
Resumo 
 

O presente estudo pretende discutir o processo de integração das infra-estruturas no 

planeamento do território. Pretende, em particular, compreender as novas realidades 

que emergem no planeamento do território, sobretudo ao nível municipal, perante um 

contexto evolutivo do sector infra-estrutural, que é fortemente influenciado pelas novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

A primeira parte deste estudo possui um cariz essencialmente teórico. Descreve-se o 

processo evolutivo das infra-estruturas urbanas, identificando-se os momentos de 

transição e as mudanças estruturantes da sua história. Analisam-se as relações entre 

as infra-estruturas, o território e o desenvolvimento, no início de um novo ciclo 

caracterizado pelo fenómeno da globalização, por intensas transformações 

socioeconómicas e territoriais, e pela emergência de novas Infra-estruturas – as TIC. 

Analisam-se, por fim, as relações entre as TIC e o planeamento do território, tendo 

particularmente em atenção o papel das TIC como ponto de partida para um “novo” 

planeamento. 

A segunda parte é dedicada fundamentalmente à investigação empírica sobre o 

desenvolvimento das infra-estruturas e à sua articulação com o planeamento do 

território. 

Analisam-se as principais dinâmicas ocorridas nas últimas duas décadas, inicialmente 

ao nível das infra-estruturas ditas clássicas (abastecimento de água, energia eléctrica e 

saneamento), e posteriormente com maior profundidade, ao nível das TIC. Sustenta-se 

que estas dinâmicas acontecem em estreita articulação com o sistema de planeamento, 

em particular com os instrumentos de gestão do território. 

Apresentam-se e discutem-se os resultados do inquérito realizado aos técnicos de 

planeamento do território e urbanismo das câmaras municipais acerca do impacto das 

TIC na actividade do planeamento do território. 

O estudo conclui sublinhando a relevância de criar no planeamento do território uma 

cultura organizacional que valorize a integração das TIC, que aposte na interactividade 

e que viabilize uma mais eficiente tomada de decisão, orientada para beneficiar e 



responsabilizar os cidadãos. Neste sentido, salienta-se que é essencial o 

desenvolvimento de novas competências nos planeadores. 

 
 
Abstract 
 

This study discusses the way infrastructures are integrated into territorial planning. 

It aims especially to understand the new realities emerging in territorial planning, above 

all at municipal level, given the advances made in the infrastructure sector, which has 

been heavily influenced by new Information and Communications Technology (ICT). 

The first part of the study is essentially theoretical. It describes the evolution of urban 

infrastructures, identifying the moments of transition and structural changes in their 

history. The relations among infrastructures, territory and development are analysed, at 

the start of a new cycle characterised by the phenomenon of globalisation, intense 

socioeconomic and territorial transformations, and the emergence of new infrastructures 

– ICT. 

Finally, an analysis is made of the relations between ICT and territorial planning, paying 

particular attention to the role of ICT as the starting point for a “new” kind of planning. 

The second part is dedicated largely to empirical research on the development of the 

infrastructures and their articulation with territorial planning.  

The main dynamics over the past two decades are analysed, initially with regard to the 

so-called classic infrastructures (supply of water, electricity and sanitation), and 

subsequently in more depth, as regards ICT. It is seen that these dynamics occur in 

close articulation with the planning system, in particular with the territorial management 

instruments. 

Results are presented and discussed of a survey carried out on the territorial and urban 

planning techniques of municipal councils with regard to the role of ICT in planning. 

The study concludes by stressing the importance of creating an organizational culture in 

territorial planning which values integration of ICT, which encourages interactivity and 

which makes more efficient decision making possible, so as to benefit citizens and also 



make them accountable. The essential need for the planners to learn new skills is 

pointed out. 

 


