
 

Resumo 
 

O tema da presente dissertação relaciona-se com a contribuição conceptual e 

prática da Estrutura Ecológica, enquanto instrumento de planeamento territorial, para 

a prossecução do objectivo de equilíbrio dos sistemas ecológicos, considerando a 

sociedade sua parte integrante. 

A dissertação divide-se fundamentalmente em três partes. A primeira centra-se na 

importância da síntese sociedade/natureza nos processos de planeamento territorial, 

tendo como suporte teórico a ecologia e a geografia, e analisando o actual debate 

em torno dos conceitos “paisagem” e “sustentabilidade”. Numa segunda parte 

caracteriza-se a evolução da articulação entre o planeamento urbano e o 

planeamento de base ecológica, dando especial relevo à descrição e análise das 

figuras de planeamento existentes em Portugal que permitem a integração das 

preocupações ecológicas nos processos de planeamento. Neste contexto, define-se 

ainda, teórica e legalmente, a Estrutura Ecológica, deixando algumas sugestões 

para a sua delimitação. Na terceira parte apresenta-se a análise de um estudo de 

caso, a Estrutura Ecológica Municipal de Santo Tirso, explicando-se o modo como 

este instrumento pode contribuir, na prática, para o equilíbrio dos sistemas 

ecológicos. Ainda neste contexto, apresenta-se um caderno de boas práticas com 

apontamentos úteis para a elaboração de um regulamento. 

As principais conclusões da dissertação revelam que a clássica oposição 

sociedade/natureza conduz à separação entre planeamento de base ecológica e 

planeamento urbano, com os efeitos negativos que daí advêm. Se noutros países 

esta dicotomia está a ser ultrapassada, em Portugal a oposição sociedade/natureza 

ainda se reflecte na amálgama de instrumentos planificatórios ambientais 

específicos que apenas atendem à natureza, ou se referem à sociedade apenas de 

um modo residual. Neste contexto, a Estrutura Ecológica Municipal, apesar da sua 

definição legal extremamente vaga, aparece como uma oportunidade. Esta figura 

parece pretender operacionalizar o conceito de contínuo natural, unir as várias 

figuras de planeamento relacionadas com o planeamento de base ecológica e surge 

sobretudo como uma oportunidade de síntese entre sociedade e natureza, 

permitindo a associação entre o objectivo de equilíbrio dos sistemas ecológicos e 

conceitos de urbanidade.  



 

Abstract 
 

The subject of the present essay is interrelated with the conceptual and practical 

contribution of the Ecological Network, as an instrument for the territorial planning, for 

the prosecution of the purpose that is the balance of the ecological systems, 

considering society as an integrant part. 

This essay is divided in three main parts. The first part focus on the importance of the 

synthesis society/nature in the processes of territorial planning, having as theoretical 

support the ecology and geography, analysing the current debate concerning the 

concepts "landscape" and "sustainability". The second part characterizes the 

relationship evolution between the urban planning and the ecological base planning, 

giving a special attention to the description and analysis of the existing planning 

figures in Portugal that allows the integration of the ecological preoccupations in the 

planning processes. In the same context, it is also defined, theoretically and legally, 

the Ecological Network, leaving some suggestions for its delimitation.  

The third part presents a case study analysis, of the Municipal Ecological Network of 

Santo Tirso. The purpose of this analysis is to explain how this instrument of planning 

can contribute for the ecological systems balance. Still in this context, a good 

practices notebook is presented with notes in order to elaborate a regulation in this 

matter. 

The main conclusion of this essay reveals that the classic opposition society/nature 

leads to the gap between the ecologic and the urban planning, with all the negative 

effects that can arise from that separation. If in other countries this dichotomy is 

being suppressed, in Portugal the opposition between society/nature still reflects in 

the variety of specific environment planning instruments that just concern nature or 

on other hand just refers to society in a residual manner.  

In this context, the figure of the Ecological Network, with an extremely vague legal 

definition, seems to affirm itself as acting on the natural continuous concept, to unite 

some related figures of planning with the planning of ecological base and appears 

mainly as a synthesis opportunity between society and nature, allowing the 

association between ecological and urbanity concepts. Thus, this instrument can and 

must be considered as an option. 


