 2007), referente à tradução directa do inglês (translational research), uma
análise mais aprofundada acerca da origem do termo “translacional”, permite perceber que este deriva do
vocábulo “translate” que em Português significa “traduzir”, e que nada tem a ver com translação, como poderia
pensar-se, mas sim com tradução, ou seja, a tradução, na prática das descobertas teóricas.
2- As alterações tecnológicas e sociais introduzidas durante este período - séculos XVIII e XIX promoveram processos de desenvolvimento económico e de transformação do território e da paisagem sem
precedente até à data (Partidário, 1999).
3- A expressão "laissez-faire", que em português significa "não interfiram", representa um princípio
defendido pelos economistas liberais na qual se defendia que o Estado deveria interferir o menos possível na
actividade económica e deixar que os mecanismos de mercado funcionassem livremente (Nunes, 2007).
4- De acordo com vários autores (Boeri e Lanzani, 1992; Ellin, 1996 e Trancit, 1986) os primeiros subúrbios
surgiram nos arredores de Londres, nos finais do século XVIII. Esta nova tipologia de espaço consistia em
“loteamentos privados de baixa densidade construídos com habitações de qualidade no meio de jardins e
parques” (Lamas, 1989), que correspondia “à ideologia da conciliação do campo com a cidade, da habitação no
meio da natureza” (Meyer, 1999).
5- A forma como a sociedade saída da Revolução Industrial deixou de existir nas suas formas predominantes dando lugar a uma sociedade de informação e de serviços, cuja emergência afectou, não só as estruturas
económicas, mas também as estruturas ambientais, sociais e culturais – foi claramente influenciada pelos
processos de terciarização e desindustrialização.
No que se refere ao fenómeno da terciarização (Kurz, 2003 e Lacerda, 2006), a sua contribuição para o
aparecimento de paisagens pós-industriais é relativamente simples, ou seja, a um maior peso do sector dos
serviços corresponde uma perda evidente da importância da indústria, o que contribui progressivamente para o
declínio de alguns sectores industriais e para o abandono e degradação dos edifícios fabris a eles associados.
Já no que diz respeito ao fenómeno da desindustrialização (Bluestone, 2003, Couch et al., 2003 e Koistinen,
2005), e embora este se encontre relacionado com a terciarização, o processo é relativamente mais complexo,
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devendo-se em parte à globalização da economia e à elevada necessidade de reorganização da indústria e de
adaptação dos processos produtivos à nova realidade. Assim e uma vez que nem todos os sectores da indústria
se mostraram capazes de se adaptar às novas exigências, assistiu-se ao encerramento e abandono de várias
unidades fabris.
Paralelamente a esta situação, o aumento progressivo da renda locativa no centro das cidades e a crescente
preocupação e consciência com os problemas da poluição e com os valores da natureza, não só contribuiu para
o processo de desindustrialização, como também levou a que as indústrias mais poluentes e consumidoras de
espaço se relocalizassem nas periferias. No entanto, aquilo que deveria ter sido um processo de revitalização do
centro das cidades, revelou-se um factor de degradação, uma vez que os espaços abandonados pela indústria,
raramente foram recuperados e reconvertidos para novas funções, tendo vindo progressivamente a degradar-se.
Da mesma forma, o progressivo consumo dos recursos ambientais torna evidente que, para alcançar o
desenvolvimento sustentável, é essencial recuperar os espaços abandonados e degradados, em detrimento da
utilização de novos espaços, compatibilizando a sua recuperação com as necessidades públicas e privadas de
uso do solo.
6- Ver www.lyon-confluence.fr.
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Resumo:
A globalização veio trazer uma nova tensão entre o global e o local. Um traço fundamental desta
tensão é o fenómeno da “metropolização”: as actividades económicas tendem a concentrar-se nas
cidades de maior dimensão.
Asher (1995) popularizou a expressão “empreendorismo urbano”, querendo significar que as cidades
têm cada vez mais traços comuns com as empresas.
O artigo analisa a evolução histórica deste fenómeno nos Estados Unidos e na União Europeia, bem
como aprecia os instrumentos da nova gestão do território (planeamento estratégico, parcerias públicoprivadas, marketing territorial, urbanismo flexível).
Finalmente, procede-se a um levantamento das práticas de empreendorismo territorial por parte das
autarquias portuguesas.
Palavras-chave: Empreendorismo territorial; urbanismo empresarial; socialismo municipal; nova
gestão do território.
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1. Introdução
Na sequência da “revolução” conservadora dos anos 80, adoptou-se como (quase) consensual a ideia de
que haveria um excesso de intervenção do Estado na esfera económica. Este tinha-se tornado um obstáculo
caro (número elevado de funcionários públicos, salários acima da média) à livre iniciativa. Foi assim que os
últimos vinte anos assistiram a um crescente desmantelamento do sector público, com acento na liberalização
da concorrência, na livre acção dos mercados e no aumento da eficiência.
Mas tal facto não significa que o sector público – seja a nível nacional, seja a nível regional ou local – não
tenha um papel vital a desempenhar no desenvolvimento e na regeneração das economias. Aliás, há que
reconhecer que se tem vindo a chegar a um relativo consenso quanto às “grandes” áreas da intervenção pública
(justiça, defesa, atracção de investimento estrangeiro, competitividade, planeamento estratégico).

Em especial a nível local, as Câmaras Municipais tendem a ser cada vez mais vistas como agências que
podem intervir para levar os municípios na trilha do desenvolvimento sustentável (económico, social, ambiental e
político).

A adopção de um estilo mais “empresarial” – em especial nos anos 90 – transformou os governos
(nacionais, regionais e/ou locais) nos “grandes facilitadores” da actividade de empresas e cidadãos,
levando autores a defender que se estaria a criar um novo tipo de gestão do território, designado por
Asher de “empreendorismo urbano”, por Harvey de “gestão pública urbana”, por LeGalès de
“governação urbana” ou ainda por Fainstein de “mercantilismo local”.
Para Asher (1995) que popularizou a expressão “empreendorismo urbano”, as grandes cidades têm
cada vez mais traços comuns com as grandes empresas: dependem para o seu desenvolvimento dos
mesmos factores económicos; são confrontadas com a concorrência internacional; gerem serviços,
“actividades de produção” e recursos humanos; as suas responsabilidades identificam-se
frequentemente com as dos gestores das grandes empresas.

1405

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Também para Borja/Castells (1997), o território é cada vez mais pensado como uma empresa em que
os responsáveis políticos são os gestores e o seu “produto” é tudo aquilo que tem valor de troca no
mercado internacional (“exportações”).
O discurso do empreendorismo territorial justifica e viabiliza novas práticas políticas e relações sociais,
bem como uma agenda de investimentos determinada pela competitividade urbana. A eficácia
administrativa torna-se assim o valor supremo da acção pública – e não o bem comum.
2. O “Arquipélago Metropolitano Global”
A globalização – com abertura de mercados, tendência para o comércio livre a nível mundial, revolução
tecnológica e nos transportes – veio trazer uma nova tensão entre o global e o local. Um traço fundamental desta
tensão é o fenómeno da “metropolização”: as actividades económicas tendem a concentrar-se nas grandes
cidades em vias de metropolização. Assiste-se a um crescimento das cidades de maior dimensão, já não tão
alimentado pelo êxodo rural mas pela decadência das pequenas cidades.

Nas “cidades globais”, as actividades “criativas” têm um papel cada vez mais importante, exigindo uma
grande diversidade e intensidade de interacção entre actores. Valorizam-se as diferenciações culturais
profissionais e a complexidade de sistemas de relações cada vez mais intrincados. Pode falar-se da
emergência de um “Arquipélago Metropolitano Global” em que os actores se relacionam apenas dentro
destas grandes metrópoles, passando “por cima” dos Estados. Em particular, a transformação das
cidades em motores de desenvolvimento económico regional ocorreu de forma mais espectacular na
Ásia.
A “nova geografia económica” (Paul Krugman, Michael Porter, Jeffrey Sachs) explica porque é que hoje em
dia a concentração se joga num número limitado de pontos centrais à escala mundial. Também as reflexões
sobre “Cidades Globais” de Saskia Sassen (1998), de Friedmann (1986) sobre a “World City Hypothesis” ou de
Castells (1989) sobre a “Informational City” explicam o papel crescente de um número reduzido de cidades (New
York, Londres, Paris, Tóquio) na coordenação da economia mundial.
Para David Harvey (1994), as cidades são o locus privilegiado de produção do “capital simbólico”, onde
modas, gostos e estilos de vida são criados e de onde irradiam para os mercados mais longínquos.
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Já Pierre Veltz (1996) prefere acentuar a exigência competitiva de proximidade das tarefas de
marketing, inovação e atendimento dos clientes em relação aos grandes mercados consumidores.
Como as cidades se tornaram um elemento indispensável na organização geográfica das grandes
empresas e como os Estados nacionais perderam capacidade governativa, são os governos locais –
em especial os das grandes cidades e das grandes aglomerações urbanas – que surgem como os
novos protagonistas da globalização.
3. O Urbanismo Empresarial nos EUA
Nos Estados Unidos dos anos 70, o esgotamento do modelo fordista e a crise fiscal levaram ao
desmantelamento dos sistemas nacionais de combate à pobreza e de oferta pública de habitação. O
presidente Gerald Ford substituiu os programas públicos de renovação urbana, geridos pelos
municípios – Urban Renewal, Model Cities, Economic Development Administration – por subsídios ao
desenvolvimento local, maioritariamente coordenados pelo sector privado (Community Development
Block Grants, Urban Development Action Grants).
No início da década de 80, com o presidente Reagan, toda a política urbana seria alterada (62
programas urbanos foram então suprimidos), a partir de uma reforma administrativa que reduziu os
gastos sociais (as despesas com formação e emprego foram reduzidas de 70% entre 1980 e 1987),
desregulamentou o mercado de trabalho, baixou impostos e privatizou empresas públicas.
Nesta conjuntura, os municípios viram-se obrigados a tomar em mãos a direcção do desenvolvimento
económico. Surgem diversas agências de desenvolvimento local: a Economic Development
Corporation (New York), a Minneapolis Community Development Agency ou o Office of Community
Development (São Francisco).
Uma das principais consequências deste processo foi uma profunda alteração no planeamento
territorial. O planeamento normativo (planos directores, zonamentos) é abandonado e substituído por
acordos negociados projecto a projecto. Em vez do ordenamento de zonas amplas, privilegiam-se
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áreas específicas (revitalização de áreas centrais, antigas zonas industriais ou portuárias),
nomeadamente com a criação da figura das Entreprise Zones.
As parcerias publico-privadas (PPP) tornaram-se a base da política urbana: os incentivos fiscais de
base local às actividades privadas em construção – empréstimos públicos, isenções fiscais,
financiamento em leasing - aumentaram exponencialmente. Também se divulgaram as práticas de
contrapartidas

em

terrenos

ou

infraestruturas.

Rapidamente o Reino Unido de Margaret Thatcher iria importar este modelo dos EUA, incentivando a
entrada de grupos privados nos negócios urbanos e concedendo incentivos fiscais ao investimento
privado. As “Urban Development Corporations” receberiam plenas atribuições urbanísticas em áreas
delimitadas, enquanto as “Housing Associations” passavam a ser dirigidas por privados.
Pouco a pouco, outros países europeus foram adoptando este modelo: Holanda, Alemanha, França,
Espanha.
4. Barcelona: o modelo do “Socialismo Municipal”
É, em particular, a partir da experiência espanhola que Jordi Borja e Manuels Castells, no seu livro
“Local y Global: la gestión de las ciudades en la era de información” (1997) elaboram o seu modelo de
“socialismo municipal”, em grande parte inspirado na experiência de Barcelona.
Para estes autores a deslocalização industrial para os países do leste europeu e da Ásia é, antes de
mais, uma forma de obrigar à igualização das estruturas de emprego e salários em todo o mundo. Seria
a rigidez dos mercados de trabalho e dos mecanismos do “Estado do Bem-Estar” – e não a emergência
de um novo paradigma tecnológico – que explicariam o desemprego estrutural na Europa.
A redução do poder dos Estados reflecte-se na dificuldade de planear políticas de desenvolvimento, em
parte consequência da transferência de poderes para a escala supranacional (União Europeia, NAFTA,
G-8, ASEAN).

1408

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Os Estados são pois, em simultâneo, demasiado pequenos para resolver os problemas sociais ou
económicos e demasiado grandes para resolver os problemas locais (segurança, gestão das escolas,
lixo).
Embora tal não signifique – bem longe disso – o desaparecimento dos Estados, para Borja/Castells
(1997) aqueles deverão, antes de mais, ter um papel de facilitador do crescimento económico.
As cidades são a “riqueza das nações”, cuja competitividade deve ser potenciada. Teria havido uma
transferência da arena onde os conflitos sociais se desenvolviam – o território das nações – para o
território das cidades. Assim, as cidades seriam não apenas centros da economia mundial, mas
também os novos protagonistas políticos. A perda de representatividade de partidos, sindicatos, etc., a
descentralização e o enraizamento local, terão criado as condições necessárias para desenvolver uma
“democracia de proximidade”. A maior flexibilidade/adaptabilidade institucionais e a maior capacidade
de legitimação política, dada a maior proximidade física entre representantes e representados,
permitiriam ao poder local assegurar uma melhor harmonização entre economia e sociedade.
Dado que muitos problemas não podem ser tratados dentro das fronteiras político-administrativas dos
municípios, Borja/Castells (1997) sugerem a criação de estruturas metropolitanas de planeamento
territorial e estratégico, que possibilite a programação conjunta de investimentos e a gestão de redes
de infraestruturas e serviços que apenas podem funcionar à escala da aglomeração.
Para Harvey (1994), o futuro da classe trabalhadora europeia está na criação de uma organização
política baseada na autonomia dos governos locais, apoiados na força social das identidades culturais
e na participação cidadã, articulada numa rede internacional de desenvolvimento.
Como é que os governos locais, com menos dinheiro e menos poder que os Estados nacionais podem
assegurar uma melhor harmonização entre economia e sociedade? Para Borja/Castells (1997) seriam a
maior flexibilidade, adaptabilidade institucional e maior capacidade de legitimação política, dada a
maior proximidade física entre representantes e representados.
Os governos locais teriam pois a importante vantagem comparativa de melhor gerirem a integração de
diferenças culturais e sociais: pense-se no caso das cidades da “Terceira Itália” que basearam a sua
estratégia de desenvolvimento local no pouco expectável “compromesso storico” entre o Partido
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Comunista e a Igreja Católica. Cria-se assim um “corporativismo local”, em que os governos locais se
colocam acima das diferenças partidárias e ideológicas.
Para Lipietz (1990) as colectividades que melhor se adaptaram à concorrência internacional – “o local
que deu certo” – são as que conseguiram estabelecer compromissos e construir novas formas de
regulação social correspondentes a distintas escalas e estruturas políticas (municípios comunistas da
Terceira Itália, Japão, países nórdicos).
5. A Nova Gestão do Território, a Nível Supra-Nacional, na UE
Para Alden et al (2001:2-3), o facto de factores como a competitividade dos territórios ou o
desenvolvimento sustentável estarem hoje no centro do discurso político acresce os desafios ao
planeamento do território. Na mesma linha, também Rosa Pires (cit. por Fernandes, 2006:27) afirma:
“Hoje o planeamento do território tem de lidar com um mundo completamente diferente daquele em que
muitos dos seus princípios básicos foram fundados”.
Igualmente Harris (2001:52-53) defende que o planeamento territorial tem de ir para além da regulação
do uso do solo, tendo de ser capaz de estruturar as economias dos territórios, em particular através de
intervenções coerentes e integradoras (Healey, 2001:146-147).
E, já em 1996, Porto lembrava a “importância do ordenamento para a competitividade das economias,
face aos desafios crescentes a que têm de dar resposta” (1996:5).
Como Tewder-Jones (2001) e Faludi (2001) demonstram, perante as dramáticas mudanças verificadas
nos últimos anos, a cultura da gestão do território – em particular, a nível supra-nacional – está em
profunda mutação, sendo de antecipar ainda mais transformações. Estas irão, inevitavelmente, arrastar
alterações aos níveis nacional, regional e local.

Para Fernandes (2006:39), “tem-se assistido a um interesse crescente, por parte da União Europeia, pelo
planeamento do território”. É assim que o EDEC (Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário)
aprovado, em 1999, pelo Conselho de Ministros Europeu de Ordenamento do Território, em Potsdam, marca a
passagem de uma abordagem de planeamento territorial para uma outra de gestão territorial, ou se se preferir,
para uma lógica de desenvolvimento e de competitividade regional, em detrimento de uma lógica distributiva.
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Há uma nova percepção do território, que deixa de ser um mero suporte físico de actividades para passar a
ganhar importância enquanto suporte de relações e processos sociais.

Como lembra Ferrão (2003:50), “o objectivo do EDEC é disponibilizar um referencial estratégico para o
desenvolvimento territorial da União Europeia”, que elabora ainda um esquema (Figura 1) para melhor se
compreender os processos em causa.

Ou Rosa Pires et al. (2001:261) que recordam que “the EDSP agenda moved from the French style
aménagement du territoire to include urban networks, cultural heritage and sustainability”. Já para
Richardson/Jensen (2000:15), o aspecto mais revolucionário do EDEC foi a introdução da inovação e do
conhecimento na agenda do planeamento do território.

É assim que, entre os diferentes Estados Membros, se tem vindo a chegar a um relativo consenso quanto à
expressão relativamente neutral de “spatial planning” – ela própria em reestruturação no sentido de incluir os
efeitos da globalização nas políticas territoriais.
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Figura 1. Importância crescente do território
para o desenvolvimento da União Europeia

União Económica e
Monetária
Intensificação da
Integração Europeia
Maior interacção
entre cidades e
regiões da UE

Aumento da
Concorrência

Globalização

Agravamento dos
Desequilíbrios
Espaciais

Alargamento a
Leste

Coordenação de
Políticas

Cooperação
Transnacional
entre Regiões

Importância
Colectividades
Regionais e Locais

Desenvolvimento Espacial
Equilibrado e Durável do
território da União Europeia
Fonte: Adaptado de Ferrão (2002).

Com efeito, os mesmos factores que desencadearam o urbanismo empresarial nos EUA estiveram
presentes nos anos 90, na Europa: reestruturação produtiva, dificuldades financeiras das autarquias e política
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neoliberal por parte dos governos nacionais. A estes factores há ainda que acrescentar a descentralização
administrativa, a concorrência entre cidades e o crescente interesse do sector privado nos “negócios públicos”. É
nesta lógica que são criadas as “Zones d’Aménagement Concerté” (ZAC), em França ou os “Programas de
Actuación Urbanística “ (PAU) em Espanha.

É pois chegado o tempo de o urbanismo empresarial chegar ao Velho Continente, com a particularidade de
não se distinguir muito do “socialismo municipal” proposto por Borja/Castells (1997) …

Como já vimos acima, têm sido vários os países europeus que têm vindo a adoptar nova legislação,
reconhecendo que o ordenamento do território “puro e duro” é insuficiente e que é antes necessário falar em
“ordenamento e competitividade” ou em “ordenamento e desenvolvimento sustentável” do território. É o caso das
Leis para o Ordenamento e o Desenvolvimento do Território, em França (1995 e 19996) ou para o Ordenamento
e o Desenvolvimento Sustentável, na Finlândia (2000).
A simples mudança de nome, em 2005, da famosa DATAR (Délégation à l’Aménagement du Territoire at à
l’Action Régionale) para DIACT (Délegation Interministérielle à l’Aménagement et Compétitivité des Territoires) é
bem sinal dos novos tempos.
A nova legislação de vários Estados Membros da UE consagra ainda a cooperação inter-concelhia,
desburocratizando processos e simplificando a actuação conjunta, em especial a cooperação inter-concelhia em
meio urbano. O mesmo se diga em matéria de urbanismo e de especialização agrícola. Assim, para Fernandes
(2006:3): “Este ciclo de transformações do sistema e do contexto de planeamento do território tem estimulado a
emergência de estratégias de desenvolvimento territorial, de âmbito regional, em diversos países europeus.
Estas estratégias correspondem a uma projecção das novas realidades de planeamento do território, na medida
em que incorporam os novos conceitos de planeamento, adoptam novas metodologias de trabalho e têm um
alcance temporal e territorial alargado”.

6

Além da “lettre de mission" de 29 Julho de 2002 enviada pelo Primeiro Ministro à então DATAR, documento
destinado a relançar a política francesa de ordenamento do território.

1413

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

6. Os Governos Locais como Promotores do Crescimento Económico
Segundo Borja / Castells (1997), as quatro novas áreas de intervenção privilegiada dos governos locais
passam a ser as seguintes: a área económica; a urbanística; a da segurança cidadã e justiça; e,
finalmente, a social e cultural.
Em especial, impõe-se uma extraordinária ampliação da esfera de actuação municipal, em matéria de
promoção económica. Os governos locais, em colaboração com outros actores públicos e privados porém com iniciativa própria - devem criar zonas de actividades empresariais, bancos com linhas de
“capital de risco”, empresas públicas ou mistas para realizar campanhas internacionais que atraiam
investidores e visitantes, para promover e gerir espaços destinados a feiras, centros de convenções,
parques tecnológicos, para estabelecer escritórios de informação e acessoria a empresários e
investidores locais e internacionais.
O facto de a globalização gerar, de acordo com a consagrada expressão de Benko/Liepietz, “regiões
ganhadoras” (e, portanto, também regiões perdedoras…) chamou a atenção para a emergência de novos
sistemas de produção localizada de aglomerações industriais especializadas, parte do ressurgimento geral de
regiões e cidades como locus do crescimento económico.

Observou-se ao longo das últimas duas décadas um enorme fluxo de interesse sobre as questões da
localização industrial e da tendência empiricamente observada para se formarem concentrações
especializadas em localizações específicas. Até porque, como lembram Koresawa/Konvitz (2001:15), a
globalização trouxe como consequência um maior número de escolhas de localização para cidadãos e
empresas.

A emergência à escala planetária destas regiões de actividade especializada de investimento
produtivo, pode ser vista nas cidades da Terceira Itália dos anos 70 e 80 do século passado, no Silicon
Valley e na Route 128 de Boston, passando pela informática em Bangalore (Índia) ou pela tinturaria em
Marraquexe (Marrocos). Nem a vastidão dos Estados Unidos os faz escapar a esta aparente
inevitabilidade geográfica: 40% do emprego está localizado em 1.5% da superfície; em apenas 18
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municípios (councils) concentram-se mais de 50% do emprego total (“US Department of Housing and
Development Report», citado por Morgan, 2004).
Conforme os autores, fala-se de sistemas locais de produção (GREMI; Crounch), de new industrial
spaces (Scott), de learning regions (Asheim; Morgan), de régions gagnantes (Benko / Lipietz), de
clusters (Porter) ou de innovative milieux (Keeble / Wilkinson).
Quase se pode dizer que os clusters se tornaram na nova panaceia política, em matéria de
desenvolvimento. Assim, Bachtler/Raines (2002:3) afirmam, da forma mais linear possível, que as
regiões bem sucedidas são as que conseguem desenvolver e manter economias de aglomeração em
sectores competitivos. Por outras palavras, as que conseguem manter e desenvolver os seus
clusters…
Como é sabido, o caso mais famoso foi o da “Terceira Itália”, uma região que nem era o Norte industrial
nem o Sul agrícola (Mezzogiorno) e subsidio-dependente: ora, precisamente a região “mais esquecida”
surgia como a região mais rica e com maior taxa de crescimento na Europa Comunitária. Das dez
cidades com melhor qualidade de vida no Continente Europeu, cinco localizavam-se aqui.
7. Os Novos Instrumentos da Gestão do Território
Para Friedmann (1992), o planeamento que nos serviu durante o período fordista - com a sua
tendência para tomar decisões, as projectar antecipadamente e a sua reivindicada superioridade em
relação a outras formas e processos decisórios devido ao seu carácter científico - deve ser
abandonado.
É certo que vários autores (Portas, Asher, Borja, Castells) são da opinião de que a racionalidade do
urbanismo foi sempre muito limitada, preferindo lembrar o recorrente “caos urbano” e o “market led
planning”.
De qualquer forma, lembra Compans (2004: 105) – que, posteriormente, elabora uma criativa reflexão
crítica sobre o “empreendorismo urbano” – os novos instrumentos da Gestão do Território têm que ser,
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antes mais, instrumentos flexíveis. Entre eles devemos ressaltar o planeamento estratégico, as
parcerias público-privadas (PPP), o marketing territorial e o urbanismo flexível dos projectos.

Também a necessidade de trabalhar em redes cooperativas capazes de responder adequadamente às
crescentes necessidades competitivas (“Coopetição”) tem levado os Estados a terem novos tipos de intervenção,
de melhor qualidade e integradas nas estruturas e práticas sociais, económicas e administrativas.
Em particular ao nível local, a intervenção de agências públicas de desenvolvimento parece revelar-se de
grande eficácia. É o caso de acções como a disponibilidade de infraestruturas de serviços e ambientais, de
parques industriais ou de serviços financeiros e educativos.
A autoridade local pode ter o papel de coordenador social, conseguindo juntar diferentes grupos de
interesse para discutir os problemas dos territórios e acordar em programas de acção comuns.

Em especial para os autores que consideram a inserção competitiva das cidades como o único
caminho do desenvolvimento (Portas, Forn, Ascher, Borja, Castells), o planeamento estratégico é,
antes de mais, um mecanismo para efectuar escolhas quanto aos “produtos e serviços vencedores”
que devem comandar as exportações locais (turismo de negócios, serviços financeiros). Portas
(1992:10) chega mesmo a dizer que o planeamento estratégico é um documento dirigido sobretudo
para captar recursos…
Já a superioridade das PPP na Gestão do Território é defendida por Castells, Borja, Portas, Forn,
Heinz, Ascher ou Harvey, entre outros, não só com base na escassez dos recursos financeiros das
autarquias, mas também pela carência por parte destas em competência técnica e capacidade de
gestão de equipamentos e de serviços públicos.
São, em geral, cooperações informais entre sectores público e privado, das quais o exemplo mais
famoso é, sem dúvida, o plano estratégico de Barcelona (que contou com a colaboração de
associações patronais, de sindicatos, universidades, ONG), de que resultaram empresas de economia
mista para a execução dos projectos definidos no Plano. Também em França, as “Zones
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d’Aménagement Concerté” (ZAC), em Espanha, as “Concessions Urbaines”, as “Areas de Nueva
Centralidad de Barcelona” e os “Convenios Urbanísticos”, na Suécia os “Negotiation Planning”, na
Holanda, os “Projectos-chave” ou no Reino Unido, as “Urbanization Development Corporations”
evidenciam o dinamismo deste novo instrumento de gestão do território.
Quanto ao Marketing Territorial, Borja & Forn (1996:9) chegam a afirmar que “Vender a cidade se
converteu numa das funções básicas dos governos locais e num dos principais campos de negociação
público-privada”. Trata-se pois de um conjunto integrado de políticas destinadas a impulsionar o
crescimento económico, que englobam a totalidade da agenda pública voltada para a competitividade
dos territórios.
Finalmente, o Urbanismo Flexível é uma concepção da gestão do território baseada em projectos
pontuais e na flexibilidade do controlo público quanto ao uso e ocupação do solo. Entre as vantagens
do Urbanismo Flexível face ao plano físico-territorial clássico, sublinham-se normalmente: a maior
eficácia, dada a menor dimensão do território sob intervenção; a maior facilidade em captar recursos,
uma vez que favorece a formação de PPP; a maior agilidade para se adaptar às alterações
conjunturais; a maior visibilidade da acção pública; e o menor prazo de execução, ajustando-se melhor
aos ritmos dos mandatos e ao calendário eleitoral.
Compans (2004: 125-130) sintetiza a polémica entre aqueles que consideram que a ausência de um
plano director e de controlos regulatórios prévios confere ao ordenamento um grau excessivo de
empirismo (Arsher), os que defendem a total flexibilização das normas urbanísticas e do próprio plano
estratégico (Portas) e os que adoptam uma posição intermédia (Borja, Forn, Castells), argumentando
ser indispensável uma forte liderança pública local em condições que assegurem a eficácia económica
e o controlo social.
É pois aqui clara a principal (única?) distinção entre o modelo do socialismo municipal e o modelo do
empresariado urbano americano: o primeiro defende uma actuação pública intervencionista, enquanto
que o segundo privilegia as negociações pontuais com investidores e promotores imobiliários.
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8. O Empreendorismo Territorial em Portugal
Para muitos dos especialistas nacionais em planeamento territorial (Nuno Portas, Costa Lobo, Pedro
George, Margarida Pereira, Sidónio Pardal), o ordenamento do território deverá levar em linha de conta
toda uma série de preocupações, até agora ignoradas ou minimizadas, a saber:
- O Desenvolvimento – que pressupõe competitividade – sem esquecer as questões
sociais e ambientais.
- Necessidade de uma avaliação quantitativa e qualitativa dos resultados alcançados
com os planos anteriores, isto é da sua eficácia.
- Atribuição de uma importância crescente ao enquadramento supra-municipal: os
municípios não são “ilhas” e os objectivos devem ser definidos em função da escala
mais adequada (município, sub-região, região, país).
- O modelo de ordenamento deverá ser a tradução espacial de um desenvolvimento,
ancorado numa estratégia partilhada com os principais actores do território.
Para Portugal parece-nos particularmente interessante estudar a experiência espanhola, aonde foi possível
criar novas oportunidades para parcerias público-privadas e para a promoção regional. Também nos EUA, a
experiência de agências públicas - por exemplo na Pennsylvania -, conseguiu criar uma nova atmosfera de
confiança entre os diferentes grupos de interesse, envolvendo-se na criação de novas redes de cooperação
efectiva de empresas e de instituições de serviços.
As Câmaras Municipais podem funcionar com centros de estudo de análise económica especializados, de
forma a identificar os pontos fracos na economia local. Empresas, organismos, indivíduos podem ser
incentivados a cooperar, quer directamente, quer fornecendo mão-de-obra especializada ou informação. Em
especial, para as PME este tipo de abordagem revela-se muito vantajoso.
A experiência dos distritos industriais em países tão distintos como a Itália, a Dinamarca, a Espanha, o
Canadá ou a Alemanha parece evidenciar o sucesso comparativo deste tipo de organização para as economias
locais. Claro que não se defende, por exemplo, que a experiência italiana possa ser totalmente transferida para
Portugal. O que se diz é que poderíamos aprender com o que se passou em Espanha, Dinamarca ou Alemanha
e analisar como fazer a adaptação às condições nacionais.
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Se é certo que nem sempre a legislação tem acompanhado com a celeridade necessária o ritmo de
evolução nesta matéria, é também verdade que são já inúmeras as autarquias portuguesas que espelham a
existência de um novo conceito relacional entre a exigência do serviço público e o dinamismo do sector privado.

Sem ter a preocupação de ser exaustiva, passamos a referir alguns dos municípios que há já alguns anos a
esta parte enveredaram, de forma mais ou menos clara, pelo caminho do empreendorismo territorial. A
informação a seguir apresentada resulta de uma simples pesquisa via Internet dos sites das Câmaras. A escala
supra-municipal foi ignorada, assim como a acção das empresas municipais. Trata-se, no entanto, de uma
pesquisa que nos propomos desenvolver a breve trecho.
Também aqui não são considerados os municípios que criaram agências municipais de energia e/ou
ambiente, embora a questão do desenvolvimento – ou mesmo a do estrito crescimento económico – seja em
muitos casos a preocupação de fundo.
Nesta perspectiva, podemos classificar os municípios nas seguintes categorias:

i)

– Autarquias com Gabinetes de Apoio ao Empresário/Investimento

Trata-se de autarquias que contam com este departamento dentre de os seus próprios serviços. Neste
grupo podemos destacar as seguintes autarquias:

Câmara Municipal de Abrantes: foi criado o gabinete de apoio ao investimento e lançado um portal
empresarial.
Câmara Municipal do Cadaval: a autarquia assume um papel empreendedor e difusor das
oportunidades de financiamento mais pertinentes para o concelho. Para tal, desenvolve actividades de
dinamismo económico (promoção de ofícios e apoio a microempresas artesanais), de divulgação dos
sistemas de incentivos financeiros e de aposta na qualificação da mão-de-obra.
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Câmara Municipal de Elvas: sob a designação de “Elvas, espaço investidor”, foi criado um gabinete de
apoio ao empresário com as seguintes atribuições: criação e gestão de empresas; marketing,
publicidade e vendas; benchmarketing; certificação e qualidade; empreendorismo; internacionalização;
e formação.
Câmara Municipal do Fundão: entre os seus departamentos conta-se o “Gabinete Empresa” que trata
de matérias como “Competitividade: gestão, internacionalização, qualidade”, “Empreendorismo”,
“Informação e Afirmação Regional” e “Inovação”.
Câmara Municipal de Grândola: em 1995 foram criados os Gabinetes de Apoio ao Empresário e o
Gabinete de Desenvolvimento Económico.
Câmara Municipal de Loures: a sua secção de “Actividades Económicas” propõe-se, entre outras
tarefas, atrair investimentos, incentivar o empreendorismo e gerir o cadastro das actividades
económicas.
Câmara Municipal de Ourém: em 2006 criou o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico que,
entre outras tarefas, elaborou uma “Sebenta de apoio ao empreendedor”.
Câmara Municipal de Penamacor: tem, entre os seus serviços, um Gabinete de Apoio ao Empresário.
Câmara Municipal de Santiago do Cacém: criou o “Gabinete de Apoio o Empresário”, com serviço de
atendimento personalizado, em parceria com a Caixa Geral de Depósitos (numa parceria públicopúblico). Criou ainda, em parceria com banca privada e instituições públicas um serviço de apoio às
micro e pequenas empresas.
Câmara Municipal de Santo Tirso: A Divisão de Desenvolvimento Económico apoia os munícipes em
matéria de fundos europeus e criou o Gabinete de Apoio ao Investidor.
Câmara Municipal de Sines: em 2005, em parceria com a Associação de Desenvolvimento da Região
do Alentejo (ADRAL) e o Instituto Politécnico de Setúbal criou o Gabinete de Apoio ao Empresário.
Câmara Municipal de Torres Vedras: o seu departamento de “Economia e Desenvolvimento” tem um
Gabinete de Apoio às Empresas e dinamiza uma série de acções de marketing territorial (caso do
famoso Carnaval de Torres Vedras).
Câmara Municipal de Vendas Novas: entre as tarefas a que propõe destacamos: definir políticas
estratégicas na indústria, na logística e nas comunicações; desenvolver e qualificar os espaços de
localização empresarial; fomentar o relacionamento e as parcerias locais e regionais; apoiar a inovação
empresarial e o desenvolvimento tecnológico; apoiar as PME; incentivar a formação profissional;
realizar acções de marketing territorial; criar um sistema local de informação económica.
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ii)

- Autarquias com Agências de Desenvolvimento Local

Trata-se de autarquias que criaram estas agências – normalmente em parceria com outras instituições
públicas ou privadas – como entidades sem fim lucrativo e com autonomia jurídica. Neste grupo podemos
destacar as seguintes autarquias:

Câmara Municipal de Almada: A “Novalmada” apoia o desenvolvimento local e esteve na origem da
criação do Madan Parque (em colaboração com a Universidade Nova).
Câmara Municipal de Cascais: sob a designação “Cascais, concelho empreendedor”, a actual vereação
criou – em colaboração com a Sociedade de Desenvolvimento da Costa do Estoril e a Empresa
Municipal para o Ambiente - a “Agência DNA” que visa a promoção, incentivo e desenvolvimento do
empreendorismo.
Câmara Municipal de Loures: a Agência de Desenvolvimento Local contribuiu para a criação do “Loures
Business Park”.
Câmara Municipal do Montijo: criação de uma Agência de Empreendorismo que deverá trazer para o
concelho um “choque tecnológico”.
Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão: criou uma agência de desenvolvimento que visa o apoio ao
empreendorismo.
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira: criou uma agência local em prol do emprego, que aposta
em particular na atracção de projectos industriais e de serviços e no marketing territorial. Para tal, criou
recentemente um “Parque Empresarial de Transformação da Cortiça”.

iii)

– Autarquias com Actividades Pontuais na Área Económica

Passamos aqui a referir algumas das autarquias que se têm destacado pelo lançamento de medidas,
acções ou campanhas pontuais de apoio ao crescimento económico:
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Câmara Municipal do Alandroal: a recuperação do Centro Histórico será assegurada numa parceria
com grupos privados.
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto: o site da Câmara é usado para publicitar ofertas de
emprego no concelho.
Câmara Municipal de Castelo Branco: o site da Câmara apresenta uma lista detalhada e informativa
das empresas localizadas no concelho.
Câmara Municipal de Évora: a Câmara oferece no seu site listagens com informações sobre todos as
instituições locais de apoio ao investidor, sobre as infraestruturas de apoio às actividades económicas e
sobre as zonas de actividade económica.
Câmara Municipal de Fafe: foram definidas novas regras para projectos específicos de “elevado
interesse municipal” (PEIMS), em particular todos os que ultrapassem os 750 mil euros ou criem mais
de 5 postos de trabalho.
Câmara Municipal de Leiria: adopção de um conjunto de acções de apoio ao empreendorismo feminino.
Câmara Municipal de Melgaço: lançou uma campanha de apoio aos produtos locais.
Câmara Municipal de Oeiras: organização da “Feira do Emprego e da Formação Profissional”.
Câmara Municipal do Sabugal: criou no seu site um directório com informações sobre o universo
empresarial concelhio.
Câmara Municipal do Terras do Bouro: a Câmara tem vindo a apoiar a constituição de pontos de venda
dos produtos locais (em parceria com a Associação de Desenvolvimento das Terras do Homem e
Cavado) e a incentivar a agricultura biológica.
Câmara Municipal de Vila Viçosa: propõe-se apoiar o crescimento económico, em particular através de
campanhas de marketing, de feiras e de atracção do investimento industrial.

iv)

– Autarquias com Acções de Marketing Territorial

O turismo é a actividade económica que, tradicionalmente, tem merecido um apoio mais particular por parte
do poder local, em geral associado a uma restrita de marketing territorial. Neste particular, referência especial
para os municípios algarvios e das Regiões Autónomas que se distinguem por uma maior atenção a este tipo de
acções.

1422

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

9. Empreendorismo Territorial e Nova Gestão do Território: alguns estudos de caso
No âmbito de uma conferência organizada pelo e-GEO, Centro de Estudos de Geografia e
Planeamento Regional da Universidade Nova de Lisboa, sobre “Os Novos Desafios do Poder Local”
(28 e 29 de Junho de 2007) foram apresentados inúmeros casos e avançadas diversas explicações
para o actual estado de coisas nos municípios portugueses, no que concerne ao tema da presente
comunicação.
Passamos a apresentar em revista os casos que nos pareceram de maior interesse, seja pelo seu
maior dinamismo, seja pela originalidade dos programas e/ou projectos, seja ainda pelas explicações
avançadas para o atraso que as políticas de desenvolvimento local em Portugal registam face ao que
se passa na maior parte dos Estados-Membros da EU (ou, por maioria de razão face aos EUA).

9.1. – Paços de Ferreira
Este concelho – vulgarmente conhecido como a “capital do móvel” - encontra-se naturalmente
vocacionado, dadas as suas características intrínsecas, para a produção industrial. A actual vereação
definiu dois vectores estratégicos de desenvolvimento, a saber: o emprego e a educação. Para pôr em
prática a estratégia definida constituíram-se diversas PPP nomeadamente para efeitos de formação
profissional, incubação de empresas, criação de uma “Academia Internacional de Mobiliário” e de uma
sociedade de gestão urbana. A atracção de capital estrangeiro foi uma prioridade: Iberdrola (energia
eólica), Hotéis Intercontinental (Holiday Inn), Martifer Group, Gamosa, Ferrara Plaza. Mas claro que o
investimento de referência no concelho foi o que foi contratualizado com o grupo IKEA, num montante
global de 135 milhões de euros. Cerca de 90% do produto final destina-se à exportação (Suécia,
França, Itália, Reino Unido, Estados Unidos) e 60% da matéria-prima utilizada é adquirida em Portugal.
9.2. - Azambuja
Para a actual gestão municipal – que presenciou a saída de um dos maiores investimentos
estrangeiros em Portugal, no sector automóvel (a OPEL) - , a questão básica do processo de atracção
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de investimentos tem que ver com o planeamento e gestão territoriais. O sistema português de
planeamento do território é visto como muito centralizado: a teia de instrumentos que se abate sobre
um território torna-o, praticamente, incapaz de ganhar a necessária flexibilidade. Assim, na fase de
elaboração/ revisão de um Plano Director Municipal interferem, normalmente, mais de duas dezenas de
entidades. Talvez seja por isso que, tendo a generalidade dos PDM sido executados há 10/12 anos,
até hoje nenhum conseguiu concluir a revisão – embora muitas Autarquias tenham começado o
processo há mais de oito anos…
A flexibilização dos processos de planeamento e gestão territorial e a consequente responsabilização
dos municípios pelo planeamento do seu território são pois uma prioridade.
Quanto à intervenção directa das autarquias na atracção de investimento externo, a actual gestão
autárquica defende a adopção de três tipos de medidas:
1. Criação de estruturas municipais de apoio ao investimento, com técnicos qualificados que, para
além de funcionarem como um interface entre as autarquias e os potenciais investidores, sejam
“gestores do processo”, isto é, sejam directamente responsáveis pelas diversas vertentes
burocráticas do projecto;
2. Estabelecimento de parcerias publico/privadas (PPP) com os promotores ou empresas do
Município no sentido da sua promoção activa: campanhas de promoção, participação em feiras
temáticas, organização de seminários.
3. Criação de Agências de Desenvolvimento Local ou Regional, que integrem a Autarquia e os
diversos agentes económicos, sociais, ambientais.

9.3. - Cascais
A Câmara Municipal de Cascais criou a “Agência DNA CASCAIS” com o objectivo de incentivar
projectos empresariais inovadores. Destaquem-se as seguintes acções:

•

financiamento por capital de risco de projectos até 2,5 milhões de euros;
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•

constituição da Plataforma Finicia de Cascais para apoio até 90% em capital de risco para
projectos até 100.000 euros, entre as seguintes entidades: Câmara Municipal de Cascais, DNA
CASCAIS, IAPMEI, PME CAPITAL, Associação Empresarial do Concelho de Cascais, AERLIS,
Cascais Business Angels, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Escola Superior
de Saúde de Alcoitão, Junta Turismo Costa do Estoril e TagusParque;

•

constituição de um Fundo de 500 mil euros, para apoio a iniciativas empresariais de interesse
regional;

•

constituição de uma linha de crédito BPI-DNA CASCAIS no montante de 5 milhões de euros.

10. Conclusões
Desde a implantação do Poder Local democraticamente eleito (na sequência de Abril de 1974) até ao
final dos anos noventa do anterior século, a actuação dos poderes públicos locais pautou-se com uma
especial preocupação com aquilo que por vezes se designa por Ciclo das Infraestruturas. No decurso
destes vinte e cinco anos, assumiu particular relevo a necessidade de dotar o país com uma rede de
infraestruturas e equipamentos básicos, que permitissem alterar de forma radical as reduzidas taxas de
serviço que ainda caracterizavam Portugal no final da década de setenta.
Esta primeira fase encerra-se grosso modo com o aproximar do novo século. Estando já o País
coberto, de forma apreciável, por redes de equipamentos, infraestruturas e acessos, outro tipo de
desafios se começaram a colocar ao Desenvolvimento Local.
Assim, é possível afirmar que nos encontramos, nos dias de hoje, em pleno desenrolar de uma
segunda fase no domínio da gestão municipal: no presente século, o tipo de desafios que se colocam
aos poderes autárquicos já não assumem, de uma forma tão clara como no período anterior, uma
dimensão a que poderíamos chamar de quantitativa7. Ao invés, vão surgindo preocupações com

7

Enquanto paradigma desta dimensão, poderíamos destacar a tradicional actividade de planeamento, traduzida
na elaboração sistemática das designadas Figuras de Plano, onde, entre outras questões, se procedia,
precisamente, ao delinear de uma estratégia para as redes de infraestruturas e equipamentos públicos básicos.
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domínios tão diversificados como sejam, a qualidade ambiental, a protecção de recursos naturais, a
promoção do crescimento e do emprego.
Hoje, o imperativo absoluto da competitividade determina que se procurem novas formas de actuação
para os Poderes Locais que dêem resposta a problemas associados à consolidação e diversificação da
base económica local e a questões em áreas tão diversas como a cultura, a solidariedade e
empowerment das comunidades.
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