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Este documento – Contributos para a Análise do Sector – sendo um trabalho de
investigação, resultou da análise de alguma bibliografia existente nesta matéria,
privilegiando áreas conceptuais que se entendem determinantes neste domínio.
Desenvolveu-se, por isso, num plano teórico-conceptual. Contudo e dado a
natureza da entidade promotora assim como a actualidade do tema procurou-se,
desde já, além da abordagem conceptual, operacionalizar alguns conceitos e/ou
temas. Neste momento e a fim de melhor o conseguir fazer, optou-se, nalguns
casos, pela transcrição integral de textos de especialistas. Ao longo de todo o
texto vai sendo feita referência a um conjunto de tipologias e à sua respectiva
justificação, dado estas constituírem instrumentos fundamentais para proceder,
posteriormente, às devidas classificações.
Dividiu-se o trabalho em quatro partes, para além da introdução, de um anexo e
da bibliografia consultada.
A primeira parte – o turismo e o seu planeamento – releva a importância que
actualmente esta actividade tem assim como a necessidade da mesma ser
adequadamente planeada.

A segunda parte, o património, enfatiza a abrangência do conceito numa
perspectiva cultural, e alerta para a necessidade do mesmo ser devidamente
inventariado com vista a poder ser posteriormente avaliado o seu potencial no
que concerne à exploração turística.

A terceira parte, o planeamento urbano com particular atenção para as cidades
de pequena e média dimensão, aborda as valências do urbanismo na actualidade e
apresenta um conjunto de diplomas legais que parametrizam esta matéria em
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Portugal; seguidamente, e numa perspectiva estratégica, releva os grandes
objectivos e áreas de intervenção que se colocam, nos dias de hoje, às cidades de
pequena e média em termos de planeamento e particulariza na elaboração dos
Planos Directores Municipais e nos respectivos planos turísticos; por fim e
porque se entendeu que se deveria terminar, de certa forma, “dando o mote” para
o segundo dossier deste trabalho, apresentam-se sinteticamente os resultados de
um estudo promovido pela Direcção Geral do Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Urbano sobre o sistema urbano em Portugal, particularizandose, com base nos resultados obtidos, no concelho, mais propriamente, na cidade
de Beja. O Anexo1sintetiza a legislação produzida em matéria de turismo com
utilidade para qualquer tipo de agente, seja a título meramente informativo seja
como futuro investidor nesta área.

1. O TURISMO E O SEU PLANEAMENTO

O turismo reveste, actualmente e a nível mundial, uma importância muito
significativa do ponto de vista económico e social. Segundo dados da
Organização Mundial de Turismo (OMT), estima-se, para o ano de 2020,
1,6biliõesdechegadasanívelmundial, correspondendo a uma receita global de
turismo internacional de 2.000 mil milhões de dólares americanos. Ainda
segundo dados últimos deste mesmo organismo, só no mês de Agostode2004, as
chegadas a nível mundial atingiram os 90 milhões de pessoas, de acordo com o
gráfico 1.
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Gráfico 1 - Evolução das Chegadas Internacionais de Turistas por Mês,
2002/2004.

Este crescimento é acompanhado pela emergência de duas grandes tendências: a
“globalização”e a “diversificação” do fenómeno turístico. A “globalização”
verifica-se, nomeadamente, ao nível dos destinos, já que o mercado se encontra
ainda concentrado na Europa e na América do Norte, ou seja, nos países mais
desenvolvidos; já no que respeita à “diversificação” e se o turismo em meados do
século XX se caracterizava pela concentração geográfica – 15 países detinham
97% do mercado –, pela concentração temporal – forte sazonalidade, Verão, e
pela prevalência do motivo “férias de longa duração” – o que significava férias
longas num só destino, actualmente o panorama alterou-se e caracteriza-se,
particularmente, pela existência de férias repartidas com uma variedade ampla de
motivos, sobressaindo cinco segmentos em termos de tipologias de turismo: o
turismo cultural, o turismo desportivo, o turismo de aventura, o turismo rural, os
cruzeiros, as viagens para congressos e as viagens de incentivos.
Por outro lado, a OMT em “Tourism: 2020 Vision” seleccionou cinco segmentos
em expansão onde entende que se irão desenvolver produtos bastante inovadores
nas próximas décadas e são: o turismo de aventura, os cruzeiros, o ecoturismo, o
turismo cultural e o turismo temático. Este organismo identifica também a
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tendência crescente de predomínio dos “shortbreaks” em oposição às férias de
longa duração.
O turismo cultural revela um desenvolvimento bastante considerável, em
particular, na Europa, no Médio Oriente e na Ásia, ocorrendo especialmente nas
cidades e sendo praticado por vários tipos de visitantes e turistas, logo, com
motivações distintas, o que faz aumentar o seu poder de expansão; o mercado dos
shortbreaks, por seu turno, é muito procurado pelas cidades porque é menos
sazonal e mais diversificado no que respeita às motivações.
Portugal não tem sido alheio a este fenómeno: de acordo com dados da Direcção
Geral do Turismo (DGT) de Novembro de 2004, “as receitas do turismo, a preços
correntes, atingiram os 945,6 milhões de euros em Agosto de 2004 (...), as
despesas fixaram-se em 299,6 milhões de euros, o que perfaz um saldo de 646,0
milhões de euros em Agosto de 2004.”.
De acordo com o mesmo organismo e relativamente ao mesmo período, “o saldo
negativo da Balança Corrente atingiu os 6.343,3 milhões de euros (cresceu 38,9%
face a igual período de 2003), já como contributo do saldo positivo da Balança
Turística que atingiu os 2.826,8 milhões de euros no período de Janeiro a
Agosto.”
Dada a crescente importância deste sector no mundo e também em Portugal,
questões como o planeamento do turismo numa dada região, a intensidade das
actividades turísticas a desenvolver, os tipos de turismo possíveis ou mais
adequados e as consequentes actividades a implementar assim como as
necessárias infra-estruturas turísticas, assumem uma enorme relevância a que
urge dar resposta, em particular quando se adopta como princípio regulador da
actividade, o desenvolvimento numa óptica de sustentabilidade da mesma.
Não esqueçamos ainda que os recursos, entendidos na sua globalidade, são a base
sobre a qual se desenvolve a actividade turística e, assim, só ao preservar a sua
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identidade e originalidade se poderá conservar a “matéria-prima” da mesma.
O acto de planear deve estar directamente ligado às políticas de desenvolvimento
do sector do turismo. O planeamento do turismo comporta um conjunto de
benefícios de onde se destacam os seguintes (Henriques, 2003):
- Definição de objectivos para o desenvolvimento do turismo e como alcançálos;
- Formas de desenvolver os recursos culturais e naturais e mantê-los
conservados para o futuro e no presente;
- Integração do turismo nas políticas de desenvolvimento globais e nos
padrões do país ou região e estabelecimento da relação entre o turismo e
outros sectores económicos;
- Fornecimento de uma base racional para a tomada de decisão para o sector
público e privado em relação ao desenvolvimento do turismo;
- Esforços para o desenvolvimento coordenado dos vários elementos que
constituem o sector do turismo;
- Optimização e equilíbrio dos benefícios económicos, ambientais e sociais
do turismo, com distribuição equitativa desses benefícios para a sociedade,
minimizando possíveis problemas no sector;
- Provisão de uma estrutura física que oriente o desenvolvimento da
actividade turística;
- Estabelecimento de directrizes e padrões para planos detalhados de áreas de
desenvolvimento do turismo;
- Implementação efectiva de uma política de desenvolvimento do turismo e
do plano de administração contínua do sector;
- Esforços do sector público e do sector privado no desenvolvimento do
turismo;
- Criação de um sistema de monitorização contínua do desenvolvimento do
turismo.
De acordo com Ruschmann (1997) “ a finalidade do planeamento turístico
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consiste em ordenar as acções do homem sobre o território e ocupa-se em
direccionar a construção de equipamentos e facilidades de forma adequada,
evitando assim efeitos negativos nos recursos, como a sua destruição e a redução
da sua atractividade.”
O planeamento turístico requer o envolvimento das cidades ou da região, já que
considera o seu ambiente global, ou seja, atende aos elementos político, físico,
social e económico, perspectivados enquanto componentes interligados e
independentes do sistema de desenvolvimento da comunidade. Ao recorrer ao
processo de planeamento do turismo, a comunidade pode avaliar os impactos das
actividades e dos programas turísticos escolhidos sobre aqueles componentes
dentro do ambiente como um todo.
O planeamento também permite considerar os efeitos que cada elemento tem
sobre os outros e certificar-se a propósito do grau de aceitabilidade do
desenvolvimento de um programa de turismo. Os cidadãos têm a obrigação de se
envolver no processo de planeamento turístico do município, pois vivem
diariamente as causas, as consequências e/ou os efeitos do desenvolvimento da
actividade turística, independentemente do seu estádio de desenvolvimento.
O início do processo de planeamento turístico num qualquer município deve
caber ao poder político. O desenvolvimento do turismo está intimamente
relacionado com os problemas urbanos pois acontece, normalmente, num espaço
físico determinado e, para que se possa concretizar, é necessário proceder ao
ordenamento do território. Bissoli (1992) refere que o ordenamento do território
para o turismo tem como finalidade estabelecer directrizes que orientem a
actividade turística afim de se atingira máxima valorização dos atractivos
turísticos, a defesa e conservação da paisagem e a integração das características
urbanas ou rurais dos núcleos onde se produz o fenómeno turístico.
O ordenamento do território a ser proposto, nesta perspectiva, deverá assegurar à
autarquia o controle e a execução no que respeita à organização do espaço,
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definindo: i) uma política de desapropriação de terras para evitar a especulação;
ii) uma disciplina de urbanização a fim de ordenar o uso do solo; iii) fontes de
financiamento coordenado de investimentos; iv) um entrosamento contínuo de
todos os órgãos que actuam na região.
Assim, o planeamento turístico de um município não ocorre isoladamente,
relacionando-se com os restantes níveis de planeamento municipal. Pelo seu lado,
a realidade turística de uma região decorre das características especiais dessa
mesma região.
Nesta ordem de ideias, podemos considerar algumas competências do município
(Law, 2002):
- Estruturar administrativamente a sua organização relativamente ao turismo;
- Estabelecer a política de promoção turística ao nível municipal, de forma
objectiva, individualmente mas integrado no âmbito das directivas
superiores em termos de país e região;
- Realizar levantamentos e análises constantes com a finalidade de aferir a
propósito das potencialidades turísticas da região;
- Elaborar a planificação global, integrada com os demais sectores da
administração do município;
- Exercer vigilância, fiscalização e controle dos planeamentos e projectos
urbanísticos e turísticos;
- Estabelecer, dentro do possível, instrumentos de incentivo à iniciativa
privada para exploração da actividade turística;
- Relacionar, determinar e executar todas as medidas que se destinem a
fomentar e desenvolver a actividade turística no âmbito do município de
acordo com os objectivos anteriormente definidos e com as directrizes
superiores.

Os responsáveis pelo planeamento turístico devem ainda atender ao facto de que
a escolha de um determinado bem patrimonial ao ser usado como recurso
turístico implica uma estimativa de custos de instalação, recuperação, infraVERSÃO
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estrutura, adequação à especificidade da região, assim como a avaliação de todos
aqueles que, potencialmente, irão fruir desse benefício.

1.1. A INTENSIDADE DAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

A intensidade turística ou a intensidade do uso turístico de um recurso é um
factor extremamente importante a ter em conta, na medida em que constitui
uma fonte de sensibilidade para o património. Uma grande quantidade de
infra-estruturas turísticas a actuarem sobre um património muito sensível,
conferem uma alta sensibilidade ao seu uso turístico.
Assim, o turismo pode ocorrer de forma intensiva ou extensiva. Verbeke
(1994) caracteriza, comparativamente, estas duas formas de turismo:

Quadro 1. Características do turismo
CaracterísticasdoTurismo
Intensivo

Extensivo
Sociedades
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estada curta
progresso rápido
decisão apressada
saltos
ofensivo
quantitativo
descontrolado
sem regra
não resiste à mudança
máximo benefício
preço
turismo, um grande negócio
objectivos económicos

estada longa
progresso lento
decisão ponderada
passo a passo
defensivo
qualitativo
controlado
regulado
resiste à mudança
benefício óptimo
valor
.formas alternativas de turismo
objectivos socioculturais e económicos
balanço de oportunidades
outras soluções
. interesse das comunidades
autocontrole
depende de investidores internos
trabalho local (emprego)
dispersão sazonal
gestão pessoal de qualidade
programas de férias individuais
clientes com abordagem amigável
publicidade modesta

benefícios económicos
custos sociais para comunidade
interesse dos grupos
.controlo externo
depende de agentes externos
trabalho importado (emprego)
funcionamento sazonal
gestão pessoal de quantidade
pacotes de férias
técnicas de venda agressivas
comunicação agressiva

Local
expansão espacial sem plano
focados em projectos
projectos sectoriais dispersivos construção
dispersa
turismo por todos os lados consumo de espaço
novas construções ao encontro da procura
preferência pelo transporte
arquitectura internacional crescimento

organização espacial com plano focados em
conceitos
planos
integrados
da
área
localização
seleccionada
zonas turísticas delimitadas preservação do
espaço aberto renovação de edifícios antigos
selecção de mercado estimula o transporte
público
arquitectura vernacular desenvolvimento

População
turismo de massas
tempo é dinheiro
programas fixos
transporte rápido

turismo individual
relax improviso a
daptação ao meio de transporte

comportamento esperado
comportamento cosmopolita
conforto e passividade
pouco conhecimento do destino
sem noção da linguagem local
procura de lembranças
restaurantes internacionais
detesta imprevistos
acomodação standart

escolha livre
tentativa de adaptação aos costumes locais
dinâmico e activo
estudo do destino e uso da área
tentativa de assimilação dos usos e costumes
exploração da oferta local
casas de comida locais
procura de imprevistos
procura da oferta local

Avaliação da Experiência=
Estive e conheci
Não volta

Enriquecimento pessoal, aprendizagem –
Mantém contacto e volta

Sendo ambas formas de implementar, territorialmente, o turismo, a primeira
não promove a sustentabilidade da zona de acolhimento mas sim a sua
degradação rápida, por isso, desenquadra-se dos objectivos actualmente
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previstos para a actividade turística.

1.2. TIPOS DE TURISMO, DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS E DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA.

Numa perspectiva de realização de um quadro de inventariação da actividade
turística existente num dado território, importa especificar os tipos de turismo
identificados, as actividades turísticas já existentes, assim como a infraestrutura turística actual.
São várias as classificações propostas de acordo com a perspectiva dos
diferentes autores. Relativamente aos tipos de turismo considerados, optou-se
pela selecção já antes mencionada e atribuída à Organização Mundial de
Turismo, de cinco segmentos em franca expansão:
Quadro 2. Tipos de turismo
Tipos de Turismo
- aventura
- cruzeiros
- ecoturismo
- turismo cultural

- turismo tematico

Quadro 3. Tipos de Actividades Turísticas

Tipos de Actividades Turísticas
- motonautica
- ski aquatico
- canoagem
- vela
- windsurf
- surf
- natacao
- mergulho
- pesca (cana)
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- pesca (submarina)
- barco (pesca)
- barco (iate)
- jogging
- marcha
- cicloturismo
- equitacao
- rally
- todo o terreno
- asa delta
- planador
- alpinismo
- ski na neve
- espeologia
- caca
- fotografia/filmes
- observar a fauna e a flora
- observar a paisagem
- “ir a praia”
- passeios
- picnic
- repousar/ler
- visitas a museus
- visitas a monumentos
- compras
- praticar culto
- romarias/procissoes
- jogos populares
- festivais populares

Fonte: Silva J. A., et al (1994).

Quadro 4. Tipos de Infra-estrutura Turística

Tipos de Infra-estrutura Turística
- campismo
- bares e discotecas
- espectaculos esporadicos (festivais)
- desporto
- golfe
- parques de diversao
- urbanizacao turistica
- acessos rodoviarios
- estacionamento
- equipamento hoteleiro
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- restaurantes
Fonte: Silva J. A., et al (1994).

1.3. O USO DOS SOLOS, A POSSE DA TERRA E A RECONVERSÃO
DO ESPAÇO

No Decreto-Lei nº 380/2003 de 10 de Dezembro, artº 84º, nº 2 é dito que “o
modelo de estrutura espacial do território municipal assenta na classificação do
solo e desenvolve-se através da qualificação do mesmo”. Sobre esta matéria, o
mesmo Decreto-Lei refere, relativamente aos planos municipais de ordenamento do
território, especificamente no artº 72º, nº 1 que “a classificação do solo determina o
destino básico dos terrenos, assentando na distinção entre solo rural e solo urbano”,
explicando no nº2 do mesmo artigo o que se entende por cada um deles. Prossegue
no artº 73º, relativo à qualificação do solo mencionando o seguinte:
“1. A qualificação do solo, atenta a sua classificação básica, regula o
aproveitamento do mesmo em função da utilização dominante que nele pode
ser instalada ou desenvolvida, fixando os respectivos usos e, quando
admissível, edificabilidade.
2. A qualificação do solo rural processa-se através da integração nas seguintes
categorias:
a) Espaços agrícolas ou florestais afectos à produção ou à conservação;
b) Espaços de exploração mineira;
c) Espaços afectos a actividades industriais directamente ligadas às
utilizações referidas nas alíneas anteriores;
d) Espaços naturais;
e) Espaços destinados a infra-estruturas ou a outros tipos de ocupação
humana

que

não

impliquem

a

classificação

como

solo

urbano,

designadamente permitindo usos múltiplos em actividades compatíveis com
espaços agrícolas, florestais ou naturais.
3. A qualificação do solo urbano processa-se através da integração em
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categorias que conferem a susceptibilidade da urbanização ou da edificação
(...)”. No “Vocabulário do Ordenamento do Território – projecto”
(DGOTDU, 2004) é feita também referência a esta matéria, reiterando as
ideias já mencionadas. Importa atender aqui, designadamente, a dois
conceitos: “1. Classes de espaços: com vista ao desenvolvimento do processo
de planeamento e à elaboração de planos, os solos podem ser classificados,
em função do seu destino básico, em urbanos e rurais.” (DGOTDU, 2004:78);
solo rural [é] aquele para o qual é reconhecida vocação para as actividades
agrícolas, pecuárias, florestais ou minerais, assim como o que integra os
espaços naturais de protecção ou de lazer, ou que seja ocupado por infraestruturas que não lhe confiram o estatuto de solo urbano. A qualificação do
solo rural processa-se através da integração nas seguintes categorias: espaços
agrícolas ou florestais afectos à produção ou à conservação; espaços de
exploração mineira; espaços afectos a actividades industriais directamente
ligadas às utilizações referidas nos pontos anteriores; espaços naturais,
espaços destinados a infra-estruturas ou a outros tipos de ocupação humana
que não impliquem a classificação como solo urbano, designadamente
permitindo usos múltiplos em actividades compatíveis com espaços agrícolas,
florestais ou naturais. (DGOTDU, 2004:301) O solo urbano, por sua vez é
“aquele para o qual é reconhecida vocação para o processo de urbanização e
de edificação, nele se compreendendo os terrenos urbanizados ou cuja
urbanização seja programada, constituindo o seu todo o perímetro urbano. A
qualificação do solo urbano processa-se através da integração em categorias
que conferem a susceptibilidade de urbanização ou de edificação. A
qualificação do solo urbano determina a definição do perímetro urbano que
compreende: os solos urbanizados; os solos cuja urbanização seja possível
programar; os solos afectos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do
sistema urbano.” (DGOTDU, 2004:301).
Ao se buscar o uso do solo – “uso dominante do solo” (DGOTDU, 2004:219)
– é se remetido para as “classes de espaços” que já se clarificou
anteriormente. Resta-nos, então, reter um último conceito cuja relevância
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surge, especificamente, para a delimitação da RAN, mas que também pode
ser considerado na análise que agora se realiza:
2. Classes de solos: “consideram-se as seguintes classes de solos, com
relevância para a delimitação da RAN: Solos de classe A– capacidade de uso
muito elevada, com poucas ou nenhumas limitações, sem riscos de erosão ou
com riscos ligeiros, susceptíveis de utilização intensiva ou de outras
utilizações; Solos de classe B– capacidade de uso muito elevada, limitações
moderadas, riscos de erosão moderados, susceptíveis de utilização agrícola
moderadamente intensiva e de outras utilizações; Solos de classe C –
capacidade de uso moderada, limitações acentuadas, riscos de erosão
elevados, susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva ou de outras
utilizações; Solos de classe D – capacidade de uso baixa, limitações severas,
riscos de erosão levados a muito elevados, não susceptíveis de utilização
agrícola, salvo em casos muito especiais, poucas ou moderadas limitações
para pastagem, exploração de matas e exploração florestal; Solo de classe E –
capacidade de uso muito baixa, limitações muito severas, riscos de erosão
elevados não susceptíveis de uso agrícola, severas a muito severas limitações
para pastagens, exploração de matas e exploração florestal, não sendo em
muitos casos susceptíveis de qualquer utilização económica, podendo
destinar-se a vegetação natural ou floresta de protecção ou recuperação; Solo
de classe Ch – os que pertencendo à classe C, apresentam excesso de água ou
uma drenagem pobre que constitui o principal factor de limitação da sua
utilização ou condicionador dos riscos a que o solo está sujeito em resultado
de uma permeabilidade lenta, de um nível freático elevado ou da frequência
de inundações.” (DGOTDU, 2004:7879)
Em que medida é considerável a temática do uso do solo nesta análise? O uso
dos solos é um aspecto relevante a ser considerado enquanto espaço de
suporte ao património, podendo, por isso, acolher actividades muito variadas
que estejam de alguma forma relacionadas com a actividade turística. Por
outro lado, se atendermos às medidas definidas pelo Conselho Europeu de
Urbanistas (DGOTDU, 2002) a propósito da forma como deve ser possível
contribuir para o desenvolvimento sustentável através do planeamento do
VERSÃO

CONSULTA PÚBLICA

16

TOMO II – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO
VOLUME 4 – TURISMO - ANÁLISE

território, verifica-se que aspectos como o planeamento do uso do solo, a
definição de locais de restauração ou intervenções de renovação são
considerados. Assim e de acordo com o documento mencionado, e a
propósito do solo e da terra, é definido que “o planeamento sustentável
considera o solo como um recurso escasso que deve ser considerado limpo e
não poluído. O solo é um dos recursos para o desenvolvimento urbano. A
eficiência do uso do solo passa pela prioridade dada à reutilização de antigas
áreas industriais em relação a novas áreas de expansão urbana. O
alastramento urbano e o consumo do solo deve ser limitado pois levam à
redução das áreas rurais e à fragmentação da paisagem. (…) A fim contrariar
estas duas possíveis consequências, há que:
- Promover um uso do espaço eficiente para fins urbanos.
- Definir e estabelecer, nos termos do plano, limites máximos de expansão
dum aglomerado para um período de vários anos.
- Racionalizar os usos do tecido urbano, eventualmente, através da utilização
de padrões mais compactos ou mais concentrados, tanto de população, como
de actividades.
- Reconstruir e renovar os edifícios existentes assim como as estruturas
urbanas.
- Reutilizar e revitalizar solos contaminados subutilizados e degradados, de
modo a reduzir as pressões urbanísticas sobre as áreas verdes (nos arredores
das cidades).
- Adoptar o princípio da “reciclagem dos solos” na escolha de novas áreas
para urbanização (áreas livres desindustrializadas, anteriores instalações
militares, solos degradados, etc.) (…)”
Na tentativa de se ser ainda mais preciso, procurou-se uma classificação que
desdobrasse as categorias. Apresenta-se, assim, a classificação proposta pelo
Centro Nacional de Investigação Geográfica como complemento à
classificação apresentada no Decreto-Lei antes citado.
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Quadro 5. Tipos de Solos
CATEGORIAS

TIPOS DE SOLOS

I

Territórios Artificiais
A

Solos essencialmente construídos
1.

Tecido urbano continuo

2.

Tecido descontinuo

B

Solos principalmente revestidos artificialmente
1.

Espacos e actividades industriais, comerciais e de
equipamentos gerais

2.

Zonas portuarias

3.

Aeroportos

C

Solos alterados artificialmente, sem vegetação
1.

Pedreiras, areeiros, minas e ceu aberto

2.

Descargas industriais, aterros, entulharias

3.

Estaleiros

D

Espaços artificiais com vegetação
1.

Espacos verdes urbanos

2.

Espacos de equipamentos sociais e desportivos

II

Espaços Agrícolas
A

Terras aráveis; culturas anuais
1.

Terras araveis fora dos perimetros de irrigacao

2.

Perimetros irrigados

3.

Arrozais

B

Culturas permanentes
1.

Vinhas

2.

Pomares
Pradarias

1.

Pradarias

2.

Zonas agricolas heterogeneas

3.

Culturas anuais associadas as culturas
permanentes

4.

Sistemas culturais e parcelares complexos

5.

Terras ocupadas principalmente pela agricultura
com espaços naturais importantes

6.
III

Florestas e meios semi-naturais
A
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Terrenos agro-florestais

Florestas

1.

Folhosas

2.

Eucalipto

3.

Coniferas
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4.
B

Floresta mista
Meios com vegetação arbustiva e herbácea

1.

Pastagens pobres, percursos

2.

Matagais

3.

Vegetacao esclerofica (maquis e garrigue)

4.

Espacos florestais degradados

C

Espaços abertos sem ou com pouca vegetação

1.

Praias, dunas, areias e solos nus

2.

Rochas nuas
Estepes sub-deserticas

1.

Zonas incendiadas recentemente

2.

Neves eternas e glaciares

IV

Meios Aquáticos
A

Zonas húmidas continentais

1.

Pantanos interiores

2.

Trufeiras
Zonas húmidas marítimas

1.

Salgados e sapais

2.

Salinas
Superfícies de água
Águas continentais

1.

Cursos de agua

2.

Planos de agua, lagos
Águas marítimas

1.

Lagunas litorais

2.

Estuarios

3.

Mares e oceanos

Fonte: CNIG – Centro Nacional de Investigacão Geográfica, citado por Silva et al (1994).
Revisão

Reveste assim muito interesse, estudar algumas normas que regulamente mas
propriedades detentoras de peças patrimoniais de relevo, para que as mesmas
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possam ser aplicadas na eventualidade dos particulares não se mostrarem
interessados em proceder à implementação turística proposta no plano.

É importante também não esquecer as áreas de protecção dos monumentos e
as áreas de apoio comercial ao turismo.
Na Europa assiste-se a uma associação crescente do património
arquitectónico com o ambiente, em particular com a existência de água dado
este constituir um factor essencial para gerar assentamentos humanos. Desta
combinação resulta a protecção dos ecossistemas relacionados com a
presença da água o que confere uma grande “força” à paisagem aliada à
qualidade da mesma, atributos importantíssimos para o desenvolvimento do
turismo.
Na óptica da exploração turística, o património deve ter “vida” ou seja, deve
gerar uma atmosfera antiga e particular que permita aos visitantes entrarem
no “espírito” do local. Daí que o espaço circundante deva gerar uma certa
tranquilidade, revelar limpeza e algum conforto para que o visitante possa
fazer o seu “percurso” no passado.
Por isso, para considerar uma peça patrimonial com peso turístico é
necessário respeitar a atmosfera, entendida em sentido lato, que o envolve,
dado esta constituir um factor de forte atracção no visitante.
As comunidades de menor dimensão, as vilas e as aldeias rurais reúnem,
muitas vezes, valores patrimoniais de interesse para o turismo. Por isso, o seu
desenvolvimento é, sem sombra de dúvida de interesse vital para esta
actividade.
Contudo e tal como já se tem vindo a frisar, a indústria turística pode
constituir uma séria ameaça para a presença do património na medida em que,
se não existir um adequado planeamento e controle, em termos de
construções, por exemplo, pode-se gerar a designada “hospitalidade
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negativa”, (com o objectivo de melhor agradar, deturpam o que é tradicional)
e, assim, deteriorar gradualmente a atracção base do turista – os valores de
identidade da comunidade.
Por outro lado, demasiados fluxos de pessoas e veículos podem condicionar a
imagem do local, dando uma ideia errada do que ela foi no passado e é no
presente, pelo menos para os autóctones.
E, afinal de contas, numa perspectiva de desenvolvimento turístico
sustentável, é exactamente essa identidade que se pretende preservar e
revitalizar. Constata-se, pois, que o património, enquanto recurso turístico,
deve apelar à preservação da sua genuinidade; por outro lado, o turismo,
entendido numa perspectiva de rendibilidade económica, pretende a pernoita
do visitante e, para o conseguir, deverá criar círculos de actividades - a
designada animação – adaptadas ao recurso base com que se estiver a
trabalhar, ao tipo de turismo pretendido e, claro, às motivações da procura
desejada –, disponibilizando uma determinada “vida”ao património assim
como o quotidiano das populações locais, para que, no seu conjunto, aumente
a capacidade de atrair, não só pontualmente ou de passagem mas durante um
período de tempo desejavelmente mais longo, os turistas e os visitantes.
A reconstituição dos espaços urbanos articulados com os espaços rurais que
se encontram nos seus limites, também deverá privilegiar o retrato da forma
de viver o dia a dia das populações, preservando um ambiente rural
caracterizado por um característico factor paisagem e conservação do habitat
natural, aliás, propósito também de conservação por parte da Ecologia.
Neste sentido, há que atender ao facto de que, se nas cidades de pequena ou
média dimensão é importante saber onde se situam determinados espaços
como sejam, o mercado, por exemplo, no espaço rural que as circunda
assume muita importância saber onde se localiza o lagar do azeite ou o forno
do pão. Desta forma e numa perspectiva de turismo, a tradição deve ser usada
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como infra-estrutura.
Falta ainda referir um outro aspecto também de muito interesse e que respeita
ao conhecimento da procura – a localização de um imóvel destinado a ser
explorado com fins turísticos implica ponderar a relação do Homem com o
ambiente.
Por isso, importa conhecer o perfil daqueles que, potencialmente, irão fruir do
local de forma a conferir ao imóvel a orientação que favoreça o seu perfil
psicológico e social.
Em suma, a definição de um local, nesta perspectiva, passa por definir um
nicho de mercado de forma a lhe oferecer as características essenciais para a
sua sobrevivência e implementação.

Seguidamente, há que definir um programa que esclareça todos os
equipamentos necessários. Não nos devemos esquecer ainda que o património
vai “mexer” com as leis do urbanismo, ao ficar sujeito a especial protecção,
de acordo com a sua localização. Assim, se ficarem meio rural, ele irá
implicar com as reservas nacionais, agrícola e ecológica, e se ficarem meio
urbano, poderá ter de ser considerado nas obras de particulares em
loteamentos, principalmente quando se situa fora do Centro Histórico,
obrigando à manutenção da imagem em protecção.

2. O PATRIMÓNIO

O conceito de património “ abarca as paisagens, os sítios históricos, os conjuntos
construídos, assim como a biodiversidade, os grupos de objectos diversos, as
tradições passadas e presentes e os conhecimentos e experiências de vida. Regista
e expressa largos processos de evolução histórica, constituindo a essência de
diversas identidades nacionais, regionais, locais, indígenas e é parte estruturante
da vida moderna.” (DGOTDU, 2004).
VERSÃO

CONSULTA PÚBLICA

22

TOMO II – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO
VOLUME 4 – TURISMO - ANÁLISE

De acordo com a mesma fonte, o património cultural inclui “todos os bens que,
sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura, portadores de interesse
cultural relevante, designadamente histórico, arqueológico, documental, artístico,
etnográfico, científico, social ou técnico, devam ser objecto de especial protecção
e valorização. [Atenda-se ao facto de que] o interesse cultural relevante,
designadamente,

histórico,

paleontológico,

arqueológico,

arquitectónico,

linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou
técnico, dos bens que integram o património cultural reflectirá valores de
memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou
exemplaridade. [Assim] e de acordo com a Convenção para a Protecção do
Património Natural e Cultural, UNESCO, 1972, serão considerados como
património cultural:

- Os monumentos: obras arquitectónicas, de escultura ou de pintura
monumentais, elementos de estruturas de carácter arqueológico,
inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal
excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência;
- Os conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidos que, em
virtude da sua arquitectura, unidade ou integração na paisagem têm
valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da
ciência;
- Os locais de interesse: obras do homem, ou obras conjugadas do homem
e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico,
com um valor excepcional do ponto de vista histórico, estético,
etnológico ou antropológico.”
Esta fonte precisa ainda o conceito de património natural e paisagístico que
importa também reter – “todos os bens com características físicas, biológicas e
geológicas extraordinárias, habitats de espécies animais ou vegetais em risco e
áreas de grande valor do ponto de vista científico e estético ou do ponto de vista
da conservação. [Prossegue, referindo que] de acordo com a Convenção para a
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Protecção do Património Natural e Cultural, UNESCO, 1972, serão:
- Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por
grupos de tais formações com valor universal excepcional do ponto de vista
estético ou cientifico;
- As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas
que constituem habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor
universal excepcional do ponto de vista da ciência e da conservação;

- Os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente delimitadas,
com valor universal excepcional do ponto de vista da ciência, conservação ou
beleza natural”.

A fim de precisar ainda mais a forma como se irá, posteriormente, realizar a
classificação do património cultural existente no território que integra o
município de Beja, procurouse, no âmbito deste documento, encontrar uma
classificação do património onde fossem definidas tipologias que estabelecessem
os requisitos inerentes a cada um dos grupos identificados (à semelhança da
“classificação das praias”, DGOTDU, 2004:7981). Todavia, esta classificação
não existe e daí se ter adoptado a classificação que mais adiante se apresenta.

2.1. A CLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO

Neste âmbito foram consultados variados documentos, desde legislação
produzida desde 1901 – altura em que se revelou o primeiro critério de
classificação apresentado na Portaria de 10 de Abril de 1901 e que permitiu
classificar como “monumentos nacionais” enquanto marcos de importância
histórica, os considerados padrões históricos – até aos critérios de
classificação do Instituto Português do Património Arquitectónico e
Arqueológico (IPPAR) de 1994, enquanto normas de funcionamento do
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mesmo e, por isso, reveladoras da forma como interpretou a legislação. Da
sua análise, entendeu-se recorrer à tipologia sistematizada que a seguir se
apresenta no Quadro 6 – Classificação do Património Cultural. Entretanto, na
tentativa de catalogar com maior especificidade algumas categorias, recorrerse-á, sempre que necessário e cumulativamente, à classificação apresentada
no Quadro 7 – Tipos de Recursos Turísticos (Boullon, 1988).

Quadro 6. Classificação do Património Cultural
PatrimónioCultural
Cultural construído

Natural
-reserva natural;
-parque nacional;
-monumento ou elemento
territorial natural
-área de gestão de habitats ou
espécies;
-paisagem terrestre ou marinha
protegida;
-reserva de recursos naturais;
-reserva antropológica ou área
biótica natural; -área de gestão
com propósitos múltiplos: gestão
de recursos; zonas de produção
sustentável de suporte às
actividades económicas.
-Reservas da biosfera;
-Sítios de património mundial.

-Monumentos de valor
arquitectónico: militar, civil;
religioso.
-Conjuntos (várias construções
em ambiente rural ou urbano em
que se manifeste a coesão em:
Centros históricos;
Núcleos monumentais
inabitados,
Núcleos urbanos séc. XX;
Núcleos industriais tipificados,
Aglomerados rurais tradicionais;
Núcleos populacionais
piscatórios;
Bairros típicos;
Bairros sociais de propostas
inovadoras,
Ilhas;
Pátios; Etc.
-Sítios (onde existam obras que
no seu conjunto se mostrem
homogéneas dentro de limites
geográficos específicos).

Cultural não construído
-Valores da cultura e defesa
da identidade nacional,
obras de engenho humano
seja qual for o tipo de
manifestação;
-Valores linguísticos
.nacionais;
-Defesa dos valores
culturais, etnológicos e
etnográficos da língua
portuguesa; -Tradições
culturais populares:
gastronomia; feiras
tradicionais e mercados
locais; folclores; etc.

Quadro 7. Tipos de Recursos Turísticos
Categoría
Categoria 1.
Atractivo ou recurso
natural paisagístico
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Tipo
1.1 Montanhoso

Subtipo 1
1.1.1. Monte

Subtipo 2
1.1.1.1. Zona alta + 1500m 1.1.1.2. Zona
média 8001500m 1.1.1.3. Zona baixa – 800m

1.1.2. Serra

1.1.2.1. Pico
1.1.2.2. Penhasco
1.1.2.3. Nó
1.1.2.4. Outros (especificar)
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1.1.3. Vales

1.2. Plano
1.3. Costas

1.2.1. Natural
1.2.2. Cultivado
1.3.1. Baixa

1.3.2.
Escarpada
1.3.3.
Formações
litorais

1.4. Zonas
aquáticas/repres
as

1.7. Cavidades
subterrâneas

1.5.5. Ribeira
1.5.6. Corrente
subterrânea
1.6.1.Fonte

1.6.2. Nascente
1.6.3. Cascata,
salto de água
1.6.4. Zona de
banho natural
1.7.1. Covas

1.8. Paisagísticos e de
observação
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1.4.5.1. Em processo de colmatação
1.4.5.2. Água permanente

1.5.1. Rio
caudal alto
1.5.2. Rio
caudal médio
1.5.3. Rio
caudal baixo
1.5.4. Regato

1.6. Outras
manifestações
aquáticas

1.3.1.1. Arenosa, praia
1.3.1.2. Cantos
1.3.1.3. Pantanosa
1.3.2.1. Escarpado alto + 20 m 1.3.2.2.
Escarpado médio 2010m
1.3.2.3. Escarpado baixo –10m
1.3.3.1. Cabos
1.3.3.2. Golfos
1.3.3.3. Enseadas
1.3.3.4. Ilhas, ilhotas
1.3.3.5. Barras
1.3.3.6. Baías
1.3.3.7. Outros (especificar)

1.4.1. Lagos

1.4.2. Lagoas
1.4.3. Zona
endorreica
1.4.4. Barragem
(não natural),
pântano
1.4.5.
Albufeiras
1.5. Rios,
regatos e
ribeiras

1.1.3.1. Amplo
1.1.3.2. Médio
1.1.3.3. Estreito ou ravina 1.1.3.4. Quebrado
1.1.3.5. Desigual
1.1.3.6. Com cavidades profundas
1.1.3.7. Foz
1.1.3.8. Tubo
1.1.3.9. Outros (especificar)

1.5.4.1. Caudal continuo
1.5.4.2. Caudal descontínuo
1.5.6.1. Corrente contínua 1.5.6.2. Corrente
descontínua
1.6.1.1 Termal
1.6.1.2. Medicinal

1.7.1.1. Com formações
1.7.1.2. Sem formações
1.7.2. Grutas e
1.7.2.1. Com formações
cavernas
1.7.2.2. Sem formações
1.7.2.3. Com rio
1.7.2.4. Sem rio
1.7.3. Abrigos
1.8.1.
Miradouro de
estrada
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1.8.2.
Panorâmica do
ponto de vista
pitoresco

1.8.3.
Observatório de
fenómeno natural
1.8.4.
Observatório de
fauna

1.8.2.1. Predomínio
abiótico 1.8.2.2.
Predomínio biótico
1.8.2.3. Predomínio
antrópico

1.8.4.1. Mamíferos
1.8.4.2. Aves
1.8.4.3. Outros
(especificar)

1.8.5.
Observatório
flora
1.8.5.1. Arvoredo singular
1.8.5.2. Bosque
1.8.5.3. Plantas
1.8.5.4. Matagal

Categoria 2.
Recursos histórico
monumentais,
técnicos, etnológicos e
artísticos

2.1. Edificações e monumentos

1.8.6.
Observatório de
fósseis
2.1.1.
Religiosos

2.1.2. Civis

2.1.3. Militares

2.2.Obras técnicas

2.3. Achados/jazigos
arqueológicos

2.4. Etnológicos
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2.1.4. Conjunto
histórico
artístico
2.2.1.
Engenharia
2.2.2.
Urbanismo
2.2.3. Fábricas
2.2.4. Painéis
decorativos
2.2.5. Centros
científicos

2.1.1.1. Catedral
2.1.1.2. Igreja
2.1.1.3. Convento
2.1.1.4. Mosteiro
2.1.1.5. Ermida
2.1.1.6. Campanário
2.1.1.7. Capela e
oratório
2.1.1.8. Calvário
2.1.2.1. Palácios
2.1.2.2. Edifícios das
Câmaras
2.1.2.3. Praças 2.1.2.4.
Pensões
2.1.2.4. Núcleo urbano
tradicional
2.2.3.1. Castelos
2.2.3.2. Muralhas
2.2.23.3. Torres

2.2.1.1. Ponte
2.2.1.2. Barragem
2.2.2.1. Praça
2.2.2.2. Parque

2.2.5.1. Jardim
botânico
2.2.5.2. Observatório
astronómico
2.2.5.3. Outros

2.2.6. Outros
(especificar)
2.3.1.
Achados/jazigos
históricos
2.3.2. Pinturas
rupestres
2.4.1. Casas
2.4.2. Fornos
2.4.3. Moinhos
2.4.4. Lagares
2.4.5. Pátios
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2.5. Museus

2.6. Obras de Arte

Categoria3
.Recursos artesanais e
gastronómicos

3.1. Artesanato

2.5.1. História
2.5.2.
Etnológicos
2.5.3. Cerâmica
2.5.4. Pintura e
escultura
2.5.5.
Ourivesaria
2.5.6.
Paroquiais
2.5.7. de
Ciências
Naturais
2.5.8. Outros
2.6.1. Pintura
2.6.2. Escultura
2.6.3.
Ourivesaria
2.6.4. Cerâmica
2.6.5. Tapetes
2.6.6. Painéis,
retábulos
3.1.1. Cerâmica

3.1.2. Olaria
3.1.3. Tecidos
3.1.4. Vestuário
3.1.5. Metal
forja
3.1.6. Madeira,
cortiça, móveis
3.1.7. Cestaria

3.2. Gastronomia

Categoria4.
Folclore, festas e
acontecimentos
programados

4.1. Folclore

4.2. Festas
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3.1.8. Couro,
pele,
marroquinaria
3.1.9. Pedra,
cantaria
3.1.10. Vidro
3.1.11. Bijuteria e
joalharia
3.1.12.
3.1.12.1 Azeite
Alimentação
3.1.12.2. Queijos
3.1.12.3. Mel
3.1.12.4. Enchidos
3.1.12.5. Vinho
3.1.12.6. Outros
3.1.13. Calçado
3.1.14. Outros
3.2.1.
Gastronomia
popular
3.2.2.
Gastronomia
festiva
4.1.1. Música

4.1.2. Canções
4.1.3. Danças e
bailes
4.2.1. Festas
religiosas
4.2.2. Festas
populares
4.2.3. Outras
festas

4.2.1.1. Padroeiro/a
4.2.1.2. Romarias
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4.3. Feiras e mercados

4.4. Acontecimentos programados

4.3.1. Locais
4.3.2. Concelhios
4.3.3. Âmbito
regional
4.4.1. Artísticos 4.4.1.1.Música
4.4.1.2. Teatro
4.4.1.3. Festivais
4.4.1.4. Outros (especificar)
4.4.2.
Desportivos
4.4.3. Outros
4.4.3.1. Concursos
4.4.3.2. Convenções e
congressos
4.4.3.3. Exposições
4.4.3.4. Festejos
4.4.3.5. Outros

Fonte: Boullon, 1988.

Há que atender ao facto que da identificação do património municipal e
respectiva avaliação poderá depender toda a conjuntura municipal. Por isso, a
revitalização do património irá envolver a reposição de hábitos culturais e
obrigar, em grande parte, a movimentos de carácter social e económico de
suporte, servindo de base à manutenção do ambiente do contexto histórico
cultural e sócio económico e despertando uma imagem do passado capaz de
interessar a indústria turística como sector de peso nas economias locais.
Neste domínio e de acordo com o documento editado pela DGOTDU (2004)
antes citado “o desenvolvimento urbano é um processo contínuo de
transformação do passado no futuro. A regeneração urbana trata da
reabilitação, da renovação dos edifícios e sítios existentes, ou da reutilização
do solo urbano; com frequência tem a ver com solos degradados ou
contaminados. O desenvolvimento urbano oferece oportunidades – bem como
ameaças – ao património. Tanto o património cultural como a regeneração
urbana estão na primeira linha de preocupações da actividade dos urbanistas.
[Surgem, assim, como objectivos:] Renovação e reutilização dos edifícios e
das estruturas urbanas. Integração dos elementos existentes no tecido urbano.
Elementos históricos e estruturas encaradas como parte do património”
Entendido enquanto uma prioridade a ter em linha de conta, o património tem
vindo a ganhar cada vez maior importância, tanto a nível nacional como
internacional, o que se repercutiu na criação de figuras de classificação como
sejam, “Património Mundial” ou “Aldeias Históricas”. Estas figuras
devidamente exploradas e trabalhadas, são verdadeiras apostas no sentido de
oferecer uma nova vida a um património que, em muitos casos, não é
VERSÃO
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devidamente lembrado.
Portugal apresenta vestígios de diversas épocas e, assim, o património, o
turismo e o planeamento urbano não podem ser dissociados numa perspectiva
de desenvolvimento dos municípios pela via do turismo.

3. O PLANEAMENTO URBANO: PARTICULARIDADES
CIDADES DE PEQUENA E MÉDIA DIMENSÃO

DAS

Comecemos pela noção de urbanismo... Pelletier e Delfante (1997:220221)
alegam existirem múltiplas definições de urbanismo o que leva a inúmeras
especulações e até, no limite, à negação da sua própria existência. Por tal,
entendem dever, a esse propósito tomar uma posição que defenda o urbanismo
enquanto “(...) o processo contínuo, segundo o qual se deve desenvolver o
conjunto das acções (estudos, pesquisas, realizações, avaliações...) que têm os
seus fundamentos e as suas justificações nas ciências e nas artes, e cuja finalidade
é a criação ou o ordenamento, num meio dado ou escolhido, nos espaços nos
quais homens de todos os géneros, raças, religiões... devem poder viver de modo
harmonioso em colectividade com tudo aquilo que isso implica.
Este urbanismo funda-se sobre uma ética baseada na noção de serviço aos
homens, e sobre o conceito, mais difícil de delimitar, de interesse geral.
Carece de uma ideologia que não pode ser a do “poder”, de qualquer natureza
que seja, mas a da justiça entre os homens que colocam de novo o crescimento
económico ao nível dos meios.
Só pode ser um combate permanente pois o espírito do urbanismo é indissociável
do “colectivo”, constantemente atacado pelas singularidades e pelos interesses
privados (por vezes, aliás, numa preocupação bastante paradoxal de interesse
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CONSULTA PÚBLICA

30

TOMO II – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO
VOLUME 4 – TURISMO - ANÁLISE

geral).
Necessita uma vasta “cultura” colectiva das situações, dos problemas, das
soluções e das realizações... e, claro, das suas origens.
Requer estudos e pesquisas pacientes, tenazes e persistentes, a todos os níveis,
pois o quadro de vida dos homens não se pode satisfazer com improvisações, por
muito brilhantes e premonitórias (?) que sejam, tanto mais que todos os casos são
casos particulares e que, consequentemente, convém desconfiar das receitas,
remédios milagre ou outras generalizações. Deve obrigatoriamente levar em
conta todos os sistemas, todas as organizações no seu pormenor e na sua
especificidade, contudo, só pode ser global, noutros termos, impõe integrar
qualquer solução, qualquer acontecimento no seu meio, dentro de um meio total.
É indissociável a escuta atenta dos homens e dos seus grupos ou colectividades: é
a razão pela qual não pode ser concebido sem a concertação e a participação da
população envolvida. Mas concertação e participação só se podem considerar
numa comunhão de espírito, numa comunidade de linguagem logo, de formação
e de informação recíprocas (o “urbanista” forma e informa uma população que o
informa e o forma).
Por fim, situando-se numa outra escala de tempo (...) tem de ser dinâmico,
evolutivo, adaptável mas sempre dentro de uma constante qualidade para permitir
o desenvolvimento dos cidadãos.”
Nesta ordem de ideias, o planeamento impôs se, naturalmente, como uma
necessidade.
Segundo edição da DGOTDU (1996:2628), “os sistemas de planificação
tradicionais resultantes do crescimento urbano do pós-guerra, com uma
predominância do ordenamento do território e do desenho urbano com um
carácter fortemente regulador, embora válidos e necessários à prática da
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administração urbanística, têm, no entanto, grandes dificuldades em conciliar as
diferentes estratégias dos agentes que na cidade se poderão determinar como
factores decisivos de resposta à mudança, na medida em que:
- Regulamentam muito mais do que estimulam;
- Concentram em organismos legalmente e democraticamente definidos os
papeis de motor e poder de decisão mais do que repartem a
responsabilidade na iniciativa e no consenso;
- Privilegiam a modificação da estrutura construída em detrimento da
actividade social, económica e cultural da comunidade como forma de
transformar a cidade;
- Arbitram conflitos de interesse no processo de participação mas dificilmente
se constituem como plataformas para acordos de acções a empreender
conjuntamente;
- Impõem-se na modalidade do futuro mas são pouco ágeis na readaptação
que as mudanças exigem.

Figura 1. Tipos de Planeamento

Fonte: DGOTDU (1996:27).

As perspectivas que se colocam actualmente em termos de abordagem ao
planeamento urbano sublinham cinco ideias-chave:
1

Os problemas urbanos devem ser interpretados como sintomas de
dificuldades de ajustamento a situações de mudanças;

2

A intervenção dos responsáveis pela cidade pauta-se, cada vez mais, por uma
perspectiva de gestão (urban entrepreneurialism) em detrimento de uma
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cultura de expansão física da cidade;
3

A intervenção do planeamento deve valorizar uma cultura de transformação e
recuperação urbana (reabilitação, refuncionalização) em detrimento de uma
cultura de expansão física da cidade;

4

A eficácia da transformação urbana depende do grau de empenhamento e da
capacidade de articulação dos diversos actores urbanos;

5

Não existe um modelo único de soluções para o desenvolvimento da cidade,
mas antes princípios gerais que importa adaptar a cada caso concreto.

A convicção é de que é necessário entender e actuar sobre as próprias condições
socioeconómicas do desenvolvimento urbano, e não apenas sobre as suas
consequências ou manifestações (segregação, desemprego, reestruturação
económica, especulação imobiliária, degradação ambiental, etc.). A questão
coloca-se, então, da seguinte forma: como estimular um ambiente local propício à
iniciativa empresarial e à inovação social num contexto de crescente
competitividade interurbana? A resposta do planeamento será, assim, a de criar as
necessárias condições para promover o desenvolvimento económico (de
competitividade, de consumo e qualidade de vida, de atracção de funções de
decisão, de negociação e de mobilização), orientando-se por princípios de cultura
de transformação urbana e de desenvolvimento sustentado, empenhados
nomeadamente em:
- Evitar todas as formas de segregação e exclusão;
- Recuperar e requalificar todo o património (no seu sentido mais amplo)
existente;
- Estimular as iniciativas de parceria;
- Estimular a participação dos cidadãos na discussão e concretização dos
projectos de transformação da cidade;
- Estimular a circulação de informação (técnica e outra), a vida de relação, o
espírito de identidade e pertença ao local, o sentimento de apropriação da
cidade. (...)
[Nesta ordem de ideias, o planeamento estratégico das cidades de pequena e
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média dimensão] (...) [baseia-se] na definição e procura de objectivos
estratégicos como resultado da construção de consensos e da constante avaliação
das escolhas e processos para os atingir, [e assim] a abordagem estratégica
procura associar as vantagens do planeamento racional e de construção de
modelos com a possibilidade de integrar valores e ideias inovadoras que, noutros
regimes, se poderiam caracterizar como área de abordagem utópica (e.g.
projectos identitários potenciados pelas artes na comunicação, promoção de uma
indústria da cultura, visões do futuro para o marketing das cidades, etc.). (...)
[Relativamente às dimensões estratégicas da intervenção] três grandes objectivos
estratégicos podem ser definidos levando em conta a necessidade de conciliar a
identificação de procedimentos generalizáveis às várias cidades médias da
comunidade, por um lado, e a relativa especificidade de cada uma delas, que
importa preservar e potenciar, pelo outro lado. Esses três grandes objectivos,
desdobráveis em diversos subobjectivos são os seguintes:

a) Melhoria da qualidade do meio urbano, do ponto de vista de:
-Eficiência económica e competitividade empresarial;
-Qualidade de vida, integração e equidade social;
-Qualidade ambiental e patrimonial, e
-Eficiência institucional e democracia local, numa óptica de desenvolvimento
sustentado que não se limita a criar melhores condições para as gerações
futuras mas que leve, simultaneamente, em conta a necessidade de melhorar
desde já a qualidade do meio urbano, sobretudo no que se refere aos grupos
(pessoas, empresas, instituições) e áreas da cidade mais vulneráveis.
b) Melhoria da coesão intra-regional, considerada sob um duplo ponto de vista:

-Maior articulação urbano-rural, através da consolidação de hinterlands de
proximidade;
-Reforço das estratégias de cooperação interurbana entre aglomerações
vizinhas, numa óptica de sinergias entre economias externas e de
proximidade.
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c) Melhoria das condições de integração supra regional (das infra-estruturas
físicas às infra-estruturas “soft” e aos espaços e informação e comunicação)
tanto ao nível nacional como internacional.
[Há ainda que seleccionar os] temas e áreas de intervenção a desenvolver por
cada cidade relativamente aos três grandes objectivos anteriores [não
podendo esta] ser efectuada de forma apriorística. Pelo contrário, apenas uma
avaliação caso a caso permitirá um ajustamento correcto entre os grandes
objectivos e as características relativamente específicas de cada cidade.
Simultaneamente, a participação em redes de cooperação interurbana
permitirá alargar e coordenar temas e áreas de intervenção considerados
estratégicos por cada uma das cidades presentes nessas redes. Consagram-se,
desta forma, níveis de convergência partilhados por diversas cidades,
fundamentais para o reforço do espaço comunitário sem que isso signifique
uma uniformização artificial de critérios e de procedimentos”.
De acordo com o documento que se tem vindo a citar, às cidades de pequena e
média dimensão (aquelas em que ocorrem, simultaneamente, três características:
i) uma dimensão demográfica média, normalmente entre 50.000 e 500.000
habitantes; ii) uma posição funcionalmente intermédia entre as grandes
aglomerações urbanas e os pequenos centros que estruturam o espaço rural; iii) a
maior probabilidade de ocorrência de traços distintivos que traduzem a
sobrevivência de características morfológicas e socioculturais sedimentadas ao
longo da história e resultando da partilha das características antes mencionadas o
facto de que este tipo de cidades, se bem que heterogéneas, revelam um conjunto
de oportunidades e ameaças comuns e , deste modo, seja possível definir
estratégias de desenvolvimento similares e conjuntas) colocam-se actualmente
um conjunto de oportunidades e ameaças representadas no quadro seguinte:
Quadro 8. Resumo – Cidades Medias: principais oportunidades e ameaças
Características
Fundamentais
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Dimensão
demográfica
media

Posição
funcionalmente
intermédia entre as
grandes
aglomerações
urbanas e os
pequenos centros
que estruturam o
espaço
Sobrevivência de
Características
morfológicas e
socioculturais
historicamente
sedimentadas

Concentrar
vantagens das
grandes cidades,
evitando respectivas
deseconomias;
Articular de forma
equilibrada políticas
descendentes e
ascendentes.

Constituir
localização
alternativa a zonas
congestionadas
demográfica e
urbanisticamente;
Construir pólos de
animação de áreas
(rurais) envolventes.
Integrar, fixar e
atrair populações;
Combater a
exclusão social e
a carência de
recursos humanos
com as necessárias
qualificações;
Apostar na
diferença como
Actor de
visibilidade e
competitividade
Fonte: DGOTDU, 1996:19.

Dificuldade de se
atingirem limiares
elevados de
economias de escala
e de aglomeração;
Fraco benefício de
politicas demasiado
dependentes da
procura, da
existência de massas
criticas
e da ocorrência de
situações de grave
gravidade.
Integração
desagregadora em
processos de
metropolitanização;
Descolagem face à
área envolvente.

Valorizar
potencialidades de
escala significativa
e susceptível de ser
gerida globalmente.

Fragilidade das
condições de
sobrevivência dos
traços distintivos da
cada cidade face as
tendências de
uniformização

Valorizar o
Património
construído e
sociocultural como
vector de
identidade,
integração,
visibilidade e
competitividade.

Requalificar
relações funcionais
com centros
urbanos e áreas
rurais.

Nesta ordem de ideias e caso se pretenda desenvolver, com recurso ao
planeamento estratégico, este tipo de aglomerações dever-se-á atender, em
particular, aos seguintes aspectos (DGOTDU, 1996:18):
-“Valorização dos traços distintivos de cada cidade, prolongando características
historicamente sedimentadas e que constituem vectores estratégicos para o
reforço dos processos de identidade interna e de visibilidade externa;
- Valorização das potencialidades de uma escala particularmente favorável a uma
gestão equilibrada entre as condições de competitividade, sociabilização,
qualidade ambiental e patrimonial e participação democrática;
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- Valorização do estabelecimento de laços de solidariedade para com a região
envolvente, desenvolvidos numa óptica de concertação estratégica sobre decisões
relativas à afectação de recursos e à localização de equipamentos mobilizáveis ao
nível sub-regional;
- Valorização da cooperação interurbana no sentido de promover a consolidação
de sistemas regionais multipolares, envolvendo cidades com equipamentos e
funções complementares;
- Valorização do estabelecimento de alianças com cidades de maior dimensão
(“euro cidades), de forma a beneficiar do seu dinamismo, nomeadamente no
domínio da ciência e da tecnologia;
- Valorização da criação de redes europeias de centros urbanos de média
dimensão, de forma a consolidar uma nova frente de coesão e integração no
espaço Europeu em geral, e comunitário em particular.”

3.1. OS PLANOS DIRECTORES MUNICIPAIS E A DEFINIÇÃO DE
PLANOS TURÍSTICOS
Na busca de informação a propósito de questões relacionadas com o
urbanismo e o seu planeamento optou-se, neste particular, por enquadrá-la em
termos jurídicos em Portugal. Tendo-se realizado uma pesquisa de âmbito
geral, faz-se de seguida menção aos diplomas base (tendo como limite o ano
de 1999):
1. DL 310/2003 de 10 de Dezembro
Altera, pela segunda vez, o regime jurídico dos instrumentos de gestão
territorial, aprovado pelo Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro.
(Este documento altera o Decreto Lei nº380/99 de 22 de Setembro).
2. Portaria nº 290/2003de 5 de Abril
Define a composição, competências e funcionamento de uma comissão mista
de acompanhamento, nos termos do Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de Setembro
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que estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial.
(Este documento complementa o DecretoLei nº380/99 de 22 de Setembro).
3. DecretoLeinº65/2003 de 3 de Abril
Prorroga por 9 meses o prazo previsto no artigo 2º do Decreto-Lei nº
177/2001, de 4 de Junho, que alterou o Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de
Dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e da edificação.
4. Portaria nº69/2003 de 20 de Janeiro
Actualiza a relação das disposições legais e regulamentares a observar pelos
técnicos responsáveis dos projectos de obras e sua execução.
(Este diploma complementa o Decreto Lei nº555/99 de16 de Dezembro).
5. Decreto Lei nº259/2002 de 23deNovembro
Altera o decreto-lei nº 292/2000, de 14 de Novembro, que aprova o
Regulamento Geral do Ruído. Alterações: altera os artigos nºs 9º, 17º, 19º,
20º, 22º, 24º, 26º e 27º do Decreto-Lei nº 292/2000 de 14 de Novembro.
(Este diploma altera o DecretoLei nº292/2000 de14 de Novembro).
6. Lei nº 28/2002 de 22 de Novembro
Autoriza o Governo a alterar o Decreto-Lei nº 177/2001, de 4 de Junho, que
alterou o Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, que estabeleceu o
regime jurídico da urbanização e edificação.
(Este diploma altera o DecretoLei nº555/99 de 16 de Dezembro).
7. DecretoLei nº204/2002 de 1 de Outubro
Mantém em vigor a classificação das áreas protegidas operada pelos diplomas
que procederam à sua criação ou à respectiva reclassificação.
8. Portaria nº690/2002 de 3 de Junho
Define os preços de aquisição de fogos destinados a realojamentos a efectuar
no âmbito do programa REHABITA para efeito da concessão das
comparticipações a fundo perdido e dos empréstimos nele previstos.
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9. DecretoLei nº129/2002 de11 de Maio
Aprova o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios.
(Este diploma complementa o Decreto Lei nº292/2000 de14 de Novembro).
10. ResoluçãodeConselhodeMinistrosnº76/2002de11deAbril
Determina a elaboração do Programa Nacional da Política do Ordenamento
do Território e indica os princípios orientadores da sua elaboração, dando
cumprimento ao disposto no nº 2 do artigo 30º do Decreto-Lei nº 380/99 de
22 de Setembro.
(Este diploma complementa o DecretoLei nº380/99 de 22 de Setembro.
11.DecretoLeinº76/2002de26deMarço
Aprova o Regulamento das emissões sonoras para o Ambiente do
Equipamento para utilização no Exterior, transpondo para o ordenamento
jurídico interno a Directiva nº 2000/14/CEE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 8 de Maio. Alterações: Revogados os artigos nºs 13º e 14º, a
alínea f) do nº 1 do artigo 22º e a referência ao artigo 10º constante na alínea
g) do nº 1 do artigo 22º pelo Decreto-Lei nº 76/2002, de 26 de Março.
(Este diploma altera o DecretoLei nº 292/2000 de 14 de Novembro).
12. Leinº15/2002de22deFevereiro
Aprova o código de Processo nos Tribunais Administrativos (revoga o
Decreto-Lei nº 267/85, de 16 de Julho) e procede à quarta alteração do
Decreto-Lei nº 555/99, alterado pelas Leis nºs 13/2000 e 30A/2000 e pelo
Decreto-Lei nº 177/2001. Alterações: altera o artigo 112º do Decreto-Lei nº
555/99, de 16 de Dezembro. Entrou em vigor a 22 de Fevereiro de 2002.
(Este diploma altera o DecretoLei nº555/99 de 16 de Dezembro.
13. Lei nº5A/2002 de 11 de Janeiro
Primeira alteração à Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, que estabelece o
quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos
municípios e das freguesias. Altera os artigos 7º a 13º, 15º a 19º, 24º, 27º, 34º,
35º, 38º, 42º, 44º a 54º, 60º, 63º, 64º, 68º, 75º, 84º, 87º, 91º, 98º e 99º da Lei
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nº 169/99, de 18 de Setembro.
(Este diploma altera a Leinº169/99 de 18 de Setembro).
14. Portaria nº 1110/2001 de 19 de Setembro
Fixa os parâmetros para o dimensionamento das áreas destinadas a espaços
verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias e equipamentos de
utilização colectiva. Ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 128º do DecretoLei nº 555/99.
(Este diploma complementa o DecretoLei nº555/99 de 16 de Dezembro).
15. Portarianº1109/2001 de 19 de Setembro
Define os requisitos a que deve obedecer um livro de obra, a conservar no
local da sua execução. Ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 97º do
Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro.
(Este diploma complementa o Decreto Lei nº555/99 de16 de Dezembro).
16. Portaria nº1108/2001de18 de Setembro
Aprova os modelos de aviso a fixar pelo titular de alvará de licenciamento ou
autorização de operações urbanísticas.
(Este diploma complementa o Decreto Lei nº555/99 de 16 de Dezembro).
17. Portarianº1107/2001de18deSetembro
Aprova os modelos de alvarás de licenciamento ou autorização de operações
urbanísticas. Ao abrigo do disposto no nº 6 do artigo 76º do Decreto-Lei nº
555/99 de 16 de Dezembro).
(Este diploma complementa o Decreto Lei nº555/99 de 16 de Dezembro).
18. Portaria nº1106/2001de18 de Setembro
Aprova os modelos dos avisos para pedido de autorização para operações
urbanísticas específicas ou promovidas pela Administração Pública. Ao
abrigo do disposto no nº 7 do artigo 7º e no artigo 12º do Decreto-Lei nº
555/99 de 16 de Dezembro.
(Este diploma complementa o Decreto Lei nº555/99 de16 de Dezembro).
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19. Portarianº1105/2001de18deSetembro
Regulamenta o pedido de emissão de alvará de licenciamento ou de
autorização de obras de urbanização. Ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo
76º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro.
(Este diploma complementa o Decreto Lei nº555/99 de16 de Dezembro).
20. Portarianº1104/2001 de 18 de Setembro
Disposições legais aplicáveis ao projecto e à execução de obras, nos termos
do nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro.
(Este diploma complementa o Decreto Lei nº555/99 de 16 de Dezembro).
21. DecretoLei nº177/2001 de 4 de Junho
Altera o Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro que estabelece o regime
jurídico da urbanização e da edificação. Republica em anexo o Decreto-Lei nº
555/99 de 16 de Dezembro, com as correcções e alterações introduzidas.
Alterações: revogado o nº 6 do artigo 128º e alterados os artigos 2º, 3º, 4º, 6º,
7º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 16º, 17º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 27º, 29º, 30º,
31º, 33º, 38º, 39º, 41º, 42º, 44º, 45º, 48º, 51º, 57º, 58º, 62º, 64º, 65º, 68º, 76º.
(Este diploma altera o Decreto Lei nº555/99 de 16 de Dezembro).
22. DecretoLei nº165/2001 de 23 de Maio
Aprova as bases da concessão intermunicipal do serviço público de gestão
urbana de uma área compreendida nos limites da zona de intervenção
Exposição Mundial de Lisboa (Expo 98).
23. Leinº2/2001 de 8 de Fevereiro
Autoriza o Governo a aprovar um regime jurídico para a concessão
intermunicipal do serviço público de gestão urbana de uma área
compreendida nos limites da Exposição Mundial de Lisboa (Expo 98).
24. DecretoLei nº329–C/2000 de 22 de Dezembro
Regime especial de comparticipação na recuperação de imóveis arrendados
(RECRIA). Revoga os Decretos-Lei nºs 197/92, de 22 de Setembro e 104/96,
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de 31 de Julho.
25. Lei nº30–A/2000 de 20 de Dezembro
Autoriza o Governo a alterar o Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro que
estabelece o regime jurídico da urbanização e da edificação. Alterações: a
suspensão da vigência do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, prevista
no nº 1 do artigo 1º da Lei 13/2000, de 20 de Julho, que é prorrogada até à
entrada em vigor do Decreto-Lei a emitir ao abrigo da presente autorização
legislativa.
(Este diploma altera o DecretoLei nº555/99 de 16 de Dezembro).
26. Portaria nº1101/2000 de 20 de Novembro
Aprova a relação das disposições legais a observar pelos técnicos
responsáveis dos projectos de obras e sua execução, prevista no artigo 123º
do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro.
(Este diploma complementa o Decreto Lei nº 555/99de 16 de Dezembro).
27. DecretoLei nº292/2000 de 14 de Novembro
Aprova o regime geral sobre poluição sonora, também designado
“Regulamento Geral do Ruído”. Revogados os artigos 13º e 14º, a alínea f) do
nº 1 do artigo 22º e a referência ao artigo 10º, constante na alínea g) do nº 1
do artigo 22º, pelo Decreto-Lei nº 76/2002 de 26 de Março.
28. Leinº13/2000 de 20 de Julho
Suspende a vigência do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro que
estabelece o novo regime de urbanização e edificação. Alterações: é suspensa
a vigência do Decreto-lei nº 555/99 de 16 de Dezembro até ao dia 31 de
Dezembro de 2000, sendo repristinada a legislação referida no artigo 129º do
diploma e a respectiva regulamentação que passam a aplicar-se aos processos
em curso.
(Este diploma altera o Decreto Lei nº555/99 de 16 de Dezembro).
29. Portaria nº 317 – B/2000 de31 de Maio
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Cria o sistema de Incentivos e Projectos de Urbanismo Comercial
(URBCOM).
30. DecretoLeinº53/2000 de 7 de Abril
Altera o artigo 157º do Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de Setembro, que
estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial.
(Este diploma altera o Decreto Lei nº380/99 de 22 de Setembro).
31. Decreto Lei nº555/99 de 16 de Dezembro
Estabelece o regime jurídico da urbanização e da edificação, tendo sido
suspensa a sua vigência pela Lei nº 13/2000, de 20 de Julho, cujo prazo foi
prorrogado pela Lei 30 – A/2000, até à entrada em vigor do Decreto-Lei que
alterar este diploma.
32. DecretoLei nº380/99 de 22 de Setembro
Estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial.
Desenvolve as bases da política de ordenamento do território e de urbanismo,
definindo o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional e
municipal.
33. Lei nº169/99 de 18 de Setembro
Estabelece o quadro de competências assim como o regime jurídico de
funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias
34. Decreto-lei nº359/99 de15 de Setembro
Estabelece um regime emolumentar transitório aplicável aos registos
provisórios de aquisição e de hipoteca cuja caducidade ocorra em virtude da
aplicação do Decreto-Lei nº 281/99 de 26 de Julho.
35. Decreto Regulamentar nº12/99 de 30 de Julho
Define as taxas devidas pela ocupação de terrenos, edificações e outras
instalações, bem como pelo exercício de qualquer actividade na área dos
aeroportos e aeródromos públicos, ou pela sua utilização ou dos seus
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respectivos serviços e equipamentos.
36. Decreto Lei nº281/99 de 26 de Julho
Estabelece a disciplina aplicável à exigência de apresentação perante o
notário de licença de construção ou de utilização na celebração de actos de
transmissão ou propriedade de prédios urbanos.
Não se poderá ainda deixar de mencionar dado o seu carácter preliminar, o
Decreto-Lei nº 208/82, de 2 de Março e o Decreto-Lei nº 69/90, de 26 de
Maio.
Já na vigência deste último diploma se apontava para a necessidade de
ponderar aspectos relativos à definição da estratégia de desenvolvimento dos
municípios, quando da elaboração dos PDM’s, situação que se pretendeu
colmatar com a legislação posterior, nomeadamente com o Decreto-Lei nº
380/99 de 22 de Setembro e, mais recentemente, com o Decreto-Lei nº
310/2003 de 10 de Dezembro cujas alterações [ao Decreto-Lei nº 380/99 de
22 de Setembro] “(...) incidem fundamentalmente no âmbito municipal do
sistema de gestão territorial, em especial no capítulo atinente ao
procedimento de formação dos planos, porquanto importa assegurar que os
municípios, na elaboração dos planos directores municipais de segunda
geração, não venham a confrontar-se com as disfunções já detectadas,
algumas das quais resultantes de aspectos procedi mentais que o novo regime
abandonou, mas cuja utilidade é manifesta, como seja o parecer das actuais
comissões de coordenação e desenvolvimento regional, após a discussão
pública dos planos de urbanização ou dos planos de pormenor, ou a faculdade
de recusa de registo.
Importa, por seu turno, conferir operatividade à figura simplificada de plano
de pormenor, criada pelo Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de Setembro (...).
Verifica-se, por último, a necessidade de proceder ao ajustamento de regime
em função das alterações decorrentes do Decreto-Lei nº 97/2003, de 7 de
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Maio, que aprovou a Lei Orgânica do Ministério das Cidades, Ordenamento
do Território e Ambiente, no tocante à criação das comissões de coordenação
e desenvolvimento regional.”
Curiosamente já Miranda (1995) considerava que “com a publicação do D.L.
69/90 que sistematiza os diferentes tipos de planos municiais de ordenamento
do território (entre os quais o PDM), regulando o seu processo de elaboração
e institucionalização, resultam decisivamente clarificadas as principais
ambiguidades da figura do Plano Director Municipal, tal como estava
consagrado

no

quadro

legal

anterior

(D.L.

208/82

e

legislação

complementar). Actualmente o PDM constitui, do ponto de vista jurídico, um
“regulamento administrativo (art. 4º) destinado em primeiro lugar a “definir e
a estabelecer os princípios e regras para a ocupação, uso e transformação do
solo” (art. 5º, nº 2, alínea a)e em que o respectivo regime (art. 10º) se
corporiza num “regulamento” que é “traduzido graficamente em plantas” – a
planta de ordenamento e a planta actualizada de condicionantes (a qual aliás,
em bom rigor, não fará parte do plano, na medida em que consagra as
servidões administrativas e as restrições de utilidade pública em vigor, cuja
existência é independente do próprio plano e que, como a sua designação
indica, se impõe a este).
É certo que a legislação aponta ainda outros objectivos para o PDM (restantes
alíneas do nº 2 do art. 5º) mas estes não podem, pela sua própria natureza,
assumir um carácter regulamentador.
Coerentemente, o conteúdo atribuído ao PDM (art. 9º, nº 2) refere que “o
plano director municipal estabelece uma estrutura espacial para o território do
município, a classificação dos solos, os perímetros urbanos e os indicadores
urbanísticos, tendo em conta os objectivos do desenvolvimento, a distribuição
racional das actividades económicas, as carências habitacionais, os
equipamentos, as redes de transportes e de comunicações e as infraestruturas” e faz desta figura essencialmente um plano de ordenamento físico
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do território.
Reconhecendo, implicitamente, que de um ponto de vista conceptual, o
ordenamento físico não pode ser estabelecido independentemente de uma
perspectivação mínima das linhas previsíveis de desenvolvimento que se
abram para o respectivo território, o legislador consagrou ao município a
definição de um aspecto importante: o da autonomização do processo de
institucionalização do plano de ordenamento territorial relativamente à prévia
adopção formal de um plano/estratégia de desenvolvimento concelhio.
Mas não exigir não significa impedir, ou seja, e ao contrário do que por vezes
se ouve afirmar, nada obsta na lei a que a dimensão “ordenamento físico do
território” permaneça intimamente associada à dimensão “estratégia de
desenvolvimento”.
Por outras palavras, o grau de maior ou menor articulação entre estas duas
dimensões passou, na prática, a depender do critério de decisão do Município
(e de algum modo, por transferência) da atitude das equipas encarregadas dos
PDM’s).
Nestas circunstâncias, em que medida é que a figura do PDM e
principalmente, os PDM’s concretos que [se têm vindo a produzir, constituem
um vector interveniente, pela positiva ou pela negativa, nos processos de
desenvolvimento local?
De uma leitura preliminar, necessariamente não exaustiva, de um número
significativo dos PDM’s (...) [em vigor], dois aspectos ressaltam como
dominantes: i) São minoritários os casos em que do dossier faz parte a
explicitação de um quadro estratégico de desenvolvimento concelhio
minimamente sistematizado, ainda que apenas como referencial de
enquadramento das propostas de ordenamento físico, sem que tal signifique
porém que a problemática do desenvolvimento local esteja ausente dos
estudos de fundamentação técnica realizados e/ou que não sejam aí
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formuladas propostas coerentes neste domínio; ii) O PDM/regulamento surge
sistematicamente como um quadro que baliza as margens de liberdade para o
uso e transformação do solo, que fica como que à disposição de tendências e
estratégias de desenvolvimento diferenciadas, eventualmente divergentes ou
até contraditórias entre si, que venham a manifestar-se no espaço concelhio.
Ainda que formalmente se apresentem sob a forma positiva (definição dos
usos dominantes do solo a promover nas diferentes partes do território) os
PDM’s acabam por privilegiar de algum modo o chamado “plano negativo”,
isto é, o conjunto de restrições e condicionantes, impostas umas, assumidas
mais ou menos de livre vontade outras, à indiscriminada e indiferenciada
utilização do espaço para as mais variadas finalidades.
Esta concepção “neutra” da disciplina do uso do solo não é necessariamente
incorrecta; ela pode até revelar-se a mais ajustada, se não mesmo a única
realisticamente exequível, num contexto institucional de liberdade de
iniciativa, de apropriação privada do solo e de ausência de uma planificação
económica com carácter vinculativo geral e, principalmente, numa época de
crescente incerteza quanto “às linhas com que se cose” e quanto às formas
concretas que adquire o processo de desenvolvimento.
O contributo fundamental do PDM para o desenvolvimento local será, neste
enquadramento, essencialmente, indirecto: -Racionalizando o processo de
ocupação do espaço e de distribuição espacial das actividades; -Contribuindo,
pela via restritiva, para a salvaguarda dos valores ambientais, patrimoniais e
culturais relevantes.
Não caberá aqui analisar até que ponto os PDM’s concretos conseguiram, na
sua tradução regulamentar, não trair estes objectivos teóricos; não se pode
porém, deixar de assinalar que, aqui e ali, vão já surgindo, como aliás seria
inevitável, situações pontuais de impasse geradas pela ausência de
flexibilidade (a não confundir com subjectividade ou arbitrariedade) dos
quadros regulamentares face a solicitações novas que se vão manifestando.
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Esta questão, ainda que essencialmente do domínio de ordenamento físico,
prende-se com uma outra de carácter mais abrangente, e que consiste em
discutir se não seria possível conferir à figura do PDM, sem prejuízo do
quadro jurídico que actualmente o determina, a possibilidade de integrar uma
componente estratégica, necessariamente autónoma da sua dimensão
regulamentadora, mas que possuísse um carácter de compromisso efectivo
entre as instâncias envolvidas nas opções e propostas que contivesse.
De facto, pensamos ser mais ou menos generalizado, entre as equipas que
elaboram os PDM’s e os autarcas que mais se empenharam no processo, um
certo sentido de “perda” quanto ao facto de os planos, precisamente porque
na sua essência jurídica se reduzem a regulamentos de uso do solo, nem
sempre contemplarem formalmente todo o conjunto de ideias, opções
projectos, propostas ou iniciativas suscitadas e por vezes bastante
amadurecidas, durante o largo processo da sua elaboração. Estamos a pensar,
nomeadamente, em dois tipos de propostas:
-Aquelas que, pela sua própria natureza, não possuem tradução territorial
(acções imateriais, por exemplo);
-As que, ainda que vindo futuramente a afectar a ocupação do espaço, não
poderiam ou não deveriam ter, à data de formalização do plano, uma
correspondência vinculativa em termos de disciplina de uso do solo.
De que forma a figura do PDM poderia incorporar esta componente? Através
de dois ajustamentos relativamente simples:

a) Consignando, no âmbito dos elementos fundamentais dos planos, para
além dos já obrigatórios (regulamento e planta de ordenamento,
complementados

pela

planta

de

condicionantes),

como

elementos

facultativos:
a.1) Quadro Estratégico de Desenvolvimento, estabelecendo opções
estratégicas do Município e, como tal, da sua exclusiva responsabilidade
(eventualmente não sujeito a ratificação pelo Governo, descomprometendo
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este);
a.2) Quadro de Iniciativas a Desenvolver, enumerando e caracterizando as
que, à data de formalização do plano, possuíssem um carácter de meras
hipóteses de desenvolvimento potencial, ficassem condicionadas à verificação
de determinados pressupostos ou vissem a sua efectivação dependente da
contratualização com outras instâncias, nomeadamente da administração
pública.
b) Prevendo um mecanismo específico, necessariamente expedito, de
alteração do plano/regulamento do uso do solo para introdução das
implicações territoriais das iniciativas atrás referidas que se fossem
formalizando; para tal o Quadro de Iniciativas a desenvolver seria sujeito a
ratificação governamental, significando esta o compromisso de que as
instâncias da administração envolvidas viabilizariam as alterações do PDM
exigidas por cada caso concreto, desde que verificados todos os pressupostos
estabelecidos no referido Quadro.
Em resumo, tratar-se-ia de repescar, de uma forma simultaneamente menos
ambiciosa e mais abrangente, aquilo que nos parece ser a perda mais
importante do processo de substituição do anterior quadro legal do PDM
(D.L. 208/82) pelo D.L. 69/90: a consignação do plano, com carácter de
compromisso formal entre as instâncias da administração, da contratualização
de diversas iniciativas que interessem ao processo de desenvolvimento local,
mesmo que não possuam uma componente espacial ou não devam merecer
tradução na disciplina de uso do solo.
Como nota final, seja nos permitido assinalar alguns aspectos de índole mais
estritamente técnica mas que condicionam significativamente a “qualidade”
dos planos produzidos e que, a manterem-se, afectará significativamente o
desenvolvimento futuro do processo de planeamento do nosso País.
Dado por hipótese como adquirido que o processo de produção da primeira
geração de PDM’s permitiu ultrapassar a inexperiência institucional neste
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tipo de planos, outras questões no entanto subsistiram para além do ciclo
agora prestes a encerrar. Desde logo, a desactualização geral da cartografia
utilizada: em bom rigor técnico não nos parece valer a pena proceder a
alterações sistemáticas ou revisões dos actuais PDM’s enquanto não se
dispuser de bases cartográficas de qualidade e devidamente actualizadas. É
este um desafio que se coloca essencialmente aos Municípios mas, dadas as
múltiplas e variadas vantagens que, a nível sectorial e nacional, se podem
obter da disponibilidade desses elementos, a administração central não se
deveria alhear da questão, quanto mais fosse através da comparticipação
financeira nos seus custos.
Em segundo lugar, a avaliação crítica dos critérios da definição da Reserva
Agrícola Nacional (RAN) e, em particular, das delimitações espaciais
adoptadas, corrigindo os lapsos, provavelmente inevitáveis, que se vão
detectando, e estabelecendo formas expeditas de demarcação concreta e
acerto de traçados nas faixas de “fronteira” com espaços destinados a usos
incompatíveis com aquela Reserva.
Finalmente, a Reserva Ecológica Nacional (REN): neste caso, para além das
questões de classificação das “fronteiras”, e previamente a elas, outros
problemas se levantam. A REN foi generalizadamente elaborada concelho a
concelho, sem ter havido a possibilidade, por parte dos organismos
encarregados da sua tutela, de compatibilizar [também] generalizadamente
critérios de delimitação ou mesmo assegurar a continuidade das manchas ou
linhas limite, de concelho para concelho. Urge, pois, este trabalho de
homogeneização, que deve, porém, ir a par com um outro que consiste numa
reavaliação global da disciplina e quadro de restrições adoptado para as áreas
incluídas nesta Reserva que, por ser genérico, não se adapta, quanto a nós, às
especificidades de utilização humana e às exigências de protecção colocadas
por cada ecossistema concreto.
A cumprirem-se estes requisitos, (...) [no âmbito de um quadro legal que dê]
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abertura para uma concepção mais lata do PDM e que permita incorporar as
vertentes da estratégia de desenvolvimento e da transformação programada,
estamos convictos que o Plano Director Municipal pode constituir um
instrumento de contributo activo e directo para a promoção do
desenvolvimento local”. No contexto actual e de acordo com a legislação em
vigor sobre os instrumentos de gestão territorial – Decreto-Lei nº 310/2003,
de 10 de Dezembro –, considerar o sector do turismo enquanto factor de
relevância na elaboração dos PDM’s em Portugal é facilmente compreendido
se atendermos ao facto de que o património tem vindo, gradualmente e no
mundo, a ganhar maior importância, e que somos donos de um passado vasto
e rico em vestígios e em conteúdos.
Revela-se, pois, de muito interesse considerar a relação que se desenvolve
entre o património, o turismo, o ambiente e o desenvolvimento dos
municípios, enquadrado em aspectos de carácter social e económico.
Actualmente, os municípios tentam fazer uso dos diferentes meios à sua
disposição a fim de melhorar o seu nível de vida, surgindo o turismo
enquanto uma possibilidade normalmente plausível; entretanto, o turismo e o
património poderão não ter uma relação pacífica caso o primeiro se
desenvolva de forma descontrolada, consumindo aquilo que constitui o seu
recurso base – o património; mais ainda, caso introduzamos aspectos relativos
a questões relacionadas com o ambiente, verificamos também que os estudos
e avaliações de impacto ambiental são, de forma crescente, uma necessidade
em todo o mundo, pois caso se pense que o ambiente, à partida, poderá
restringir-se a aspectos ecológicos e manifestar uma ténue relação com o
património, constata-se, todavia, que se o pensarmos em termos de
exploração turística, o ambiente deve ser considerado enquanto património
cultural natural na medida em que constitui o residual fundamental para
assegurar a sobrevivência humana. Por outro lado, há que atender ao facto de
que o desenvolvimento do turismo associado ao desenvolvimento das cidades
(e zonas limítrofes associadas), pode gerar algumas agressões ao ambiente,
entendido este na sua generalidade: aumenta a produção de resíduos sólidos, a
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construção, se não for controlada, pode crescer de forma desmesurada o que
irá, necessariamente, ferir a paisagem e desenquadrar da mesma o património
cultural construído. Por último, se não se atender, preferencialmente, à
preservação da identidade das comunidades de acolhimento, em detrimento
do aumento constante de fluxos turísticos, poder-se-á promover uma
agressão, digamos, social. Assim, o turismo numa determinada região deverá
desenvolver-se à medida dos agentes regionais e locais nele envolvidos. Ao
município, actualmente, são lhe sugeridos novos domínios de intervenção
(Neves, 1996), em particular: i) o acompanhamento e a promoção dos
processos de reconversão do tecido económico local; ii) a reformulação das
estratégias de gestão, enquadrando em moldes empresariais vários serviços
municipais; iii) o estabelecimento e/ou aprofundamento de relações de
cooperação com as escola, as universidades, os laboratórios e os centros de
investigação; iv) o estabelecimento de parcerias com o sector privado; v) a
recriação de estratégias de marketing que reforcem o potencial de atracção
das grandes cidades.
No seguimento destas ideias e concretizando no sector do turismo, os planos
turísticos a serem incluídos nos PDM’ se nos PU deverão ter uma perspectiva
mais globalizada, na medida em que deverão privilegiar aspectos particulares
ao nível do município e dos municípios limítrofes. Atente-se, por exemplo, à
criação de circuitos turísticos que podem envolver vários concelhos, devendo
o plano prever os monumentos a afectar a esses circuitos assim como a
devida sinalização, partindo-se, de seguida, para pontos específicos do
concelho em causa que irão beneficiar do apoio económico ao turismo, das
infra-estruturas das estadas, assim como de outros pontos de presença de
património cultural com o objectivo de ajudar o visitante a compreender a
linguagem de uma ruralidade em constante movimento. Não devemos
esquecer que a integração de planos turísticos intermunicipais em planos
regionais – os PROT – se reveste de uma enorme importância a fim de
contornar situações complicadas como seja, por exemplo, viajar numa
determinada estrada que, num concelho está em bom estado e, no concelho
que lhe faz fronteira, já nem tanto.
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No que respeita a objectivos, a integração do turismo no planeamento urbano
deverá procurar:
- Analisar as classes de espaços considerados para o ordenamento nos PDM
e PU;
- Analisar a distribuição dos recursos turísticos, localizando os em planta;
- Analisar os níveis de intensidade da procura e respectivas tipologias,
- Propor formas quantificáveis dos dados obtidos de modo a encontrar um
conjunto de indicadores significativos;
- Organizar a legislação referente ao turismo nas diversas formas para que
regulamentem os planos municipais;
- Formular uma série de medidas que se pensem adequadas à actividade
turística municipal;
- Inserir as anteriores medidas no regulamento do plano como medida de
contenção e monitorização da respectiva actividade.

Poder-se-á ainda considerar um conjunto de disposições definidas pelos
planos com o fim específico da recuperação e reabilitação do património e
conferir um determinado apoio à sua integração na rede turística municipal.
Nesta perspectiva, o plano poderá também:
- Determinar o controlo de terrenos destinados a loteamentos turísticos e
licenciamento de construções;
- Restringir as novas construções em zonas protegidas, quer através de Planos
de Salvaguarda e Sítios Culturais, quer através de regras para o licenciamento
da construção.

A autarquia poderá proceder a obras de recuperação, reabilitação e
conservação do património construído mantendo o em condições de reuso ou
simplesmente operacionais para visitas guiadas e assim promover a
integração do património de interesse histórico e arquitectónico na rede
turística municipal, podendo ainda financiar a promoção de actividades
comerciais paralelas de apoio e caminhos turísticos de acesso.
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Nesta matéria e a fim de proceder ao enquadramento de variados aspectos que
interagem com a prática da actividade turística num dado território, procurouse, numa primeira análise, fundamentar conceitos de uso corrente no âmbito
do turismo para, posteriormente, se apresentar a legislação de suporte dos
mesmos assim como aquela que permite a sua operacionalização, ou seja, os
variados apoios financeiros para o turismo actualmente disponíveis. Neste
sentido, usaram-se como fontes os sites da Direcção Geral do Turismo
(DGT), do Instituto de Turismo de Portugal (ITP) e também da DGOTDU. A
DGT disponibiliza legislação aplicável a:
-

Empreendimentos turísticos;

-

Restauração e bebidas;

-

Turismo no espaço rural;

-

Declaração de relevante valor arquitectónico, histórico ou cultural;

-

Agências de viagens e turismo;

-

Utilidade turística;

-

Turismo de natureza;

-

Direitos reais de habitação periódica (Timesharing);

-

Animação turística;

-

Actividades marítimo turísticas;

-

Rent a car;

-

Associativismo.

O ITP, por seu turno, disponibiliza os diplomas legais que respeitam aos
apoios financeiros ao turismo, sejam apoios comunitários, apoios do próprio
ITP ou outros; a DGOTDU no âmbito da legislação sobre ordenamento do
território especifica alguns diplomas legais que respeitam particularmente à
actividade turística. Dado a extensão desta informação optou-se por
apresentá-la em anexo identificado como Anexo1 – Legislação de suporte à

actividade turística.
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4. BREVE RETRATO DO SISTEMA URBANO NACIONAL

Em Maio de 2003, a Direcção Geral do Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), publicou um documento designado “O
Sistema Urbano Nacional – síntese” pelo facto de reconhecer que o sistema
urbano desempenha um papel estruturante no ordenamento do território e no
desenvolvimento territorial equilibrado. Este documento servirá, integralmente,
de suporte ao desenvolvimento deste ponto do trabalho que por agora se pretende
realizar e que visa, por um lado, indicar as peças essenciais do sistema urbano de
Portugal Continental e, por outro lado, levantar algumas questões daí decorrentes
– aquelas que se entendem como mais relevantes com vista a definir, neste
momento, um quadro que, tendo por base um conjunto de variáveis, ilustre a
forma como actualmente o território nacional está ordenado (possibilitando uma
análise comparativa do município de Beja face aos outros) e evidencie algumas
pistas futuras em torno de possibilidades de desenvolvimento territorial,
particularmente, no caso concreto do município de Beja. Elaborar-se-á, por fim e
com base na leitura dos variados mapas apresentados, um pequeno resumo de
caracterização do concelho de Beja (com particular enfoque na cidade) de acordo
com os diversos indicadores.

4.1. AS

PEÇAS

ESSENCIAIS

DO

SISTEMA

URBANO

DE

PORTUGAL CONTINENTAL
Habitualmente, o sistema urbano português é caracterizado a partir de
aglomerações, tomadas individualmente, ou de unidade de natureza
administrativa (Mapa 1 e Quadro 9). Compreende-se, por isso, que os estudos
realizados no âmbito do projecto MARCO tenham adoptado as áreas
metropolitanas, as cidades médias e as aglomerações da rede complementar
como objecto de análise.
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Quadro 9. Caracterização do Sistema Urbano do Continente por Segmentos
Total

Áreas
Metropolitanas

2

Cidades

40

‹2.000
-

Distribuição por escalões de dimensão (nº de aglomerações)
2.0005.001- 10.001- 20.001- 50.0011,2
2,6
5.000
10.000
20.000
50.000
160.000 milhoes milhoes
1
1

0

0

0

27

79

50

1 839
049

médias
Aglomerações

População
residente
2001
3 822
230

10

da rede

1 745
782

8
32

21

11

-

-

21

1

--

-

complementar

Fonte: INE (cálculos efectuados pelos autores).

Os resultados dos estudos efectuados confirmam, no entanto, a importância de
recorrer a critérios alternativos, de natureza funcional, de forma a garantir uma
melhor identificação e caracterização de algumas das peças essenciais do
sistema urbano português:
-Regiões metropolitanas;
-Constelações urbanas de proximidade;
- Eixos urbanos de proximidade.

Estas agregações funcionais, sem contrapartida político-administrativa,
constituem elementos essenciais tanto na óptica do dia a dia de um número
crescente de pessoas e organizações como do ponto de vista do ordenamento do
território às suas várias escalas (sub-regional, regional, nacional).
As aglomerações funcionais acima referidas não diluem as lógicas que se
associam individualmente a cada aglomeração urbana. mas permitem captar
dimensões do seu funcionamento, actual e futuro, que de outro modo poderiam
passar despercebidas.

Um mapa síntese do sistema urbano do continente português deverá, assim,
levar em conta esta geometria em complexificação evidente, evitando basear-se
exclusivamente, tanto em lógicas individuais como em configurações espaciais
que retirem visibilidade à autonomia de cada aglomeração. Em termos práticos,
esta postura, significa trabalhar em simultâneo com os dois níveis de análise: as
regiões metropolitanas, por exemplo, contêm no seu interior áreas
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metropolitanas, cidades médias e aglomerações da rede complementar. A
articulação permanente entre estes dois registos de leitura – um mais sistémico,
o outro mais pontual – é decisiva para garantir uma visão adequada das
perspectivas de evolução do sistema urbano português. O Mapa 2 procura
deixar transparecer esses dois registos de leitura, identificando as peças
essenciais da actual configuração do sistema urbano do continente.

Mapa 1. Os Três Segmentos Convencionais do Sistema Urbano
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4.2. AS QUESTÕES CHAVE QUE SE COLOCAM AO SISTEMA
URBANO DE PORTUGAL CONTINENTAL

[Negligenciando aqui algumas questões que surgem no estudo citado e que se
prendem com as duas grandes metrópoles – Lisboa e Porto focaliza-se esta
análise em aspectos que se prendem com as cidades médias e com as
aglomerações de rede complementar, de maior relevância quando se pretende
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perceber o enquadramento, no contexto nacional, do município de Beja.] (...)

Questão 1. Um sistema urbano sem cidades médias?
Não parece exagerado afirmar que, face à dimensão das aglomerações
metropolitanas de Lisboa e Porto e aos limiares de população geralmente
atribuídos à categoria “cidades médias” em outros países europeus, Portugal
não possui verdadeiras cidades médias. O próprio Programa Prosiurb, pelos
objectivos que visava (consolidação do papel das cidades médias) e pelo
universo de cidades elegíveis que definiu (relativamente generoso), legitima,
de algum modo, esta afirmação.
Sendo verdade que o fosso entre as duas principais aglomerações e as que
ocupam as posições imediatamente a seguir no escalonamento do sistema
urbano – índice de macrocefalia – é muito significativo, também é certo que,
como nos casos de Lisboa e Porto, se torna necessário um olhar não
convencional sobre este traço estrutural da realidade portuguesa.
A (reduzida) dimensão demográfica de cada uma das cidades médias constitui
uma característica relevante, na medida em que condiciona a sua própria
evolução futura. Mas a importância das cidades médias deve ser
simultaneamente avaliada a partir de outros critérios: papel de estruturação e
intermediação no âmbito das constelações ou eixos plurinodais de
proximidade, capacidade de se especializarem em funções de valia nacional
ou internacional.
a. Cidades médias: uma dimensão reduzida nas funções de
intermediação relevantes?
Face às áreas envolventes, algumas – mas não todas – cidades médias
concentram recursos importantes (infra-estruturas, equipamentos, capital
humano, instituições, etc.) que permitem que as populações e organizações
localizadas em pequenos centros e espaços rurais acedam a serviços
essenciais para a melhoria da qualidade de vida e do desempenho empresarial
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(ver a título de exemplo, Mapa 3).
Estas cidades constituem, por isso, âncoras de equidade de oportunidades,
locais de esperança, pólos de coesão social, económica e territorial.
Tradicionalmente, as cidades médias foram encaradas como capitais regionais
capazes de estimular o desenvolvimento das áreas envolventes.
O papel de intermediação que hoje lhes é atribuído, aprofunda e ultrapassa
esse objectivo.
De facto, neste novo contexto, as cidades de média dimensão, pelos recursos
que concentram, devem constituir-se como charneiras de articulação
estratégica entre a área que polarizam e o mundo externo. Mais do que a
cabeça de um sistema, representam a porta desse sistema para outros
universos, complexos e distantes.
Mais do que lugares que ocupam uma posição média numa rede urbana
rigidamente hierarquizada e de âmbito estritamente nacional, constituem
interfaces activas de articulação com outros nós de redes de geometria muito
variável.
Enfim, mais do que lugares cujo perfil é ditado pelo posicionamento nessa
rede urbana hierarquizada e de âmbito nacional, são contextos que capacitam
pessoas e organizações, permitindo escolher livremente as prioridades e as
soluções consideradas, por cada um, como sendo as mais apropriadas. Em
suma, as cidades médias devem ser crescentemente avaliadas como contextos
de capacitação, oportunidade e inovação não só para os que aí se localizam
mas também para as pessoas e organizações das áreas envolventes. Claro que
a dimensão demográfica constitui uma condicionante significativa à
concretização deste papel de intermediação activa.
Mas seria teoricamente incorrecto, metodologicamente empobrecedor e
estrategicamente injusto avaliar a importância e o papel das cidades médias
exclusivamente a partir da sua dimensão demográfica. Mais do que a ausência
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de cidades de média dimensão, é a inexistência de cidades com capacidade de
intermediação que deve ser considerada preocupante.
b. A organização faz a força: da teoria à prática?
Encontra-se hoje bastante divulgada a ideia de que o efeito dimensão pode ser
atingido através da gestão inteligente de estratégias de cooperação em rede.
No que se refere às cidades de média dimensão, e sem prejuízo das vantagens
decorrentes da participação em redes temáticas sem base territorial definida, a
constituição de comunidades interurbanas de proximidade tem vindo a ser
aceite como uma via privilegiada para ganhar massa crítica, activando
complementaridades e sinergias, e conquistar poder de negociação,
estimulando a concertação de posições em torno de questões cruciais.
Diversos documentos estratégicos, de âmbito urbano, regional e mesmo
nacional, sublinham a necessidade de consolidar constelações e eixos de
cooperação interurbana de proximidade. As dinâmicas decorrentes dessas
propostas permitem, no entanto, constatar a ocorrência de resistências e
obstáculos que têm dificultado ou mesmo impedido a concretização de
soluções que, embora reunindo consenso em abstracto, criam inevitáveis
tensões em torno de questões de poder e de compatibilização de interesses e
de prioridades.
Pode, pois, afirmar-se que a necessidade de organizar a cooperação
interurbana de proximidade está hoje integrada na agenda política e
institucional. Mas, simultaneamente, deve reconhecer-se que a concretização
desta orientação exige a existência de um quadro regulador que estimule
activamente e premeie as iniciativas desenvolvidas com este objectivo. Só
assim será possível desenhar o novo mapa das cidades médias portuguesas,
não o que resulta da cartografia e meras intenções ou de exercícios de
retórica, mas sim o que traduz dinâmicas instaladas no terreno, mesmo que os
seus efeitos práticos exijam algum tempo a ganhar visibilidade.
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c. Cidades médias: cada vez mais parecidas?
É sabido que, na generalidade, as cidades médias externas às duas regiões
metropolitanas apresentam perfis funcionais pouco diferenciados, polarizados
por entidades públicas, actividades comerciais e serviços pessoais e sociais.
Por outro lado, a generalidade dos casos em que historicamente se
desenvolveram especializações em torno de actividades industriais e agrícolas
encontra-se, desde há alguns anos, a sofrer processos de reestruturação
produtiva que não raro significam uma despecialização evidente, com
consequente diminuição do grau de diferenciação interurbana existente no
seio do sistema das cidades portuguesas.
O

desenvolvimento

de

estratégias

de

diferenciação

baseadas

em

especializações de valia nacional e mesmo internacional deve, por isso,
constituir um horizonte estratégico para as várias cidades médias. O reforço
da capacidade de intermediação e o envolvimento em redes de cooperação
interurbana de proximidade representam, aliás, contributos fundamentais para
que as cidades de média dimensão à escala nacional, mas de pequena
dimensão ao nível europeu e mesmo ibérico, consigam desbravar com êxito
novos caminhos de especialização produtiva.
Só assim estas aglomerações urbanas deixarão de ser meras capitais regionais
ou sub-regionais, isto é, centros polarizados pela procura final e intermédia
que localmente se manifesta. E esta é uma condição fundamental para tornar
o sistema urbano português mais diversificado e, por essa via, mais sólido e
competitivo.
Questão 2: Um sistema urbano pouco articulado?
O grau de articulação de um determinado sistema urbano depende de
múltiplos factores, de que se destacam dois: complementaridade funcional e
acessibilidades interurbanas.
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Já se referiu anteriormente que os dois segmentos de topo do sistema urbano
português – regiões metropolitanas e cidades médias – se caracterizam por
graus insuficientes de qualificação, especialização e organização interurbana,
situação que constitui um forte entrave ao reforço da complementaridade
funcional entre cidades.
Deste

ponto

de

vista,

o

sistema

urbano

português

apresenta-se,

simultaneamente, tradicional e frágil. Tradicional, porque é ainda a lógica
hierárquica de funções político-administrativas que estrutura o essencial do
relacionamento que se estabelece entre os diversos centros urbanos.
Frágil,

porque

a

lógica

prevalecente

de

dependência

burocrático-

administrativa cria sobretudo laços de dependência de natureza unívoca, e
não mecanismos sustentados de interacção baseados nas diferenciações
existentes.
No que se refere às acessibilidades interurbanas, e apesar dos ganhos muito
significativos de mobilidade alcançados nos últimos 15 anos, persistem
11

disparidades evidentes (Mapa 4 ). Ao implicar custos acrescidos, sobretudo
em áreas onde a densidade demográfica e institucional é particularmente
baixa,

a

inacessibilidade

pode

alimentar

circuitos

viciosos

de

subdesenvolvimento incompatíveis com as metas de convergência real
europeia e nacional a que todos aspiram.
O reforço da articulação do sistema urbano português pressupõe, assim, duas
frentes complementares de intervenção.

De facto, estimular a diferenciação e combater as disparidades entre
aglomerações urbanas constituem duas faces de um mesmo objectivo:
aumentar a densidade global do sistema urbano através do reforço do grau de
conectividade física e funcional de cada uma das cidades que o compõem.
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Questão 3: Dimensão demográfica: um factor distintivo?
A segmentação do sistema urbano em áreas metropolitanas, cidades médias e
aglomerações da rede complementar coloca a ênfase no critério de dimensão
demográfica, pressupondo, implicitamente, a existência de uma forte
correlação positiva entre este critério e a intensidade da ocorrência dos
benefícios (ou malefícios) do mundo urbano.

Será a dimensão demográfica um factor estruturalmente condicionante da
evolução das cidades? Estará, por exemplo, a maior dimensão demográfica
associada a perfis de capital humano mais favoráveis: stocksde população
mais jovem, mais instruída e com ocupações socioprofissionais mais
prestigiadas?

Os resultados dos vários estudos realizados permitem matizar a resposta a
esta questão. Os mapas 5, 6 e 7 ilustram, de forma sintética, algumas das
dimensões então sublinhadas.
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-Juventude
Se exceptuarmos as cidades mãe das duas metrópoles, com uma população
claramente envelhecida face à média nacional, os contrastes existentes são
mais de ordem regional do que de natureza dimensional. As aglomerações
com elevado grau de juventude (mais de 18,5% da população residente com
14 ou menos anos) localizam-se no sector da região Noroeste externos à área
metropolitana administrativa do Porto e correspondem tanto a cidades médias
como a aglomerações da rede complementar. Os centros mais envelhecidos
(menos de 13,5% com idade inferior a 15 anos) têm uma incidência particular
nas aglomerações da rede complementar das regiões Centro e Alentejo.
-Categorias profissionais mais altas
O efeito dimensional é, neste caso, mais evidente, embora não se possa
estabelecer uma relação linear entre dimensão demográfica e intensidade da
presença relativa das categorias profissionais mais elevadas e prestigiadas. O
topo discrimina positivamente (Lisboa e concelhos da linha de CascaisOeiras; Porto; Coimbra) mas não detém o exclusivo das situações mais
favoráveis. As situações de menor qualificação possuem uma incidência
particularmente significativa na região do Noroeste, mas incluem um leque
diversificado de aglomerações da rede complementar e mesmo algumas
cidades médias.
- Níveis de instrução mais elevados
Embora os resultados obtidos neste caso não se afastem de forma substancial
dos que se referem às categorias profissionais mais altas, o efeito dimensional
é agora mais claro, sobretudo no que diz respeito às aglomerações da rede
complementar, com uma incidência bastante expressiva da classe mais
desfavorável (menos de 9,1% da população residente com ensino médio e
superior). Ainda assim e tendo em conta o volume de pessoas envolvidas, é o
Noroeste que se destaca pelo mau desempenho que revela.
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Em suma, os resultados relativos aos indicadores de capital humano
brevemente analisados permitem sublinhar três aspectos:
- A dimensão demográfica constitui um elemento diferenciador pertinente e
útil se considerado conjuntamente com outros factores;
-

A dimensão demográfica, por si só, parece ser sobretudo relevante nos
casos em que existem limiares que favorecem (aglomerações de maior
dimensão)

ou

inviabilizam

(aglomerações

de

menor

dimensão)

determinadas situações;
-

O factor regional é particularmente significativo para explicar as situações
que mais se afastam da respectiva média nacional.

Compreender a estrutura e a dinâmica dos vários nós do sistema urbano
implica, assim, analisar a sua integração territorial, tanto em relação às duas
metrópoles como em termos locais.

Questão 4. Acessibilidade metropolitana: que impacte?
Em que medida pode a acessibilidade de cada aglomeração às metrópoles de
Lisboa e Porto condicionar a sua evolução, nomeadamente do ponto de vista
da estrutura do capital humano? Recorrendo aos mesmos três indicadores
utilizados na questão anterior, é possível destacar o seguinte (Mapas 8, 9 e
10)
-Juventude
As evoluções mais positivas (acréscimo superior a 13,7% da população residente
com menos de 15 anos entre 1991 e 2001) concentram-se na região metropolitana de
Lisboa, mas têm uma presença com alguma expressão em áreas de acessibilidade
metropolitana média (em torno de Coimbra, por exemplo) ou mesmo baixa
(Nordeste Alentejano). Já as evoluções menos positivas dominam grande parte das
áreas de média e baixa acessibilidade metropolitana, englobando tanto cidades
médias como aglomerações da rede complementar, o que não significa, porém, que
não se verifique um número significativo de lugares com evoluções próximas ou
mesmo mais favoráveis do que a média nacional.
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-Categorias profissionais mais altas
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A relação entre o grau de acessibilidade metropolitana e a evolução do peso
relativo das categorias profissionais mais elevadas na população residente é
menos evidente, traduzindo, em grande medida, a existência de pontos de
partida (resultados de 1991) muito distintos. Assim se justifica que os centros
urbanos mais qualificados (Lisboa, Cascais, Oeiras) revelem evoluções
inferiores à média do país, contrastando com evoluções relativas muito
positivas verificadas, nomeadamente, em vários pequenos centros fronteiriços
da rede complementar. Os resultados mostram, neste caso, um processo
global de convergência a nível nacional, confirmando que a inacessibilidade
relativa não penaliza necessariamente os centros com localização menos
favorável.
- Níveis de instrução mais elevados
Também neste caso o processo de convergência real ao nível nacional se
sobrepõe ao grau de acessibilidade metropolitana, embora uma percentagem
significativa dos centros de média ou pequena dimensão com evoluções
inferiores à média nacional se localizem na zona com menores índices de
acessibilidade metropolitana ou na zona intermédia mais perto da fronteira.
Os resultados obtidos sugerem: -A inexistência de qualquer relação
determinística entre grau de acessibilidade metropolitana e tipo de evolução
de capital humano;
- A prevalência de tendências de nível nacional, que, neste caso, se traduzem
pela melhoria relativamente generalizada dos indicadores considerados,
concorrendo para a convergência real de um número muito significativo
de aglomerações do sistema urbano;
-

A evolução particular de parte do topo do sistema urbano que, partindo de
estruturas mais favoráveis, apresenta trajectórias de evolução menos
intensas.

A convergência verificada sugere alguns comentários adicionais: por um
lado, importa averiguar se, no futuro, o seu ritmo é suficientemente acentuado
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para permitir diminuir de forma significativa as disparidades interurbanas
actualmente existentes ao nível do capital humano. Por outro lado, interessa
analisar em que medida estas lógicas positivas de base urbana têm tradução
ao nível local, isto é, nas restantes parcelas do território de cada um dos
concelhos.

Questão 5. Integração local: que tipologia de situações?
A existência de dinâmicas urbanas favoráveis nem sempre se reflecte
positivamente nas áreas envolventes. Pelo contrário, diversos estudos
comprovam que o reforço das lógicas interurbanas pode implicar que a
crescente interacção entre centros urbanos se traduza por uma descolagem
gradual face aos respectivos territórios de inserção, tendência que alguns
autores têm designado por constituição de arquipélagos urbanos. Outros
estudos revelam, porém, que o êxito de alguns centros urbanos traduz
justamente a existência de dinamismos de âmbito regional e a capacidade de
esses centros funcionarem como interfaces activos entre as suas regiões e os
mercados externos.
Que relação estabelecem as várias aglomerações do sistema urbano do
continente português com o território em que se inserem?
A relação entre a dinâmica populacional do centro urbano e da parte restante
do concelho em que se integram fornece uma indicação aproximada sobre
esta questão: Assim, estabeleceu-se uma tipologia que identifica quatro
situações (Quadro 10):
- Descolagem da aglomeração urbana face ao território envolvente
(descolagem);
- Crescimento da aglomeração urbana suportado pelo território envolvente
(suporte);
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- Irrigação potencial do território envolvente a partir da aglomeração urbana
(irrigação);
- Dinâmicas de perda tanto da aglomeração urbana como do território
envolvente (em perda).
Quadro 10. Tipologia de integração local das aglomerações urbanas
Tipos de situação

Descolagem
Suporte
Irrigação
Em perda

Evolução da
população da
aglomeração urbana
19912001
+
+
=
-

Evolução da
população do resto
do concelho 19912001
- ou =
+
- ou =
-

O Mapa 11 permite identificar a geografia destas várias situações:
-Uma percentagem considerável dos casos de descolagem face ao
território envolvente correspondem a cidades de média dimensão,
dispersas pelos três tipos de zonas de acessibilidade metropolitana.
Esta situação é negativa, sugerindo o predomínio de relações
interurbanas em detrimento dos processos de integração local e,
consequentemente, o peso insuficiente da função de intermediação por
parte deste tipo de aglomerações;
-As situações de desenvolvimento urbano suportados por dinâmicas
territoriais são particularmente relevantes na área metropolitana de
Lisboa e na área metropolitana do Porto, mas têm uma presença
também importante no Algarve e na alta Estremadura. Estas situações
são as que revelam condições mais sustentadas de desenvolvimento,
associando dinâmicas positivas de base simultaneamente urbana e
territorial;
-As situações de irrigação potencial a partir das aglomerações
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urbanas apresentam um padrão geográfico relativamente disperso,
embora com alguma concentração na zona de acessibilidade
metropolitana média. Trata-se, na verdade, de uma situação transitória
que, muito provavelmente, tenderá a bifurcar no sentido das
categorias “descolagem” (evolução positiva do aglomerado) ou “em
perda” (evolução negativa).
Parece legítimo supor que, nas áreas mais desfavorecidas em termos
de localização relativa, uma parte significativa das aglomerações deste
conjunto poderá integrar brevemente a classe das situações em perda;
-Finalmente, as situações em perda distribuem-se essencialmente pela
mancha de acessibilidade metropolitana mais baixa. Exteriores a esta
mancha merecem referência os concelhos centrais de ambas as regiões
metropolitanas (as “crateras dos vulcões metropolitanos”) e ainda uma
pequena concentração no troço central da região duriense.
O facto de esta categoria incidir, sobretudo, no segmento das
aglomerações da rede complementar, de estas constituírem os únicos
nós de amarração urbana em extensas áreas rurais e ainda de as
cidades médias e as pequenas aglomerações demograficamente mais
dinâmicas destas regiões revelarem lógicas de descolagem face às
áreas envolventes, deixa antever problemas graves no que se refere à
sustentação de processos de desenvolvimento em grande parte do
interior do país.
Este resultado contrasta com a assinalável melhoria, anteriormente
sublinhada, da estrutura do capital humano verificada num número
relevante de aglomerações urbanas localizadas nas manchas com
menor acessibilidade metropolitana.
A leitura conjunta da informação disponível mostra que, mesmo num
contexto de qualificação significativa do capital humano, a
incapacidade de se garantirem limiares mínimos de população
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residente, sobretudo em idade activa, impede que um total significado
de aglomerações de média e sobretudo pequena dimensão
desempenhem

o

papel,

insubstituível,

de

catalisadores

de

desenvolvimento local e regional.
Questão 6. Diversidade do capital humano e do capital social: um
objectivo a apoiar selectivamente?
As aglomerações urbanas caracterizam-se pela sua diversidade interna. Boas
e más razões contribuem para este facto. Por um lado, as cidades sempre
foram o palco privilegiado para a diferença se afirmar: factores tão distintos
como o anonimato ou a obtenção de limiares mínimos de massa crítica
permitem a diferenciação, a especialização, a concretização de um leque
diversificado de aspirações e expectativas por parte de populações social e
culturalmente heterogéneas.
Por outro lado, as cidades tendem igualmente a concentrar as situações mais
gritantes de disparidades, estimulando o desenvolvimento de múltiplas
formas de distinção, exclusão marginalização e consequente polarização
social. A diversidade das cidades é, por isso, feita de diferenças desejadas
mas também de assimetrias impostas. Independentemente das suas causas, a
diversidade é, contudo, um traço estrutural da condição urbana. E a sua
ausência constitui um reflexo de potencial anomia.
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O sistema urbano pode, deste ponto de vista, ser avaliado a partir de dois
olhares complementares: diversidade do capital humano, estatisticamente
captada a partir da maior ou menor heterogeneidade socioprofissional da
17

população residente empregada , e diversidade do capital social, medida a
partir do total e variedade de instituições presentes.
A maior parte das aglomerações (Mapa 12) revelam uma diversidade do
capital humano que, em termos relativos, se pode considerar médio elevada
(índice de dispersão entre 0,16 e 0,25) e elevada (‹ 0,16).
Estas duas classes de maior diversidade do capital humano têm uma
incidência transversal aos vários segmentos do sistema urbano, não sendo,
portanto, exclusivas das aglomerações de maior dimensão.
Já as duas classes de menor grau de diferenciação social possuem uma
geografia mais concentrada, destacando-se claramente o Noroeste, incluindo
grande parte do sector interior da região metropolitana do Porto e ainda uma
mancha que se prolonga para leste, ao longo do douro e em direcção a Trásos-Montes.
No resto do país, e se exceptuarmos os casos de Lisboa e Oeiras, são quase
sempre pequenos centros da rede complementar, em particular das áreas mais
pobres (Cordilheira Central, região fronteiriça, Alentejo, serra algarvia) que
apresentam menor diversidade social.
As situações mais deficitárias surgem, assim, predominantemente associadas
a dois contextos territoriais distintos: industrialização difusa intensiva em
mão-de-obra não qualificada e pequenos centros rurais em declínio. Não
existe, pois, qualquer relação de causalidade rígida entre dimensão
demográfica e diversidade social.
Mas parece verificar-se uma associação significativa entre menor diversidade
social e predomínio de situações de desqualificação do capital humano.
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O Mapa relativo ao capital social, avaliado a partir do total e diversidade de
instituições existentes, revela uma situação bem mais preocupante (Mapa 13).
Lisboa, Porto e Coimbra, a que se seguem algumas – mas não todas – cidades
médias, destacam-se de forma pronunciada de um vasto mar de aglomerações
com baixa ou muito baixa diversidade institucional.
Esta é, talvez, a melhor imagem de um sistema urbano insuficientemente
descentralizado e, por isso, demasiado exposto à anomia e à dependência.
Qualificar o sistema urbano a partir de uma visão sistémica significa, então,
investir na capacitação institucional das aglomerações que o constituem, não
de forma generalizada ou estritamente hierárquica, mas dando prioridades aos
centros que, pelas suas estratégias de agregação interurbana e de
especialização económica, pelo papel de intermediação que podem cumprir e
pela diversidade social que revelam, possuem melhores condições para se
afirmarem como patamares intermédios entre as duas regiões metropolitanas
e o vasto leque de centros despossuídos de valia regional ou mesmo subregional.
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4.3. SÍNTESE RELATIVA AO CONCELHO DE BEJA
Apresenta-se, de seguida, um pequeno resumo extraído da leitura dos mapas e
relativo ao concelho de Beja, com especial enfoque na cidade de Beja.
Assim, a cidade de Beja, no âmbito do Sistema Urbano Nacional e de acordo
com o trabalho anteriormente citado, revela as seguintes características:
a) É considerada uma cidade média (Mapa1);
b) Apresenta uma variação da população residente na área urbana, entre
1991/2001, superior a +5% (Mapa2);
c) Dista de Lisboa de 1 a 2 horas (2001) (Mapa2);
d) Concentra alguns recursos relevantes – o hospital, p.e. – o que lhe confere
o estatuto de pólo de coesão territorial (Mapa3) (2001);
e) Apresenta um Índice de Conectividade muito baixo (Mapa4) (2001);
f) A população residente na área urbana, em 2001, com idades compreendidas
entre 0 e 14 anos, situava-se no intervalo entre 13,5% a 18,5% (Mapa5);
g) A população residente empregada nos grupos de profissões 1 e 2 (C.N.P.)
na área urbana situava-se, em 2001), no intervalo entre 12,73% a 22,73%
(Mapa6);
h) A população residente com ensino médio e superior na área urbana em
2001 situava-se no intervalo entre 9,1% a 19,1% (Mapa7);
i) A variação da população residente, com idades compreendidas entre 0 e 14
anos, na área urbana, entre 1991 e 2001, situava-se no intervalo entre – 23,7%
a – 13,7% (Mapa8);
j) A variação da população residente empregada nos grupos de profissões 1 e
2 (C.N.P.) na área urbana, entre 1991 e 2001, situava-se num valor › 54,16%
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(Mapa9).
k) A diversidade do capital humano, em 2001, apresentava um Índice de
Dispersão Médio (Mapa12).
l) A diversidade do capital social, em 2001, era também média (Mapa13).
Face a estes dados parece ser razoável considerar que Beja necessita de
adquirir uma maior estruturação e intermediação relativamente aos eixos de
proximidade e constituir-se enquanto charneira de articulação estratégica
entre a área que polariza e o envolvente. Um dos caminhos possíveis para o
conseguir será aumentando a sua capacidade de especialização em funções de
valia nacional ou, até mesmo, internacional, que derive num contexto de
capacitação, oportunidades e inovação, tanto para aqueles que habitam no
concelho, como para todos os outros – pessoas e organizações – das áreas
envolventes.
A aposta que o município entendeu fazer neste momento de revisão do PDM
no Turismo, considerando-o na matriz estrutural um componente influente,
evidencia uma vontade clara de desenvolvimento deste sector. A parca
dimensão demográfica da cidade e até do concelho, se bem que possa
constituir um obstáculo à concretização das hipóteses/alternativas que se
colocam à cidade e respectivo envolvente de acordo com o estudo anterior,
não deverá ser, contudo, factor determinantemente estrangulador. Beja poderá
optar pela definição de uma estratégia de cooperação em rede enquadrada
num devido quadro regulador e assim, conseguir ganhar massa crítica;
fundamental será, nesta rede, apresentar uma especialização produtiva que,
simultaneamente, lhe confira um papel diferenciador. Nesta perspectiva e de
forma a obstar ao cenário de descolagem da aglomeração urbana face ao
território envolvente que a caracteriza, dever-se-á atender a processos de
integração local, o que, por um lado, dinamizará as freguesias rurais e, por
outro lado, aumentará o peso de intermediação da cidade.
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