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Resumo 

 

Considerando a importância cada vez maior da prática do planeamento na boa 

gestão dos territórios, este deve contemplar as dinâmicas atuais dos mesmos e ter a 

capacidade de prospetivar as dinâmicas de futuro de forma a assegurar e potenciar os seus 

recursos. Esta reflexão é construida em torno do quadro legislativo do Planeamento e 

Ordenamento do Território em Portugal, seguido de uma contextualização à escala 

europeia relativamente aos Sistemas e Culturas de Ordenamento.  

A segunda parte deste relatório, reflete o trabalho desenvolvido no estágio 

curricular feito na Gaiurb Urbanismo e Habitação, EM, inserida na Divisão de 

Planeamento Urbanístico. Com base em cartografia produzida para o efeito e numa base 

de dados fornecida pela empresa municipal, desenvolveu-se uma reflexão em torno da 

prática do planeamento no município de Vila Nova de Gaia. Considerando a atuação dos 

dois Planos Diretores Municipais da história deste município e tendo em conta que são a 

ferramenta mais amplamente disseminada para a prossecução dos objetivos gerais do 

ordenamento do território, e de que forma estes foram atuando sobre o território.  

As leituras territoriais obtidas da cartografia e base de dados têm o intuito de servir 

de contributo para um novo relatório de estado do ordenameno do território (REOT). 

 

Palavras-chave: Planeamento, planos, ordenamento do território, cidades. 
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Abstract 

 

Considering the increasing importance of planning practice for a good territorial 

management, this should contemplate the territorial present dynamics and have the ability 

to prospect future dynamics in a way to secure and enhance its resources. This reflection 

was built around the Portuguese Spatial Planning legislative framework, followed by a 

European contextualization on Systems and Planning Cultures. 

The second part of this report reflects the work developed at Gaiurb, Urbanismo 

e Habitação, EM, in the Urban Planning Division. Based on cartography developed for 

this purpose along with a database provided by the municipal office, a reflection was 

developed around Vila Nova de Gaia’s planning practice. Taking into consideration the 

two county’s Municipal Master Plans in regards that they are the most widely 

discriminated tool for the pursuit of the general spatial planning goals and in which way 

did they act in the territory.  

The territorial readings obtained from the cartography and the database are 

supposed to be a support for a new state planning report (REOT). 

 

Keywords: Planning, plans, spatial planning, cities.  
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Cities have the capability of providing something  for everybody, only because, and only 

when, they are created by everybody.  

                                                                                                            Jane Jacobs 
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Capítulo 1. Introdução 

 

O presente relatório de estágio foi desenvolvido no âmbito do Mestrado em 

Riscos, Cidades e Ordenamento do Território da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto e pretende ser uma reflexão sobre o sistema de gestão territorial e os seus 

instrumentos, bem como da sua evolução e aplicação em Portugal, como parte 

fundamental do exercício de ordenamento e planeamento. 

O objetivo deste estágio e desta reflexão é compreender com mais profundidade a 

evolução do sistema de ordenamento em Portugal e clarificar o que tem sido a aplicação 

do planeamento, nomeadamente de que forma os instrumentos de gestão territorial estão 

a contribuir para uma gestão mais sustentável, inclusiva e competitiva do território, tendo 

em conta os objetivos gerais do ordenamento do território nos seus diferentes âmbitos e 

nas diversas escalas de intervenção.   



Planeamento e Ordenamento do Território: Leitura das dinâmicas territoriais de Vila Nova de Gaia - Contributo para 

um Relatório do Estado de Ordenamento do Território | Relatório de estágio de Mestrado em Riscos, Cidades e 

Ordenamento do Território – FLUP  
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1.1. Objetivos e metodologia 

 

O presente relatório de estágio surge fundamentado numa pesquisa bibliográfica 

realizada em torno da evolução do conceito de ordenamento do território. A pesquisa 

bibliográfica foi efetuada através do acesso às plataformas nacionais e internacionais 

(ResearchGate, ISI, SCOPUS, Google Académico) com base numa seleção de palavras-

chave que serviram de orientação na busca.  

Os repositórios abertos dos estabelecimentos de ensino superior, bem como os 

recursos cartográficos e outros relatórios consultados durante o estágio, nomeadamente 

documentos elaborados pela Gaiurb, EM., serviram para aprofundar a recolha realizada. 

As leituras efetuadas permitiram a consolidação dos conhecimentos e um melhor 

esclarecimento dos processos relativamente ao sistema de gestão territorial português. 

Contribuiram, de igual forma, para a consolidação dos conhecimentos  sobre os diplomas 

que constituem o edifício jurídico do sistema de gestão territorial português.  

Outro obejtivo deste exercício académico, era a consolidação de conhecimentos 

em matéria dos Sistemas e Culturas Nacionais de Ordenamento do Território na Europa, 

para o qual as extensas leituras efetuadas, contribuíram. 

O estágio curricular criou um espaço de comunicação com uma comunidade 

técnico-profissional, que foi essencial para perceber com mais profundidade os processos 

de operacionalização do ordenamento do território. 

Durante este precesso de aprendizagem, em ambiente de estágio, foi também 

possível desenvolver um estudo de caso em Vila Nova de Gaia. O objetivo prendia-se 

com a necessidade de perceber a evolução do processo de ordenamento do território neste 

concelho. Nesta âmbito, aplicaram-se metodologias em ambiente de Sistemas de 

Informação Geográfica a fim de analisar as dinâmicas territoriais urbanas do concelho, 

para o período temporal de 1995 a 2015. A análise feita ao concelho de Vila Nova de 

Gaia foi complementada com uma reflexão em torno da temática da forma urbana, 

concretamente sobre os modelos de cidade compacta e cidade dispersa.  

As metodologias aplicadas neste exercício académico visaram refletir algumas das 

técnicas e ferramentas adquiridas durante a parte letiva do curso (nomeadamente, no 1º 

ano). 
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1.2. Estágio curricular 

 

O estágio curicular foi realizado no âmbito do segundo ano do Curso de Mestrado 

de Riscos, Cidades e Ordenamento do Território, para obtenção do grau de Mestre, e teve 

lugar na Gaiurb, EM, na Divisão de Planeamento Urbanístico, ao longo de um período de 

500 horas. 

A Gaiurb, EM, constituída em 09.04.2002 por decisão da Câmara Municipal de 

Vila Nova de Gaia, tem presentemente a seu cargo os domínios do Urbanismo, Habitação 

Social e Reabilitação Urbana, de todo o município de Vila Nova de Gaia.  

A vontade de realizar um estágio curricular prendeu-se com a importância 

reconhecida de experiênciar um ambiente de trabalho diário em matéria de planeamento 

e ordenamento do território, tendo em vista ganhar experiência profissional aliada à 

consolidação de competências diretamente ligadas ao exercício do planeamento 

territorial. Durante o estágio curricular, a Divisão de Planeamento Urbanístico (DPU) 

encontrava-se a elaborar o Plano de Urbanização da Avenida, presentemente em fase de 

elaboração.  

Dado que o Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Gaia data de 2009 e 

o Relatório do Estado de Ordenamento do Território (REOT) de 2011, considerou-se mais 

proveitoso em matéria de aprendizagem usar os recursos ao dispor no DPU. 
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Capítulo 2. Enquadramento conceptual 

 

2.1. O Planeamento e Ordenamento do Território em Portugal 

No domínio teórico, “de acordo com Reade (1987) o planeamento ‛precisa’ da 

teoria para elevar a sua existência e reclamar as suas reivindicações de status profissional 

e todos os benefícios que acompanham esse status” (Allmendinger, 2017:2). Trata-se de 

uma teorização de base científica, para a qual o autor remete a Andreas Faloudi: “o 

planeamento era a aplicação de um método científico – porém cru – à elaboração de 

políticas” (Allmendinguer, 2017:36).  

Segundo Álvaro Domingues “em tese, o planeamento corresponderia a uma série 

de conhecimentos e práticas para garantir um determinado sentido no caminho a que 

chamamos progresso” (Domingues, 2018:12). Pode assim entender-se o planeamento 

como um processo contínuo de preparação de decisões para atingir objetivos, procedendo 

a uma sequência ordenada de ações com vista a mobilizar eficazmente os meios 

adequados para atingi-los (Vale, 2016:375). 

Em Portugal, o planeamento apresenta uma história relativamente recente que 

revela uma preocupação surgida da necessidade de grandes intervenções urgentes, 

nomeadamente o Terramoto de 1755. Posteriormente, a adesão de Portugal à CEE em 

1986 determinou sucessivas adaptações forçadas face a um cenário de globalização e 

europeização. Foi justamente esta “europeização informal dos processos e práticas 

nacionais de ordenamento do território e a poderosa influência das políticas ambiental e 

de coesão (desenvolvimento regional) da União Europeia (que) terão uma interferência 

crescente na sua posterior evolução” (Ferrão & Mourato, 2010:10).  

Os processos de planeamento e ordenamento do território em Portugal, até aos 

dias de hoje, foram sendo pautados por algumas descontinuidades de ação, por força de 

contextos políticos, económicos e sociais que foram deixando marcas no território e foi 

evoluindo. Assim, de uma visão sobretudo direcionada para a regulação do uso do solo, 

Portugal tem vindo a assumir uma perspetiva cada vez mais integrada e estratégica, e 

suportada em processos participativos de governança territorial. (Ferrão e Mourato, 

2010:19).  

O planeamento ou o ordenamento territorial está profundamente enraizado, bem 

como restringido, pelos contextos societais. Assim, o exercício do planeamento exige 

escolhas políticas, sustentadas em objetivos ou em metas específicas (Knieling & 
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Othengrafen, 2016). Segundo João Ferrão, o “ordenamento do território”1, enquanto 

domínio e prática de intervenção política, existe há milhares de anos, como o resultado 

de uma necessidade de adequação das comunidades ao espaço terrestre disponível” 

(Ferrão, 2011). 

 O ordenamento do território (OT) tem sido definido e conceptualizado, de 

diversificadas formas, algumas delas mesmo divergentes, mas de uma forma geral refere-

se “a um tipo de planeamento que atua como um coordenador de várias políticas setoriais 

e que visa integrar prioridades políticas e investimentos em termos territoriais (Davoudi, 

2011:429-441). De acordo com Vitor Campos (2010) o ordenamento do território é 

simultaneamente uma política pública e um instrumento e uma técnica, que tem por objeto 

regular a organização espacial das atividades e a utilização do território enquanto bem 

coletivo. Para isso, é necessário ponderar e compatibilizar interesses, visando a proteção 

e valorização sustentável dos recursos territoriais, a médio e longo prazo.  

Consagrado na Constituição da República Portuguesa (CRP), o ordenamento do 

território é uma tarefa fundamental do Estado. Este, e de acordo com o artigo 9º, alínea e 

da CRP deve “proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a 

natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento 

do território” (Diário da República nº86/1976) e que, como afirma Fernanda Carmo, “é 

uma política pública transversal que integra objetivos de organização terriorial e 

desenvolvimento socioeconómico” (Carmo, 2016:100). 

A Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e 

de urbanismo considera que a “política de ordenamento do território e de urbanismo 

define e integra as ações promovidas pela Administração Pública, visando assegurar uma 

adequada organização e utilização do território nacional, na perspetiva da sua valorização, 

designadamente no espaço europeu, tendo como finalidade o desenvolvimento 

económico, social e cultural integrado harmonioso e sustentável do País, das diferentes 

regiões e aglomerados urbanos.” (LBPOTU, artº 1 e 2, 30 de maio de 2014). Esta lei veio 

definir, para Portugal, as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo, com um conjunto de finalidades, descritos no seu Artigo 2º: 

                                                 

1 “Ordenamento do território, aménagement du territoire (França), Raumordnung (Alemanha), ruimtelijke 

ordening (Holanda), planificazione territoriale (Itália), ou land use planning/spatial planning (Reino 

Unido), para dar apenas alguns exemplos, não têm o mesmo significado, como Friedman (2005) e Faloudi 

(2005) bem nos recordam” (Ferrão, 2011:28). 
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a. Valorizar as potencialidades do solo, salvaguardando a sua qualidade e a realização das suas 

funções ambientais, económicas, sociais e culturais, enquanto suporte físico e de 

enquadramento cultural para as pessoas e suas atividades, fonte de matérias-primas e de 

produção de biomassa, reservatório de carbono e reserva de biodiversidade; 

b. Garantir o desenvolvimento sustentável, a competitividade económica territorial, a criação de 

emprego e a organização eficiente do mercado fundiário tendo em vista evitar a especulação 

imobiliária e as práticas lesivas do interesse geral; 

c. Reforçar a coesão nacional, organizando o território de modo a conter a expansão urbana e a 

edificação dispersa, corrigindo as assimetrias regionais, nomeadamente dos territórios de 

baixa densidade, assegurando a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às 

insfraestruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas, em especial aos equipamentos e 

serviços que promovam o apoio à família, à terceira idade e à inclusão social; 

d. Aumentar a resiliência do território aos efeitos decorrentes de fenómenos climáticos extremos, 

combater os efeitos da erosão, minimizar a emissão de gases com efeito de estufa e aumentar 

a eficiência energética e carbónica; 

e. Evitar a contaminação do solo, eliminando ou minorando os efeitos de substâncias poluentes, 

a fim de garantir a salvaguarda da saúde humana e do ambiente; 

f. Salvaguardar e valorizar a identidade do território nacional, promovendo a integração das 

suas diversidades e da qualidade de vida das populações;  

g. Racionalizar, reabilitar e modernizar os centros urbanos, os aglomerados rurais e a coerência 

dos sistemas em que se inserem; 

h. Promover a defesa, a fruição e a valorização do património natural, cultural e paisagístico; 

i. Assegurar o aproveitamento racional e eficiente do solo, enquanto recurso e valorizar a 

biodiversidade; 

j. Prevenir riscos coletivos e reduzir os seus efeitos nas pessoas e bens; 

k. Salvaguardar e valorizar a orla costeira, as margens dos rios e as albufeiras; 

l. Dinamizar as potencialidades das áreas agrícolas, florestais e silvo-pastoris; 

m. Regenerar o território, promovendo a requalificação de áreas degradadas e a reconversão de 

áreas urbanas de génese ilegal; 

n. Promover a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada aos edifícios, 

equipamentos e espaços verdes ou outros espaços de utilização coletiva. 
 

A prática do ordenamento do território em Portugal não pode ser refletida sem 

considerar a sua evolução sob o ponto de vista das influências teóricas nela vertidas, bem 

como, fazendo uma breve síntese daquele que é o percurso legislativo do caso português. 

Apresentar-se-á assim, uma cronologia legislativa centrada nos quadros legais mas vai-

se, também, procurar ir fazendo uma contextualização das práticas e ideologias 

influenciadoras do ordenamento e planeamento territorial em Portugal: 

 Primeiro descreve-se as ações caracterizadoras do ordenamento do território 

em Portugal, balizado entre meados do séc. XIX e o 25 de abril de 1974. Para 

este período far-se-á uma contextualização do quadro político antes da 

democracia e sublinha-se a ação modernizadora do ministro Duarte Pacheco; 

 De seguida,  parte-se de um contexto político pós revolução democrática (25 

de abril de 1974) e estende-se até meados da década de 80 do séc. XX. Neste 

período foram produzidos vários documentos que reforçaram o sistema de 

gestão territorial português, e aumentaram a importância das intervenções à 

escala municipal tendo em vista a gestão do território; 
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 Depois reflete-se o momento de adesão de Portugal à Comunidade Económica 

Europeia (CEE) e os novos discursos de alinhamento nas lógicas de 

convergência e coesão territorial, alimentadas pelos programas de incentivo 

financeiro comunitário. Durante este contexto houve uma agilização dos 

procedimentos tendo em vista reforçar as intervenções de base territorial à 

escala municipal, de forma aumentar o seu alcance territorial. Neste âmbito, 

também, se reflete a emergência das políticas ambientais no quadro nacional 

português devido ao impulso da União Europeia; 

 Passa-se em seguida à identificação do quadro de ordenamento atual, 

sistematizando algumas das principais alterações, nomeadamente, as 

mudanças em matéria de classificação do solo, a separação mais clara dos 

instrumentos de natureza claramente estratégica e o reforço dos instrumentos 

de natureza intermunicipal; 

 Por fim, desenvolve-se uma reflexão em torno das diferenças europeias em 

matéria de sistemas de ordenamento do território, procurando enquadrar o 

caso português.   

 

2.2. O quadro legislativo português: de meados do séc. XIX ao 25 de 

abril de 19742 

Para melhor perceber o quadro legislativo de Portugal importará entender de que 

forma este evoluiu e quais foram os diplomas que pautaram essa evolução. Para isso, 

identificam-se, como referido acima, dois momentos importantes: o antes e o depois da 

adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (Campos e Ferrão, 2015). 

A realidade política anterior ao 25 de abril de 1974 era pautada por uma política 

de Estado totalitário e controlador, claramente diferenciado das políticas públicas de um 

Estado democrático do pós 25 de abril de 1974.  Segundo Leonel Fadigas, as políticas 

públicas “transpõem para a esfera da organização da sociedade os princípios orientadores 

que dão forma ao modelo de Estado, de acordo com a conceção dominante de sociedade 

que o suporta ” (Fadigas, 2015:10). Embora sejam uma forma de explicitar o poder são, 

                                                 

2 Esta reflexão foi suportada em várias leituras, mas destacamos a publicação de Leonel Fadigas, sobre as 

políticas públicas em Portugal, bem como de Vítor Campos e João Ferrão sobre a evolução do ordenamento 

do território em Portugal. 
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também, o reflexo das estruturas sociais, económicas e ambientais. Assim as políticas 

públicas sistematizam as vontades sociais, refletindo os processos evolutivos de um 

colectivo, de “forma tranquila, em regime democrático, de forma convulsiva, em 

processos violentos de transição de poder” (Fadigas, 2015:10).  

No pós Terramoto de 1755 tornou-se prioritário responder a uma dinâmica 

demolidora associada ao terramoto, que obrigou a refletir a gestão do território com uma 

outra visão. Essa urgência e necessidade materializou-se sobretudo no plano de 

reconstrução da baixa da cidade de Lisboa, que o Marquês de Pombal haveria de aprovar 

em 1758.  

Depois, só em meados do séc. XIX encontramos as primeiras ações de 

regularização e organização do território em Portugal, fruto da ação do Estado. Foi, no 

entanto, só a partir de 1834 que surgiram as primeiras políticas públicas urbanísticas em 

Portugal, no período de consolidação do Estado moderno.  

Em 1864, através do Decreto Real de 31 de Dezembro, foi introduzida a figura do 

Plano Geral de Melhoramentos (PGM), logo seguido, em 13 de janeiro do 1865 da 

publicação da Lei dos Melhoramentos Urbanos, que passou a contemplar as preocupações 

com a higiene, limpeza e salubridade. Avançou-se na regulação da edificação urbana e 

ganham visibilidade as preocupações com a facilitação da circulação. A política 

urbanística convergia com as preocupações higienistas europeias do séc. XIX, 

reveladoras da “necessidade política e técnica de controlar a expansão das cidades” 

(Campos e Ferrão, 2015:8) e melhorar a qualidade de vida em contextos urbanos. Os 

planos de melhoramentos urbanos (PMU) assim criados, passaram a ser obrigatórios, mas 

apenas para as cidades de Lisboa e Porto.  

Só no séc. XX, em 1905, surgem os primeiros regulamentos de edificação, 

dirigidos às construções urbanas (Campos e Ferrão, 2015:8), visando orientar e regular o 

desenvolvimento urbano. O grande impulso foi dado pelo político Duarte Pacheco, 

Ministro das Obras Públicas e Comunicações (1932-36 e 1938-43) que procedeu a uma 

reforma de natureza estrutural, construindo um quadro legal regulador do 

desenvolvimento urbano. Com a publicação do Decreto-Lei nº 24802, de 21 de dezembro 

de 1934, as câmaras municipais passaram a ser obrigadas a promover o levantamento de 

plantas topográficas e a elaborar planos gerais de urbanização para as sedes de municípios 

e aglomerados urbanos com mais de 2500 habitantes.  

Duarte Pacheco identifica ainda as bases para uma política de solos, tendo em 

vista contrariar uma cultura marcada pela propriedade privada do solo (Campos e Ferrão, 
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2015:8), numa sociedade dominantemente rural.  

Em 1944, o Decreto-Lei nº33921, de 5 de setembro, respeitante aos Planos Gerais 

de Urbanização (PGU) foi revogado passando a existir os Planos Gerais de Urbanização 

e Expansão (PGUE). Dois anos mais tarde, em 4 de novembro de 1946, é publicado o 

Decreto-Lei nº 35931, que vem consagrar a figura de anteplano de urbanização, que passa 

a objetivar a necessidade de se realizar em primeiro lugar os anteplanos pormenorizados. 

Estes anteplanos servirão de base aos projetos definitivos, pois definiam as linhas gerais 

dos arranjos urbanísticos que teriam de ser cumpridas até à conclusão dos estudos 

definitivos (Decreto-Lei nº 35933, de 4 de novembro). No entanto, as décadas que se 

seguem não ilustram um crescimento mais ordenado das cidades, uma vez que um grande 

número de planos de urbanização mantiveram-se em elaboração, chegando muito 

tardiamente à fase de aprovação e operacionalização.  

A década de sessenta foi decisiva para a consolidação do território dado o 

desenvolvimento económico e social que o país registou (Fadigas, 2015:109). Em meados 

desta década, num contexto de grande expansão urbana, sublinha-se a insuficiência da 

oferta de habitação nas principais aglomerações urbanas, sobretudo de Lisboa e do Porto. 

Assim, surgiam as operações de loteamento urbano que acabariam por ser a génese de 

muitos processos de edificação sem qualquer licença, resultando nas chamadas áreas 

urbanas de génese ilegal (Matos, 2001). 

As periferias das principais cidades, sobretudo de Lisboa e Porto, sentiram 

fortemente as consequências de uma evolução urbana de âmbito económico mas também 

de impacto social, com fortes impactos nas estruturas de organização territorial. O 

contexto de uma crescente urbanização fruto de uma cultura assente na posse privada do 

solo contribuíram para avaliar as alterações políticas e legislativas introduzidas por 

Duarte Pacheco. Os anteplanos de urbanização, sendo apenas estudos técnicos (sem 

necessidade de aprovação) não possuíam valor jurídico de cariz vinculativo, logo não 

tiveram os impactos pretendidos. Além disso, o Decreto-Lei nº 46673, de 29 de novembro 

de 1965, que capacitou as câmaras municipais e a Direção Geral dos Serviços de 

Urbanização (DGSU) de meios legais para fiscalizar as operações de loteamento urbano, 

também não foram eficazes no controlo da pressão urbanística que se registou nessa 

época. 

A DGSU controla o processo de elaboração destes planos sempre a partir de 

Lisboa e das suas direções regionais, fazendo uma gestão das ações à distância permitindo 

a forte construção em espaço urbano, não tendo sido acautelado suficientemente os bens 
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de natureza comum (Campos e Ferrão, 2015:11). Está-se num contexto em que o Estado 

é centralista, com os municípios sem autonomia política, tutelados pelo Ministério do 

Interior (e não pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações). O forte centralismo 

e a fraca articulação interministerial vão prolongar-se no tempo e não vai controlar e/ou 

acompanhar o processo de intensa urbanização, mas de fraca qualificação urbana. 

Os anos 70 do séc. XX vêm acentuar as assimetrias territoriais resultantes da 

modernização do país. Os efeitos do crescimento urbano-industrial e do caos urbanístico 

herdado vão justificar a necessidade de medidas corretivas em matéria de política pública 

(Campos e Ferrão, 2015:12).  

Em primeiro lugar, deve-se mencionar a importância dos Planos de Fomento em 

matéria de política pública. O III Plano de Fomento, que vigorou de 1968 a 1973, e que 

era claramente “influenciado pela política regional francesa (aménagement du territoire), 

incorpora uma perspetiva de política regional como instrumento de racionalidade supra-

urbana, propondo-se, pela primeira vez, combater as assimetrias existentes através, 

nomeadamente, do reequilíbrio da rede urbana e do reordenamento da localização das 

atividades industriais” (Campos e Ferrão, 2015:12). 

A década de 1970 foi profícua na criação de figuras legais de ordenamento do 

território:  

 o Decreto-Lei nº576/70 com os princípios fundamentais de uma política dos 

solos e que viria a ser substituído mais tarde pela Lei dos Solos de 1976 

(Decreto-Lei nº794/76, de 5 de novembro), que constituía uma forma de “dotar 

a administração pública de instrumentos eficazes (...) para evitar a 

especulação imobiliária e (...) permitir a rápida solução do problema 

habitacional (Fadigas,2015:135);  

 a publicação dos Decretos-Lei nº560/71 e 561/71, que respetivamente criam 

os planos de urbanização, gerais e parciais (PU), e os planos de pormenor (PP). 

Estes planos relativos a diferentes áreas territoriais vão desenvolver-se em 

vários centros urbanos mas também nas zonas rurais envolventes.  

Importa ainda sublinhar a introdução de uma hierarquização entre os planos gerais 

de urbanização e os planos de pormenor, mas que seguiu uma visão sobretudo urbanística 

de abordar o território.  
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2.3. O quadro legislativo português do pós 25 de abril de 1974 

A mudança para um regime político democrático, consequência da revolução de 

25 de abril de 1974, trouxe para Portugal novas perspetivas e visões para o ordenamento 

do território e as mudanças ocorridas no exercício de poderes do Estado ajudaram a trazer 

para primeiro plano as questões relacionadas com o uso do solo. 

Mas é só em 1982 e através do Decreto-Lei nº 208, de 26 de maio, que se observa 

em Portugal um importante avanço legislativo. Introduz-se uma nova figura de 

planeamento, o plano diretor municipal (PDM), muito embora este se encontrasse já 

previsto na Lei das Autarquias Locais (Lei nº 79/77, de 25 de outubro, numa alínea 

relativa às competências da assembleia municipal, embora não se tivesse definido o seu 

conteúdo, objetivos e aplicação) (Fadigas, 2015). 

Num contexto político democrático, esta figura de plano vem reforçar o papel da 

escala municipal, agora legitimada pelo voto popular, como um importante motor de 

desenvolvimento e de transformação económica, social e territorial (Campos e Ferrão, 

2015). Desta forma, os municípios passaram a poder planear o seu território na totalidade, 

incluindo as áreas rurais. 

Como se pode ler no artigo 1º do Decreto-Lei nº208/82, de 26 de maio, o plano 

diretor municipal3 é um instrumento de planeamento relativo à “ocupação, uso e 

transformação do território do município” nas suas várias componentes, incluindo os 

diferentes sectores de atividade e é “um instrumento de programação das realizações e 

investimentos municipais”, onde se deve coordenar os programas municipais com os 

projetos locais de iniciativa dos vários departamentos da administração central e regional, 

em articulação com os vários planos ou estudos de âmbito nacional e regional. 

Posteriormente, na década de oitenta desencadearam-se algumas iniciativas no 

sistema de gestão territorial. A componente ambiental passa a estar mais presente 

(anteriormente, já em 1971, tinha sido criada a Comissão Nacional do Ambiente – CNA). 

Em 1982 foi criada a Reserva Agrícola Nacional (RAN), através do Decreto-Lei 

nº451/82, de 16 de novembro; e em 1983 a Reserva Ecológica Nacional (REN), através 

do Decreto-Lei nº321/83, de 5 de julho. A figura do Plano Regional de Ordenamento do 

                                                 

3 Através do Decreto-Lei 25/92, de 25 de fevereiro e do Decreto-Lei 363/88, criaram-se medidas legislativas 

e de ordem financeira onde se estabeleceram incentivos e apoios aos municípios para a elaboração e 

aprovação dos PDM, o que resultaria no acesso a fundos europeus para execução de infra-estruturas e 

equipamentos (Cardeiro, 2009). 
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Território (PROT) passa a vigorar, através do Decreto-Lei nº338/83, de 20 de julho.  

Segundo Campos e Ferrão (2015), esta primeira geração de PROT´s reintroduziu 

o ordenamento do território no debate político e público. Os PROT´s vieram também 

permitir uma combinação mais sustentável das atividade humanas, dos usos agrícolas e 

florestais e das áreas de interesse para a conservação dos ativos da natureza e da 

biodiversidade, das infraestruturas e da ocupação urbana (Fadigas, 2015). Os Planos 

Regionais foram aprovados, mas dirigiram-se para territórios específicos, com uma 

natureza ainda pouco estratégica, privilegiando a regulamentação do uso do solo. 

 

2.3. A adesão de Portugal à CEE e as mudanças em matéria de 

ordenamento do território (década de 80 e 90)  

 

2.3.1. A valorização do planeamento municipal 

Em 1986 dá-se a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE) e 

as políticas públicas de planeamento e ordenamento do território passam a ser mais 

orientadas para o desenvolvimento das regiões e localidades, pois Portugal apresentava 

índices de desenvolvimento inferiores aos padrões da CEE, tendo em vista o reforço da 

coesão e uma maior convergência europeia. 

Com a integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia vieram 

orientações estratégicas que muito contribuíram para as transformações ocorridas na 

sociedade e no território português, tanto no âmbito do desenvolvimento da economia, 

como da modernização da sociedade, como ainda na transformação do território (Fadigas, 

2015). Foram transformações profundas que o sistema de gestão territorial português não 

conseguiu acompanhar devidamente, de certa forma devido a uma insuficiente cultura de 

ordenamento do território. 

Na década de 1990, o país é fortemente financiado externamente e Portugal 

constata que as suas políticas públicas de ordenamento do território, nomeadamente os 

planos diretores municipais, eram insuficientemente capazes de coordenar as políticas e 

responder eficazmente às dinâmicas em curso. Assim, torna-se urgente rever esta 

situação.   

Publica-se então, o Decreto-Lei nº69/90, de 2 de março, (que veio substituir o 

Decreto-Lei nº208/82, de 26 de maio)  em que se prevê a regulação, aprovação e 

ratificação de planos municipais de ordenamento do território (PMOT) - o plano diretor 
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municipal (PDM), o plano de urbanização (PU) e o plano de pormenor (PP). O plano 

diretor municipal (PDM) passa a ser de elaboração obrigatória para a totalidade dos 

municípios portugueses e o financiamento comunitário fica condicionado à sua 

existência. 

A intenção legislativa mostrava-se clara: o objectivo era agilizar os procedimentos 

de elaboração e aprovação dos planos de escala municipal. Para isso os municípios tinham 

a responsabilidade de elaborar os planos, podendo mesmo recorrer a técnicos 

especializados externos. Não obstante, a aprovação final do plano dependia de um parecer 

favorável da comissão de acompanhamento que era liderada pela respectiva Comissão de 

Coordenação Regional (hoje designadas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional).  

Segundo Victor Campos e João Ferrão, esta medida conseguiu mudar a situação 

em matéria de ordenamento do território, pois “durante a década de 90, o país passa de 

uma situação em que a existência de planos territoriais eficazes é a exceção para uma 

situação em que a totalidade do território é regulada por planos territoriais eficazes” 

(Campos e Ferrão, 2015:18). A Figura 1 ilustra bem a mudança operada a nível nacional. 

 

 

Figura 1- Evolução da aprovação dos PDM em Portugal Continental, 1990-1999. 

Fonte: Cardeiro, 2009: 4. 

 

Num contexto de incipiente cultura territorial, os PDM da 1ª geração mostram 

insuficiências. São sobretudo planos dirigidos à regulação da expansão urbana, com fraca 

incidência nos territórios fora do domínio urbano, e sem visões estratégicas. Desta forma 
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não conseguem responder aos desafios do país em matéria de mudanças económicas, 

sociais e ambientais. A forte expansão das periferias urbanas, o despovoamento das áreas 

rurais e o declínio de alguns pequenos aglomerados urbanos e as novas preocupações 

ambientais são alguns dos exemplos. No entanto, estes planos conseguiram alertar a 

sociedade portuguesa para a necessidade de se respeitar as regras relativamente aos 

limites do exercício do direito de propriedade (Campos e Ferrão, 2015). 

Foi um período com uma dinâmica aparentemente inovadora, mas a administração 

pública e a classe política estava insuficientemente preparada para os desafios e assim, 

poucos PDM foram ratificados até 1990 (Figura 1). 

 

2.3.2. A valorização das questões ambientais 

Em 1987 é aprovada a primeira Lei de Bases do Ambiente (LBA) em Portugal, 

através da Lei nº11/87, de 7 de abril. Esta lei vem aumentar a sensibilidade às questões 

ambientais. Assim, estabelece-se o direito a um ambiente equilibrado ecologicamente 

para todos, através da salvaguarda dos recursos naturais do país (Campos e Ferrão, 2015). 

Embora o ordenamento do território não se inclua nas “competências formais” da 

União Europeia, as questões ambientais são uma “competência formal da UE” (Ferrão, 

2004). Isto significa que Portugal passa a fazer a transposição das diretivas comunitárias 

dos diferentes âmbitos da política ambiental europeia (Campos e Ferrão, 2015).  

Com suporte na Lei de Bases do Ambiente (LBA) surgem em Portugal diversos 

organismos tendo em vista a legitimação das questões ambientais. São exemplos: o 

Instituto Nacional do Ambiente que vai alargar o âmbito de ação da Comissão Nacional 

do Ambiente; o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável 

(CNADS), através do Decreto-Lei nº221/97, de 20 de agosto, envolvendo “a participação 

das várias forças sociais, culturais e económicas na procura de compromissos alargados 

relativamente à política ambiental” (CNADS www.cnads.pt, consultado em fevereiro de 

2019).  

O reforço da importância da política ambiental vai-se refletir na criação dos Planos 

Especiais de Ordenamento do Território (PEOT), através do Decreto-Lei nº151/95, de 24 

de junho. Estes planos têm como principal objectivo a defesa dos interesses nacionais em 

matéria ambiental, sobretudo as áreas mais sensíveis (Campos e Ferrão, 2015). Têm uma 

ação reguladora de forma a ser possível controlar a expansão da edificação e da 

urbanização em áreas de interesse especial.  O Decreto-Lei nº151/95, de 24 de junho, foi 

alterado pela Lei nº5/96 e os Planos Especiais de Ordenamento do Território passaram a 

http://www.cnads.pt/
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ser os Planos para as Áreas Protegidas, os Planos de Orla Costeira e os Planos de 

Albufeiras. 

As políticas ambientais e de ordenamento do território começaram a ser tuteladas 

no governo pelo mesmo ministério só a partir de 2005 (Campos e Ferrão, 2005).  

 

2.3.3. Uma síntese e um balanço  

O sistema assentava em três tipos diferentes de planos: os planos regionais de 

ordenamento do território, os planos especiais de ordenamento do território e os planos 

municipais de ordenamento do território.  

O Plano Diretor Municipal (PDM) passou a estar no centro do sistema de 

planeamento territorial e os municípios passam a ter instrumentos que lhes dão 

capacidade de intervenção em todo o território municipal. O desenvolvimento local 

coloca-se como prioridade.  

É um tempo de inovação nos instrumentos de gestão do território mas a 

administração pública, local e central, tem grandes dificuldades em responder aos 

desafios. Muito poucos PDM são ratificados até 1990. 

Durante a década de noventa todo o território nacional foi coberto pelos PDM 

(Figura 1) e, pela primeira vez, estabelece-se a ligação entre o ordenamento do território 

e o acesso aos fundos comunitários, pois os PDM passaram a ser obrigatórios para aceder 

aos fundos comunitários. 

Houve uma revisão de todo o sistema de planeamento, mas as práticas 

burocráticas de controlo do Estado imperam nos processos. As questões ambientais, fruto 

da política ambiental europeia, foram introduzidas com relativa facilidade e ganharam 

uma forte centralidade nas políticas públicas, nomeadamente em matéria de ordenamento 

do território.     

 

2.4. A política de ordenamento do território enquanto política pública – 

de 1998 a 2011 

O território português estava coberto por diversos instrumentos de gestão 

territorial, dominantemente de cariz físico e de regulação do solo, mas não havia um 

verdadeiro sistema de gestão territorial. Faltavam instrumentos de gestão do território que 

permitissem implementar as estratégias e os objectivos específicos do planeamento 

territorial, faltavam “mecanismos e ferramentas a que os agentes de planeamento 
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pudessem recorrer durante o processo e a prática de ordenamento do território” (Caeiro, 

2013). 

Constrói-se assim um novo sistema de ordenamento do território através da 

publicação da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo (Lei 

n. º48/98) e do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 

380/99). 

A Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo, vem 

conferir coordenação aos diferentes níveis de atuação sobre o território, e vai regular o 

relacionamento entre os diferentes instrumentos de gestão territorial. As bases da política 

de ordenamento do território e de urbanismo estavam assim lançadas e o Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial vem regulamentar a Lei de Bases da Política de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo.  

 

2.4.1. Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo 

(1998) 

É com a publicação da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e 

de Urbanismo (LBPOTU, Lei nº48/98,), que nasce em Portugal a “política de 

ordenamento do território enquanto política pública autónoma” (Ferrão, 2010:12). 

É com este diploma que Portugal consagra ao ordenamento do território as regras 

e os instrumentos, nas diferentes escalas de intervenção e domínios de implementação 

das políticas de gestão e desenvolvimento do território (Papudo, 2007).  

Segundo a Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo, 

“a política do ordenamento do território e de urbanismo define e integra as ações 

promovidas pela Administração Pública, visando assegurar uma adequada organização e 

utilização do território nacional, na perspetiva da sua valorização, designadamente no 

espaço europeu, tendo como finalidade o desenvolvimento económico, social e cultural 

integrado, harmonioso e sustentável do País, das diferentes regiões e aglomerados 

urbanos” como se pode ler no artigo 1º. 

 O Artigo 4º desta lei, define o dever de ordenar o território, função que caberá ao 

Estado, Regiões Autónomas e Autarquias, de modo a se “promover, de forma articulada, 

políticas ativas de ordenamento do território e de urbanismo (...) de acordo com o 

interesse público e no respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos”, assim 

como estabelecer um sistema de gestão territorial e acautelar os efeitos em matéria de 

ordenamento do território e urbanismo das demais políticas.  
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Esta lei elenca nove princípios gerais (Artigo 5º) que incluem: os ideais da 

sustentabilidade e solidariedade intergeracional; a coordenação, articulação e 

compatibilização de políticas de desenvolvimento económico e social; a subsidariedade; 

a equidade; a participação; a responsabilidade; a contratualização e a segurança jurídica. 

Estabelece, igualmente, um sistema de gestão territorial onde estão definidos os 

objetivos e fins, e onde se dá coerência aos três âmbitos de atuação, através da definição 

de uma hierarquização: nacional, regional e municipal (Ferrão e Mourato, 2010). O nível 

hierárquico superior deve identificar as opções nacionais, de natureza mais generalista, 

enquanto o nível hierárquico municipal deve integrar especificidades e singularidades 

locais. 

O artigo 7º do capítulo II deste diploma explicita este sistema de gestão territorial 

da seguinte forma: 

2 – O sistema de gestão territorial organiza-se, num quadro de interação 

coordenada, em três âmbitos distintos: 

a. O âmbito nacional, que define o quadro estratégico para o ordenamento do espaço nacional, 

estabelecendo as diretrizes a considerar no ordenamento regional e municipal e a compatibilização entre 

os diversos instrumentos de política setorial com incidência territorial, instituindo, quando necessário, os 

instrumentos de natureza especial; 

b. O âmbito regional, que define o quadro estratégico para o ordenamento do espaço regional em 

estreita articulação com as políticas nacionais de desenvolvimento económico e social, estabelecendo as 

diretrizes orientadoras do ordenamento municipal; 

c. O âmbito municipal, que define, de acordo com as diretrizes de âmbito nacional e regional e 

com opções próprias de desenvolvimento estratégico, o regime de uso do solo e a respetiva programação. 

 

Os instrumentos de gestão territorial previstos tinham assim naturezas 

diferenciadas (Artigo 8º): os instrumentos de desenvolvimento territorial, de natureza 

estratégica, programática e orientadora, são o Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT) e os Planos Regionais de Ordenamento do 

Território (PROT); os instrumentos de natureza regulamentadora e vinculativa dos 

particulares são os Planos Diretores Municipais (PDM), os Planos de Urbanização (PU) 

e os Planos de Pormenor (PP); os instrumentos estratégicos de política setorial, os Planos 

Setoriais (PS); e os instrumentos de natureza especial, os Planos Especiais de 

Ordenamento do Território (PEOT). Os Planos Intermunicipais de Ordenamento do 

Território (PIMOT), são de elaboração facultativa (Artigo 9º) e visam a articulação das 

áreas territoriais que necessitem de uma coordenação integrada (Figura 2 e Figura 3).  
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Figura 2 - Hierarquia e natureza dos Instrumentos de Gestão Territorial  

Fonte: Elaboração própria 

 

A publicação desta lei representa um novo paradigma de compreensão da 

realidade territorial, trazendo para o sistema territorial a componente estratégica, a 

pertinência da integração dos diferentes domínios de planeamento e atuação. Reconhece 

aos particulares o direito à informação e participação durante todo o processo de 

elaboração e execução dos IGT (Artigo 12º). Além disso, possibilita a concertação de 

interesses durante a elaboração dos instrumentos de gestão territorial, os quais serão 

vinculativos dos particulares (Artigo 21º). 

Cabe à Administração Pública executar de forma coordenada e planeada os 

instrumentos de planeamento territorial e determina que os particulares adequem os seus 

interesses às prioridades e aos objectivos estabelecidos nos IGT (Artigo 16º). A 

administração pública (Artigos 28º e 29º) deve desenvolver um sistema de monitorização 

e avaliação do ordenamento do território, montar um sistema nacional de dados sobre o 

território e apresentar, periodicamente, relatórios de estado do ordenamento do território 

(à escala nacional, regional e municipal). 
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Figura 3 - Âmbito dos Instrumentos de Gestão Territorial  

Fonte: Cardeiro, 2009: 6. 

 

Vários autores identificam um conjunto de insuficiências desta lei. Em seguida 

enumeramos sinteticamente algumas questões (Carvalho, 2003; Cardeiro, 2009): 

 os conceitos de planeamento, ordenamento e urbanismo não estão definidos de 

uma forma clara; 

 não estão convenientemente integradas nas políticas de ordenamento do 

território as políticas ambientais e as políticas agrícolas e florestais; 

 não estão suficientemente desenvolvidos os instrumentos operativos, 

nomeadamente o regime de uso do solo (com a definição dos direitos e deveres 

associados à propriedade) e os instrumentos de ação territorial (os direitos e os 

deveres associados à programação e transformação do solo),  

 não se define a forma de articulação desta Lei de Bases com a Lei dos Solos. 

 

2.4.2. Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

A publicação do Decreto-Lei nº380/99, de 22 de setembro, o Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, viria regulamentar a Lei de Bases da Política de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo. 

 Este diploma “vai desenvolver as bases da política de ordenamento do território 

e urbanismo através da definição do regime de coordenação dos âmbitos nacional, 

regional e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo através 

da classificação e qualificação deste e o regime de elaboração, aprovação, execução e 

avaliação dos instrumentos de gestão territorial”, tal como se pode ler no seu preâmbulo.  
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Este decreto-lei estabelece os “instrumentos operacionais necessários à 

programação da execução dos planos, bem como mecanismos de compensação de 

benefícios e encargos entre proprietários afetados pela execução dos planos municipais”. 

(Decreto-Lei nº380/99, Preâmbulo). Como se pode verificar pelo seu Artigo 4º, 

estabelece-se o dever de fundamentar tecnicamente as soluções, o que significa que “os 

instrumentos de gestão territorial devem explicitar, de forma racional e clara” as opções 

adoptadas. 

A subsecção dedicada à harmonização de interesses e que engloba os Artigos 8º 

ao 19º, estabelece o dever de se identificar os interesses públicos prosseguidos pelos IGT, 

justificando os critérios utilizados e a definição da sua hierarquização, assim como 

identificando os recursos territoriais que estão em questão.  

Neste âmbito, houve uma alteração dos critérios de classificação e qualificação do 

solo. Assim, o diploma passou a prever duas classes de solo, solos urbanos e solos rurais, 

sendo que os primeiros abrangem os solos urbanizados, os solos de urbanização 

programada e os solos que estejam afetos à estrutura ecológica. Esta nova classificação 

tem como objectivo diminuir os perímetros urbanos, através da eliminação da classe de 

solo urbanizável, e desta forma procurar travar os processos de urbanização extensiva 

(Figura 4).  

 

 

Figura 4 - Evolução da legislação relativa à classificação do solo  

Fonte: Cardeiro, 2009: 8. 
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2.5. O Novo Modelo de Planeamento 

A Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território 

e de Urbanismo4 (LBGPPSOTU), aprovada pela Lei nº31/2014, de 30 maio, e o Novo 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial5 (NRJIGT), aprovado pelo 

Decreto-Lei nº80/2015, de 14 de maio, vêm trazer uma profunda reforma à estrutura do 

sistema de gestão territorial português. 

Esta nova lei introduzirá “um conjunto de inovações em questões críticas 

absolutamente cruciais” em que a mudança do paradigma urbano passa por uma prática 

da gestão do território que se quer feita de maior transparência, sustentabilidade, justiça 

e responsabilidade (DGT, consultado em maio 2019 em: www.dgterritorio.pt). 

“O novo quadro legal da LBGPPSOTU e do NRJIGT, (...) trouxe alterações ao 

sistema vigente, algumas de forma e outras de conteúdo, das quais se salienta a 

diferenciação introduzida entre programas e planos territoriais, incluindo-se na primeira 

categoria, (...) os instrumentos da competência do governo, destinados a estabelecer o 

quadro estratégico do desenvolvimento territorial, as diretrizes programáticas ou a 

incidência espacial de políticas nacionais e, na segunda, os instrumentos da competência 

dos municípios destinados a estabelecer opções e ações concretas de planeamento e 

organização do território e a definirem o uso do solo” (PNPOT - Diagnóstico, 2018: 192). 

Sublinha-se, também, as alterações à classificação e reclassificação do solo, sendo solo 

urbano aquele que já se encontra total ou parcialmente urbanizado ou edificado. Neste 

ambito, o PDM deixa de poder estabelecer, em zonamento, novas áreas a serem 

urbanizadas (PNPOT – Diagnóstico, 2018). 

 O NRJIGT esclarece a possibilidade de “reclassificação do solo rústico para solo 

urbano, que passa a ter um caráter excecional, quando não existem áreas urbanas 

disponíveis e comprova-se que são necessárias ao desenvolvimento económico e social e 

à indispensabilidade de qualificação urbanística (...) (Artigo 72º). 

 Também se estabeleceram novas figuras de planeamento intermunicipal, a saber: 

o Plano Diretor Intermunicipal (PDI), o Plano de Urbanização Intermunicipal (PUI) e o 

                                                 

4 Que veio revogar a Lei nº48/98, de 11 agosto, que já antes havia sofrido alteração através da Lei 

nº54/2007, de 31 de agosto. 

5 Que aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-

Lei nº380/99, de 22 de setembro. 

http://www.dgterritorio.pt/
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Plano de Pormenor Intermunicipal (PPI), havendo a intenção de dar ao poder local 

maiores responsabilidades em matéria de ordenamento do território. 

O Relatório de Diagnóstico do PNPOT (2018: 202) reflete o Sistema de Gestão 

Territorial a nível nacional, e faz um conjunto de considerações, onde destacamos: 

 Existe atualmente um “défice de cultura cívica valorizadora do ordenamento do 

território”, problema que já tinha sido identificado no PNPOT 2007; 

 O ordenamento do território é visto pelos cidadãos “mais como um exercício de 

tomada de decisão pela administração pública do que uma construção coletiva do 

território”; 

 Aponta problemas de funcionamento deste sistema que põem em causa a sua 

operacionalidade, nomeadamente, as dificuldades de articulação entre decisões 

sectoriais, o que significa insuficiente interação multinível. 

 

Reconhece, também, avanços nos últimos 30 anos em matéria de planeamento 

territorial, tendo havido uma forte progressão dos instrumentos de gestão territorial, que 

passaram a ser “mais estratégicos, integrados, dinâmicos e participados”. Assim, a 

administração central, bem como a regional e local, devem continuar a progredir no 

sentido de um “desenvolvimento territorial mais equilibrado e adequado aos novos 

desígnios”, por via de um “reforço da cultura de território” (Diagnóstico – PNPOT, 2018: 

203). 

 

Figura 5 - Síntese temporal do quadro legislativo português 

 Fonte: Elaboração própria 
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Capítulo 3. Sistemas e Culturas Nacionais de Ordenamento do 

Território na Europa 

Um sistema de ordenamento do território pode ser interpretado, de acordo com 

Waterhout, Mourato e Bohme (2009) e citado por Ferrão (2011:33) como um “conjunto 

de leis e regulamentos, configurações administrativas e organizacionais bem como 

discursos e instrumentos de política”. 

Os sistemas e as culturas nacionais de ordenamento do território não se compõem 

dos mesmos elementos e a génese que os fundamentou altera-se, nos diferentes territórios, 

à escala europeia e mundial, não se podendo falar de “one world, one planning” 

(Friedman, 2011:164).  

Os sistemas de ordenamento do território fizeram composições e recomposições 

que obedeceram a lógicas variadas em função dos momentos históricos nacionais 

(momentos de disputa territorial em cenários de conflito, ciclos económicos, contextos 

sociais de maior ou menor contestação, no fundo, diferentes “enraizamentos políticos, 

institucionais e societais” ou seja, diversificados e particulares contextos nacionais 

(algumas vezes, regionais) onde terão sido concebidos e implementados (Ferrão, 

2011:34) e que alguns designam como “societal environment” (Kieling e Othengrafen, 

2009). 

De igual forma as comunidades técnico-profissionais e científicas trouxeram, 

também, abordagens aos processos decisórios (Ferrão, 2011) e que Knieling e 

Othengrafen (2009) designaram de “planning environment”. Este ambiente de 

planeamento, segundo Ana Veneza, citada por Marques et al, “resulta de valores 

herdados, adquiridos e partilhados (...)” por estas comunidades (Marques et al, 2013:1). 

É este saber adquirido e partilhado  que nos permite falar de uma cultura de ordenamento 

do território (Marques, 2019). 

No caso específico de Portugal, e de acordo com João Ferrão (2011:25), estamos 

perante um “sistema de ordenamento do território jovem mas precocemente 

descredibilizado e de uma comunidade técnico-profissional e científica disciplinarmente 

fragmentada (...)”, onde falta produção, constante, de cariz técnico e científico sobre o 

ordenamento do território (Veneza, 2013), o que contribuirá, por certo, para uma forte 

heterogeneidade de abordagens e para escassos resultados em matéria de conseguir-se 

uma visão coletiva ou uma cultura de ordenamento do território. 
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A Lei de Bases da Política Pública de Ordenamento do Território, em Portugal, e 

enquanto política pública, teve três filiações históricas (Ferrão e Mourato, 2010) que a 

influenciaram e que continuam até hoje a coexistir, ainda que com “graus distintos de 

ambiguidade, sobreposição e tensão”: o planeamento urbanístico, o planeamento regional 

e o planeamento biofísico (Figura 5).  

 

 

Para podermos explanar sobre estas culturas territoriais e sistemas de ordenamento 

Figura 6 - Avaliação da política de ordenamento do território em Portugal: contextos e instrumentos-

chave.  

Fonte: Ferrão, 2010: 369. 
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do território há que, de alguma forma, classificá-los agrupando-os de acordo com os 

códigos, princípios e normas que os regem (Friedman, 2011).  Entender as raízes políticas 

destas culturas e sistemas territoriais e as escolas influenciadoras permitirá entender o seu 

desempenho (Ferrão, 2011).   

 

3.1. Famílias europeias 

Começar-se-á por estabelecer, em primeiro lugar, o que são e quais são as 

“famílias” europeias. 

Newman e Thornley (2002)6 consideram que as variações na estrutura legal e 

administrativa dos diferentes países europeus enquadram esta questão e desta forma é 

possivel identificar os fatores que mais contribuem para a identificação das distintas 

famílias legais europeias. A partir de um sistema jurídico de pensamento, de um 

desenvolvimento histórico, legislativo e ideológico consegue-se identificar cinco famílias 

legais: a família britânica, a família napoleónica, a família germânica, a família 

escandinava e a família da europa oriental (Figura 6). 

As convenções sociais informais estabelecidas, assim como o estilo formal de 

legislação de determinada família, criam entre os seus membros certas semelhanças 

(Tosics et al., 2010). 

                                                 

6 Na obra Urban Planning in Europe – International competition, national systems and planning projects 

(2002) os autores fazem menção ao estudo prévio de identificação das variações nas estruturas legais e 

administrativas europeias levadas a cabo por Zweigert e Kotz (1987) em Introdution to Comparative Law 

e por David e Brierley (1985) em Major Legal Systems in the World Today. 
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Figura 7 - Famílias administrativas e legais  

Fonte: Newman e Thornley, 2002: 29. 

 

 “O uso de famílias legais e estruturas administrativas para explicar as diferenças 

entre sistemas de planeamento, tem uma validação óbvia porque o estilo legal e a estrutura 

administrativa de governo fornece um forte enquadramento à operacionalização dos 

sistemas de planeamento” (Nadin e Stead, 2008:35). 

Facilmente se pode inferir que existe uma grande diversidade de sistemas 

nacionais de ordenamento do território, logo agrupá-los facilita a leitura comparada e uma 

previsível associação a determinados modelos sociais (Ferrão, 2011).  



Planeamento e Ordenamento do Território: Leitura das dinâmicas territoriais de Vila Nova de Gaia - Contributo para 

um Relatório do Estado de Ordenamento do Território | Relatório de estágio de Mestrado em Riscos, Cidades e 

Ordenamento do Território – FLUP  

 

46 

O estudo comparativo de quatro tipos de sistemas de ordenamento do território, 

feito por Nadin e Stead (2009)7, e do qual se apresenta de seguida o esquema (Figura 7), 

mereceu de Ferrão (2011:34-35) as seguintes reflexões: 

 Os autores assumem que existe uma “correspondência razoável”, mas não 

generalizada, entre tipos de sistemas de ordenamento do território bem como entre 

modelos dominantes de sociedade, demonstrando uma clara evidência nos modelos 

anglo-saxónico e nórdico; 

 Deve fazer-se uma leitura da diversidade destes sistemas de ordenamento do 

território “à luz dos modelos sociais prevalecentes em cada país ou em conjuntos 

de países com afinidades políticas, institucionais e culturais”.  

 

No esquema da Figura 7, Portugal surge integrado na família napoleónica. 

Originária de França e disseminada no contexto da expansão militar levada a cabo por 

Napoleão, caracteriza-se por “usar normas legais abstratas” onde “o objetivo é pensar 

sobre as questões com antecedência e preparar um sistema completo de regras com base 

na codificação dos princípios abstratos” (Newman e Thornley, 2002:31). 

João Ferrão (2011) observa ainda que existe uma valorização distinta 

relativamente a várias questões nomeadamente nos domínios da justiça, ambiente, 

competitividade, e da confiança nas instituições públicas que permitem sustentar o 

reconhecimento de diferentes culturas de ordenamento do território nos países europeus, 

entre o Norte, Sul e o Leste. 

 

 

                                                 

7 Planning Cultures between Models of Society and Planning Systems in J. Knieling e F. Othengrafen 

(Eds.), Planning Cultures in Europe, Decoding Cultural Phenomena in Urban and Regional Planning, 

Farnham e Burlington: Ashgate, 283-300. 
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 Figura 8.  Tipologias de sistemas de planeamento  

Fonte: Nadin e Stead, 2008:39. 

 

3.2. Culturas nacionais e processos de convergência  

Podemos dizer que a diversidade observada nas culturas e sistemas nacionais de 

ordenamento do território caminha para a convergência e harmonização? 

O reconhecimento da mudança pode observar-se antes de mais nas expressões 

usadas quando nos referimos às políticas e às intervenções no território. Os termos land 

use planning e spatial planning povoam desde há muito a linguagem dos técnicos do 

ordenamento do território. O que significam? E porque é importante fazer a sua distinção? 

De que forma a sua compreensão permite perceber as mudanças nas formas de exercer o 

ordenamento do território? 

Land use planning refere-se a uma intervenção de natureza física cuja missão é a 

regulação de uso e transformação do solo, em que o papel administrativo do processo 

assenta na figura do Estado. Falamos, essencialmente, de “um exercício técnico com 

objetivos políticos” (Ferrão, 2011:39). 
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Quando usamos a expressão spatial planning passamos para uma abordagem mais 

integrada e estratégica de intervenção no território, que em princípio assenta em 

princípios de “interação e cooperação entre diferentes atores (...) em torno de uma agenda 

territorial colectiva, de natureza prospetiva (...) (Ferrão, 2011:39). Trata-se de uma prática 

de ordenamento do território sustentada num processo de governança, de reflexão e 

adequação do ordenamento do território aos múltiplos desafios societais do futuro. Para 

isso, suporta-se de uma “comunidade técnico-profissional” que exerce o papel de 

“facilitadores, moderadores e mediadores das dinâmicas e soluções visadas” (Ferrão, 

2011:39).  

A questão relativa à possibilidade de estar a haver uma convergência 

relativamente aos domínios e práticas de ordenamento do território deve ser interpretada 

à luz do processo de europeização.  Uma proximidade institucional está a acontecer na 

Comunidade Europeia pois os desafios económicos, sociais e ambientais estão a ser 

construídos colectivamente, entre os estados-membros, e são determinantes (Newman e 

Thornley, 2002). 

Como os autores referem, “as Davies (1994) has said, the future is unlikely to 

produce a harmonised system troughout Europe but, rather, greater mutual learning 

resulting perhaps in a convergence of planning policies within different legal and 

institutional settings” (Newman e Thornley, 2002:73). 
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Capítulo 4. Caso de estudo: Vila Nova de Gaia 

 

4.1. Forma e modelo urbano – reflexão sobre a “cidade dispersa” e a 

“cidade compacta” 

Os limites das cidades são atualmente pouco claros quer pela multiformidade quer 

pela elasticidade que apresentam no seu desenho (Portas, 2003) estando presentemente 

longe das representações tradicionais de uma cidade confinada e de limites precisos 

(Domingues, s.d.).  

Entende-se assim, estar na presença de territórios com uma génese que é urbana, 

que se veio estendendo e invadindo áreas de cariz agrícola. Esta “explosão da cidade” é 

o resultado dos processos ocorridos nas últimas décadas, nas cidades europeias (Ascher, 

1998; Font, 2004; Portas, 2003; Marques, 2004). 

Estes “processos urbanos de metropolização” assumem formas diferentes 

consoante os contextos geográficos em que ocorrem: desde os processos de 

metropolização de carácter difuso, aos processos de metropolização de carácter 

concentrado ou ainda aos processos de difusão e união das redes urbanas regionais 

(Marques e Silva, 2010)8. 

Este estender da cidade desencadeou um intenso debate sobre os novos processos 

e as novas formas de ocupação do território, dando origem a uma proficuidade de 

terminologias com origens e significados variados. É nesse contexto que surge um uso, 

às vezes, indiscriminado dos termos “cidade dispersa”, “cidade de baixa densidade”, 

“cidade difusa”9, bem como da dicotomia “densidade/compacidade”10 como se fossem de 

alguma forma equivalentes (Font, 2007; Marques e Silva, 2010), assim como a própria 

                                                 

8 Os autores, Marques e Silva, identificam para o contexto português e remetendo para um estudo 

coordenado por Antonio Font, em 2004, que “relativamente às metrópoles portuguesas, Lisboa aparece 

como uma estrutura mononuclear de crescimento concentrado, e o Porto surge como uma estrutura dual, 

de núcleo mononuclear e de urbanização dispersa” (Marques e Silva, 2010:32). 

9 (...) acuñado en la urbanística italiana para la identificación de específicas modalidades de desarrollo 

urbano a partir de ciertas estructuras rurales (...) (Font, 2007:98). 

10 (...) con frecuencia se abla indistintamente de ‘compacidad’ y ‘densidad’, cuando son condiciones de 

diferente naturaleza. Un asentamiento urbano puede ser compacto y de baja densidad (...) (Font, 2007:98). 



Planeamento e Ordenamento do Território: Leitura das dinâmicas territoriais de Vila Nova de Gaia - Contributo para 

um Relatório do Estado de Ordenamento do Território | Relatório de estágio de Mestrado em Riscos, Cidades e 

Ordenamento do Território – FLUP  

 

50 

banalização do termo urban sprawl (Domingues, 2006)11.  

Os debates proliferam em torno da “melhor forma urbana” que as cidades deviam 

adotar, e que “estratégias de desenvolvimento urbano se adaptavam melhor aos contextos 

e às especificidades dos locais” (Madureira, 2005: 39). 

É através da tomada de consciência da importância da forma urbana no 

desempenho dos territórios que vários autores questionam e comparam os modelos de 

“cidade dispersa” e “cidade compacta”. Enfim, que modelos podem trazer um melhor 

desempenho económico, social e ambiental para os territórios?  

O que interessa a esta reflexão não é encontrar o melhor modelo, mas tentar 

perceber as dinâmicas urbanas recentes em Portugal, e procurar identificar de que forma 

os processos de planeamento foram ou não proativos. 

Como afirma Margarida Pereira (2004:130-131) “a problemática da dispersão 

urbana é um tema atual das políticas de ordenamento do território, mas a discussão entre 

modelos de ordenamento compactos e distendidos está longe de gerar consensos, técnicos 

e políticos”.  

A Agência Europeia do Ambiente (2006), num estudo conjunto com a Comissão 

Europeia, objetiva que até 2020 cerca de 80% da população europeia habitará em áreas 

urbanas (admitindo que essa proporção chegará aos 90% em pelo menos 7 países 

europeus). Daí decorrem “mudanças rápidas, visíveis e conflituantes” dos usos do solo e 

que têm tido enorme impacto no território. Essa dispersão urbana observada resulta de 

factores identificados12 como:  

Macro-económicos 
 Crescimento económico; 

 Globalização; 

 Integração europeia. 

 

 

Micro-económicos 

                                                 

11 O termo surge inicialmente para definir os fenómenos de expansão rápida ocorridos nas áreas periféricas 

das cidades americanas através de extensos bairros de habitação unifamiliar. A intencionalidade associada 

ao fenómeno americano distingue-se do contexto europeu. Neste, caracteriza-se por uma ocupação que 

aconteceu de forma não planeada e que foi avançando sobre território de cariz rural; Não existe palavra 

equivalente na linguagem europeia. Periferia, periurbano, conurbação, nebulosa urbana, exurbia, ou 

cidade difusa são tudo palavras e conceitos para descrever um facto geográfico que se tem repetido de 

modos diversos, como no sprawl americano. É um fenómeno que se verifica à volta da cidade, entre as 

cidades, e também dentro das cidades (Domingues, 2006:28). 

12 Tradução própria do documento original Urban sprawl in Europe – The ignored challenge. 
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 Aumento dos padrões de vida; 

 Preço do solo; 

 Disponibilidade de terras agrícolas baratas; 

 Competição entre municípios. 

 

Fatores demográficos 
 Crescimento da população; 

 Aumento dos agregados familiares. 

 

Preferências habitacionais 
 Mais espaço por pessoa; 

 Preferências em termos de alojamentos. 

  

Problemas internos das cidades 
 Má qualidade do ar; 

 Ruído; 

 Alojamentos pequenos; 

 Insegurança; 

 Problemas sociais; 

 Falta de espaços verdes; 

 Má qualidade no ensino. 

 

Tansportes/mobilidade 
 Uso automóvel privado; 

 Rede viária; 

 Baixo custo dos combustíveis;  

 Rede transportes publicos deficitária. 

 

Regulamentação 
 Fraco “land use planning”; 

 Má aplicação dos planos existentes; 

 Falta de coordenação e colaboração (horizontal e vertical). 

 

Esta cidade que perde os seus limites (Nel-lo, 1998) gera “efeitos nocivos para o 

meio ambiente” (UNFPA, 2007:1) atendendo aos princípios da sustentabilidade urbana 

(ambiental, económica, social) pois a “dispersão e a fragmentação espacial revelam-se 

ineficientes em termos energéticos e são altamente consumidoras de recursos naturais” 

(Madureira, 2006:30).  

Michael Neuman (2005)13 faz uma síntese das características do modelo de cidade 

dispersa, onde destacamos as que mais se enquadram na realidade europeia:  

 baixa densidade residencial; 

 segregação espacial pelo zonamento; 

 maioria das deslocações efetuadas por recurso a veículo privado; 

                                                 

13 A obra em questão The Compact City Fallacy reflete essencialmente a realidade norte americana e o 

quadro síntese apresentado pelo autor, na página 15 do documento, define as características do urban 

sprawl.  
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 áreas comerciais localizadas ao longo das principais vias de 

comunicação. 

 

Margarida Pereira (2004:133) citando Borja (2003) descreve uma cidade dispersa 

como “pouco sustentável e social e culturalmente dominada por tendências perversas de 

dualização e exclusão”.  

Antonio Font (2007) identifica os aspetos negativos, mas também considera 

aspetos positivos associados à dispersão, sublinhando a valorização de uma maior 

privacidade habitacional possibilitada por uma maior distância entre edifícios vizinhos.   

Atualmente, “os modelos de cidade compacta tornaram-se numa forma de 

alcançar um desenvolvimento urbano mais sustentável” (Burgess, 2004:9).  

Sabemos que uma parte substancial da discussão sobre desenvolvimento urbano 

sustentável orbita na procura de um modelo urbano que o consubstancie. Se assim é, não 

devíamos perguntar “porque é que os planeadores urbanos favorecem o secular modelo 

de cidade compacta?” (Neuman, 2005). 

 Os argumentos de defesa da cidade compacta, que nos remetem para um modelo 

histórico (Madureira, 2005), suportam-se num elencar de benefícios de ordem social, 

económica e ambiental. Isto significa privilegiar a elevada densidade populacional e 

residencial e a intensificação do uso do solo, pela concentração de múltiplas atividades e 

funções urbanas. (Burgess, 2004).  

A mobilidade é um tema central na discussão do modelo disperso. É expectável 

que se possa aumentar a qualidade de vida dos habitantes urbanos seja através da 

diminuição dos custos em transportes, seja do tempo despendido, seja ainda dos impactos 

em termos energéticos. As deslocações casa-trabalho/escola ou de consumo ou lazer, 

serão mais curtas se o modelo urbano for mais compacto e denso e são mais sustentáveis 

energeticamente se o modelo de mobilidade se suportar em modos de transporte público 

multimodal (Neuman, 2005:14). 

Atualmente, também no conceito de qualidade de vida urbana está implícito não 

só a sustentabilidade na mobilidade, mas também a valorização do solo urbano, a 

qualificação dos espaços públicos e a melhoria das vivências populacionais e a própria 

eficiência energética dos espaços residenciais.  

Existe, no entanto, quem refute a ideia de que o modelo de cidade compacto é o 

ideal argumentando que faltam estudos que estabeleçam de forma rigorosa a avaliação 

dos custos diretos e indiretos das diferentes formas urbanas (Madureira, 2005). No 
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entanto, existem várias razões que podem ser elencadas para justificar os efeitos negativos 

da cidade compacta, nomeadamente os seguintes (Breheny, 1992, Frey, 1999, Van der 

Valk e Faludi, 1992, todos elencados por Madureira 2005):  

 o congestionamento e o aumento da concentração de poluentes contrariam algumas vantagens 

energéticas identificadas antes; 

 diminuição dos espaços verdes na cidade devido à densificação das áreas construídas; 

 a fragmentação ou a segregação social enquanto consequência da pressão urbana e da subida 

dos preços da habitação na cidade concentrada; 

 as comunidades rurais periurbanas detêm um menor desenvolvimento económico e social 

devido à sua proximidade a áreas urbanas compactas. 

 

Existe de certa forma um paradoxo, uma vez que a sustentabilidade das cidades e 

a sua habitabilidade desenvolvem-se aparentemente de forma proporcionalmente inversa: 

“por um lado, para uma cidade ser sustentável é preciso que as funções e as populações 

se concentrem em níveis de elevada densidade. Por outro lado, para melhorar a 

habitabilidade de uma cidade a função residencial e os habitantes devem estar mais 

dispersos e menos concentrados ou densos” (Neuman, 2005:16).  

  



Planeamento e Ordenamento do Território: Leitura das dinâmicas territoriais de Vila Nova de Gaia - Contributo para 

um Relatório do Estado de Ordenamento do Território | Relatório de estágio de Mestrado em Riscos, Cidades e 

Ordenamento do Território – FLUP  

 

54 

 

4.2. Diagnóstico territorial - contributos para uma reflexão do estado do 

ordenamento do território de Vila Nova de Gaia 

 

Vila Nova de Gaia é um município englobado na Área Metropolitana do Porto e 

que se localiza na Região Norte de Portugal. Com cerca de 170 km2 de superfície é o 

terceiro município mais populoso do nosso país (a seguir a Lisboa e Sintra) com 302 298 

habitantes (INE,2011), sendo o mais populoso da Região Norte. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O exercício de reflexão que nos propomos fazer surgiu inicialmente da 

necessidade da autarquia proceder à elaboração de um novo e atualizado Relatório do 

Estado do Ordenamento do Território (o REOT atual data de 2011) para o município, 

dando assim cumprimento a uma obrigatoriedade legal e que se pretende poder servir de 

Figura 9 - Mapa enquadramento Vila Nova de Gaia. 

Fonte: Gaiurb, EM. 
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suporte ao processo de nova revisão do Plano Diretor Municipal.  

A adaptação à nova legislação prevê que até 13 de julho de 202014 os municípios 

vejam aprovados os PDM de 3ª geração, conferindo particular urgência ao processo de 

revisão. 

 

4.2.1. Os sistemas de gestão territorial em Vila Nova de Gaia 

 O município de Vila Nova de Gaia tem os seguintes planos municipais em vigor: 

o Plano Diretor Municipal e o Plano de Urbanização da Barrosa (em alteração). Em 

elaboração encontram-se: o Plano de Urbanização da Avenida da República, o Plano de 

Urbanização da Área Envolvente à VL10 – Nó de Gervide/Rua Rocha Silvestre e o Plano 

de Urbanização da Soenga (de acordo com o site www.gaiurb.pt e cuja última consulta 

se fez em 20-09-2019).  

 

 

 

O atual PDM, instrumento de primordial importância no planeamento à escala 

                                                 

14 Conforme a primeira alteração à Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo, decorrente da Lei nº74/2017, de 16 de agosto.  

Figura 10 - Mapa do ponto de situação dos PDM.  

Fonte: www.ccdr-n.pt 

http://www.gaiurb.pt/
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municipal, data de 2009 e resulta do processo de revisão do PDM de 1994. Estamos assim 

perante um PDM de 2ª geração.  

O PDM em vigor sofreu já uma correção material (Aviso nº904/2013, de 18 de 

Janeiro), uma alteração pela Adequação ao Regime Excecional de Regularização das 

Atividades Económicas (Aviso nº980/2018, de 19 de Janeiro) e uma alteração resultante 

da Redelimitação da área do Plano de Urbanização da Avenida da República (Aviso 

nº9505/2018, de 13 de Julho).  

O Relatório do PDM de 2009 começa por fazer um enquadramento da situação do 

município à data do primeiro PDM (1994), tendo em vista a contextualização e 

fundamentação do processo de revisão. Assim, remete para um contexto onde se 

identifica um território “agarrado ao modelo rural e pouco estruturado, quer do ponto de 

vista viário, quer do ponto de vista das infra-estruturas de base, quer dos equipamentos” 

em que “a pressão provocada pelo fenómeno acelerado da urbanização não encontrava 

contrapartida na sedimentação da urbanidade, na terciarização, na localização de 

equipamentos urbanos e no direcionamento das propostas de investimento” (Gaiurb, 

2008:9). 

O Relatório de Avaliação de Execução do PDM e Caracterização da Evolução das 

Condições Socio-Económicas e Ambientais (2004) constatou: 

 A existência de uma vasta área “urbana e urbanizável” e uma baixa percentagem de ocupação 

do solo nessa área, nomeadamente com edificado; 

 A presença de um tipo de povoamento bastante disperso, mas com algumas áreas de 

concentração a norte e no litoral do concelho; 

 um quarto da população residente neste concelho está concentrada na “área central da cidade”; 

 as dinâmicas habitacionais e sócio-económicas existentes acompanharam as dinâmicas 

apresentadas por outros concelhos limítrofes ao Porto;  

 a existência de uma forte pressão sobre a zona costeira do concelho associada a uma sobrecarga 

de ocupação e à poluição; 

 a importância atribuída ao processo de reabilitação e renaturalização das ribeiras de Vila Nova 

de Gaia e à existência de equipamentos municipais de promoção e educação ambiental (Gaiurb, 

2005) 

 

O relatório 2.8 das Dinâmicas do Território 1994-2004 aponta um cenário de 

dispersão geográfica, de incerteza na estratégia metropolitana, uma escassa capacidade 

de investimento municipal e a ausência de mecanismos legais para fazer cumprir os fins 

previstos no zonamento. (Gaiurb, 2005).  
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Urge definir um modelo territorial e uma estratégia capaz de dar resposta a estas 

transformações no território e no sentido de acompanhar as dinâmicas do presente e 

futuro.  No PDM revisto define-se o modelo territorial com os seguintes objetivos 

(Gaiurb, 2008): 

 a progressiva consolidação do tecido urbano; 

 a concretização duma estrutura verde, contínua e transversal ao concelho, nomeadamente 

através da execução de corredores verdes, em torno da requalificação das bacias hidrográficas; 

 a realização de intervenções de qualificação do espaço público e de reabilitação urbana, com 

significativas intervenções no centro histórico da cidade e nas frentes urbanas marítima e 

fluvial; 

 a execução de um sistema integrado de infra-estruturas básicas para todo o concelho; 

 e a articulação do centro concelhio com a sua área envolvente e com a Área Metropolitana, bem 

como a melhoria da mobilidade interna na Cidade. 

 

A crescente urbanidade questiona a sustentabilidade do território e coloca duas 

questões importantes: uma excessiva dimensão do perímetro urbano (do qual cerca de 

40% não estava ocupado ou urbanizado) determina, por um lado, a necessidade de se 

conter e programar e, por outro lado, apostar na existência de sub-unidades territoriais 

com características diferenciadas e interrelacionadas com unidades de paisagem definidas 

a partir de uma matriz de potencial ambiental (Gaiurb, 2008).  

O processo de revisão deste PDM, enquadrado na formatação dos planos diretores 

municipais de 2ª geração, engloba “conceitos inovadores e estratégicos” para o processo 

de planeamento municipal, destacando-se a necessidade de apostar na compactação do 

solo urbanizado e na programação da expansão urbana (Gaiurb, 2011).  

Assim definiram-se os seguintes imperativos, ou objetivos estratégicos, que foram 

seguidos na implementação do PDM de 2009 (Gaiurb, 2008): 

 a afirmação do concelho de Vila Nova de Gaia como território qualificado e de primeira 

importância no contexto metropolitano; 

 a revitalização do centro histórico em torno das vertentes lúdica, turística e habitacional; 

 o reforço e captação de novas atividades empresariais e logísticas no concelho; 

 a compactação da plataforma cidade; 

 consagração e estruturação do modelo de baixa densidade na faixa litoral; 

 a organização de uma segunda centralidade urbana em torno do centro geográfico do concelho;  

 a implementação de um modelo territorial que integre a atividade turística nas áreas de solo 

rural; 

 o reforço de uma componente residencial de alta qualidade; 
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 a implementação do uso e qualificação da Estrutura Ecológica em solo urbano; 

 e a qualificação ambiental e paisagística do território. 

 

O REOT do município de Vila Nova de Gaia (2011), considerando o tempo 

decorrido desde a sua elaboração, encontra-se atualmente desatualizado mas cumpriu no 

momento da sua elaboração o disposto na lei relativamente à necessidade de apresentar 

uma síntese sobre o estado do ordenamento do território bem como da execução dos 

planos municipais15.  

Tendo sido elaborado dois anos após a entrada em vigor do PDM, o REOT 

sintetizou os seguintes aspetos (REOT, 2011): 

 a arquitetura do sistema de monitorização implementado para dar seguimento à avaliação in 

continuum; 

 a estratégia municipal de desenvolvimento territorial, com principal ênfase no Plano Diretor 

Municipal 

 o desempenho das políticas de desenvolvimento territorial no concelho, através da estruturação 

de indicadores referentes  à estratégia do Plano Diretor Municipal; 

 os primeiros indicadores relativos à Declaração Ambiental do Plano Diretor Municipal; 

 e um balanço da atividade de monitorização e das suas linhas de seguimento.  

 

4.2.2. A estratégia municipal e a nacional em matéria de controlo da expansão 

urbana 

Não tendo ao nosso dispor informação suficiente para realizar o REOT, optou-se 

por desenvolver uma reflexão evolutiva, temporalmente mais alargada, tendo em vista 

analisar os impactos em matéria de uso do solo dos Planos das diferentes gerações. 

Centraremos também este exercício numa leitura comparativa daqueles que foram 

os 24 Problemas para o Ordenamento do Território, objetivados no PNPOT de 2007, e 

cujas orientações estratégicas foram consideradas no PDM em vigor. Vai-se procurar 

trazer também para esta análise as novas orientações de ordenamento do território, (DGT, 

2018), nomeadamente os 10 Compromissos para o Território refletindo as linhas de ação 

do município nos domínios afetos à expansão urbana.  

A Figura 11 é uma esquematização da reflexão a desenvolver, tendo como 

enquadramento o PNPOT de 2007, o PNPOT de 2019 e a estratégia assumida no PDM 

                                                 

15 Após a realização deste REOT, o município nunca mais cumpriu com a obrigação legal de apresentar 

periodicamente um relatório do estado do ordenamento do território.  
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de 2009. 

 

 

 

 

No PNPOT de 2007 há uma clara preocupação com a expansão desordenada nas 

áreas urbanas reconhecendo-se o problema da fragmentação (PNPOT, 2007). No PNPOT 

atualmente em vigor (PNPOT, 2019) são identificados dois problemas de ordenamento 

do território, claramente associados, também, à problemática em questão. 

Embora tenham redações diferentes, os problemas destacados mantiveram-se 

entre 2007 e 2019. Segundo o PNPOT em vigor, num questionário dirigido à população 

portuguesa sobre o estado do ordenamento do território em Portugal, 34% das respostas 

consideraram que o problema da expansão desordenada das áreas metropolitanas e de 

outras áreas urbanas (problema 5) se tinha mantido e 37% se tinha agravado, entre 2007 

e 2018. 

Relativamente ao problema da degradação da qualidade de muitas áreas 

residenciais, sobretudo nas periferias e nos centros históricos das cidades (problema 7), 

os resultados foram muito semelhantes, 33% consideraram que o problema manteve-se e 

43% que ele se tinha agravado, entre 2007 e 2018 (Figura 12).  

Figura 11 - Esquema síntese dos Domínios e Problemas PNPOT 2007, Compromissos e Problemas 

PNPOT 2019 e Estratégia PDM 2009. 

Fonte: Elaboração própria 
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Em termos de compromissos o PNPOT em vigor afirma claramente a vontade de 

reforçar a eficiência territorial dos IGT, a fim de “travar a artificialização do solo e 

promover a reutilização do solo”. O PDM de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 

construiu um modelo territorial que implementa uma estratégia de contenção das áreas 

urbanas e redelimitou o perímetro urbano. 

 Essa intenção surge expressa no objetivo estratégico da compactação da 

plataforma cidade cuja operacionalização será suportada em três Unidades Territoriais 

Estratégicas16 (UTE) – Plataforma Cidade, Litoral e Interior (Gaiurb, 2001).  

O REOT assume claramente a centralidade do objetivo estratégico relativo à 

necessidade de aumentar a compactação da plataforma cidade, seguindo um discurso 

alinhado com os pressupostos já abordados neste relatório, na reflexão desenvolvida sobre 

o modelo de cidade compacta. A conjugação da densificação com a regeneração urbana 

e a promoção de usos mistos a fim de promover uma cidade compacta e diversificada 

                                                 

16 “Decorrendo da estratégia do PDM, consideram-se como base territorial para a monitorização, em REOT, 

três macro-unidades designadas como Unidades Territoriais Estratégicas (UTE) – Plataforma Cidade, 

Litoral e Interior” (Gaiurb, 2001:47); a Plataforma Cidade engloba as freguesias de Avintes, Canidelo, 

Madalena, Oliveira do Douro, Vilar de Andorinho, União de Freguesias da Afurada e Sta Marinha, União 

de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso e União de Freguesias de Valadares e Gulpilhares. 

Figura 12 - Resultados de um inquérito sobre os problemas do ordenamento do território, 2017.  

Fonte: DGT, Diagnóstico, 2018: 209. 
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(Gaiurb, 2001) são centrais na abordagem municipal. 

 

 

 

 

 

4.2.3. O que mudou na ocupação do solo em 20 anos: 1995 a 2015 

A evolução do uso e ocupação do solo e a análise da expansão urbana são 

domínios primordiais para qualquer REOT, sobretudo numa área de grande pressão 

urbanística.  O exercício elaborado foca-se no período temporal compreendido entre 1995 

e 2015, e trata as dinâmicas ocorridas em matéria de ocupação do solo nesses vinte anos, 

mais concretamente entre 1995 e 2007 e 2007 e 2015. 

O primeiro período reflete o PDM de 1ª geração e a emergência do planeamento 

municipal, num contexto social de grande crescimento urbano e fortes alterações 

económicas e sociais. O segundo período, já se relaciona com o PDM de 2ª geração e com 

um maior controlo da edificação, pois em 2007 Portugal passa a ter um Programa 

Nacional de Ordenamento do Território (PNPOT, 2007). Uma análise focada na ocupação 

do solo, vai permitir verificar de que forma a mudança de paradigma entre o PDM’s de 

1ª e 2ª geração se vai refletir na ocupação e uso do solo. 

A primeira questão desta investigação prende-se com a necessidade de avaliar a 

dinâmica de ocupação do solo em matéria de artificialização, para o território de Vila 

Nova de Gaia (Figura 14).  

Tendo em vista este objetivo criou-se um layer com o território artificializado em 

1995, e avaliaram-se as dinâmicas ocorridas de 1995 a 2007, de 2007 a 2010 e de 2010 a 

Figura 13 - Linha de ação para os territórios dispersos.  

Fonte: Elaboração própria, adaptado de  DGT – Diagnóstico, 2018, a) 
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2015.  

Os territórios artificializados em 1995 ocupavam uma área de 59,9km2, que 

correspondia a 35,5% do território do concelho. Este valor foi aumentando nos anos 

subsequentes 2007, 2010 e 2015, respetivamente: 70,2km2 e 41,7% do território; 

73,1km2 e 43,4% do território; e 74,1km2 e 44% do território. Assim, houve um aumento 

de quase 10% das áreas artificializadas nos 20 anos decorridos, o que é muito substancial.  

Muitos fatores contribuíram para este aumento. Vila Nova de Gaia faz parte da 

área metropolitana do Porto e é um local fortemente atrativo para a localização da função 

habitacional ou de funções económicas, nomeadamente de importantes funções 

fortemente consumidoras de espaço. A ocupação urbana disparou no final dos anos 80 e 

em meados dos anos 90 estava fortemente consolidada, fruto da expansão das 

infraestruturas básicas, das redes de comunicação e dos espaços reservados à função 

habitacional.  

As freguesias do norte do concelho contíguas ao rio e à cidade do Porto, fazem 

parte da coroa central da AMP, têm uma forte densidade de ocupação funcional e os níveis 

de compactação são significativos. É a cidade-central, histórica, com elevados níveis de 

artificialização. Este núcleo consolidado concentra-se nas freguesias de Mafamude e 

Santa Marinha. 

O diagnóstico traçado no Relatório do processo de revisão do PDM (Gaiurb, 2008) 

aponta as freguesias de Santa Marinha, Mafamude, Pedroso, Canidelo e Oliveira do 

Douro como as freguesias com mais edifícios, suportando a tese de que as freguesias 

adjacentes ao principal núcleo urbano são as mais atrativas. Num sentido inverso, as áreas 

mais rurais são mais repulsivas por incluírem áreas de reserva agrícola e ecológica o que 

condiciona naturalmente o crescimento urbano. 
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A expansão dos solos artificializados entre 1995 e 2007 é predominantemente 

desenvolvida nas áreas contíguas às classes artificializadas em 1995. Entre 2007 e 2010 

e 2010 e 2015 a tendência de contiguidade mantém-se pois tratam-se de áreas de expansão 

já previstas em PDM.   

 

 

A abertura de novas vias de comunicação em Vila Nova de Gaia também vai ter 

um forte impacto na artificialização dos solos. Entre 2007 e 2010 evidencia-se uma 

dinâmica urbana ao longo de uma via de comunicação localizada na União de Freguesias 

de Sandim, Olival, Lever e Crestuma.  

A tendência evolutiva que podemos observar encarna já uma perspetiva de 

contenção da expansão dos territórios artificializados, de contenção dos perímetros 

urbanos do PDM, mas perante uma realidade urbana que revela uma forte fragmentação 

urbana (Gaiurb, 2008).  

No sentido de nos permitirmos uma análise mais profunda do território 

artificializado, elaborou-se um cartograma para 2015 (Figura 15) com uma desagregação 

do COS ao nível 3 (1.1.1 tecido urbano contínuo; 1.1.2 tecido urbano descontínuo; 1.2.1 

Figura 14 - Ocupação do solo: expansão do território artificializado, anos de 1995, 2007, 2010 e 2015.  
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indústria, comércio e equipamentos gerais; 1.3.1 áreas de extração de inertes; 1.3.3 áreas 

em construção; 1.4.1 espaços verdes urbanos; e 1.4.2 equipamentos desportivos, culturais 

e de lazer e zonas históricas). 

 Assim, o tecido urbano contínuo mostra em 2015 uma maior expressão nas 

freguesias de Canidelo, na União de freguesias de Sta Marinha e S. Pedro da Afurada e 

na União de freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ocupação das atividades económicas é claramente significativa. A indústria, o 

comércio e os equipamentos existem por quase todo o território, mas mostram uma forte 

atratividade pelas vias de comunicação, áreas melhor conectadas com a rede geral e com 

maiores níveis de acessibilidade.  

O tecido urbano descontínuo abrange uma área muito significativa do território 

municipal confirmando a dinâmica urbana sentida. Este padrão dispersivo foi sendo 

suportado por uma rede viária extensiva e fortemente ramificada. A expansão urbana 

evidencia a atratividade e a pressão urbanística, mas também é o resultado de uma prática 

de ordenamento do território suportada em infraestruturas de informação geográfica 

muito débeis e de fraca qualidade. Simultaneamente, existe uma classe política sobretudo 

preocupada em dinamizar o progresso económico e social local, enquanto a classe de 

Figura 15 - Territórios artificializados, ano 2015. 
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técnicos e profissionais mostrava dificuldades em responder eficazmente aos diferentes 

desafios em causa.  

A análise das dinâmicas entre 2007 e 2015 (Figura 16), relativa aos tecidos 

urbanos contínuos (1.1.1) e aos tecido urbanos descontínuos (1.1.2) mostra os ganhos e 

as perdas, no fundo as alterações ocorridas no tecido urbano concelhio. 

 

 

 

O que mais se evidencia em primeiro lugar são as áreas que correspondem ao 

tecido urbano descontínuo em 2007 e que se mantém tecido urbano descontínuo em 2015. 

São territórios onde predominaram lógicas dispersivas que estão muito associadas a áreas 

residenciais onde dominam os edifícios de cariz habitacional com uma cércea baixa. Por 

outro lado, as áreas urbanas contínuas em 2007-2015 concentram-se nas freguesias de 

Canidelo, na União de freguesias de Sta Marinha e S. Pedro da Afurada e na União de 

freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, e são as áreas mais consolidadas.  

Observam-se, ainda, outras dinâmicas no tecido urbano: os tecidos urbanos 

descontínuos que aumentam a compactação e que deixam de ser considerados urbanos 

descontínuos; e tecidos urbanos contínuos recentes (não existentes em 2007), 

Figura 16 - Alteração do tecido urbano: anos 2007 e 2015. 
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normalmente na contiguidade de outras áreas urbanas. 

Dada a importância reconhecida aos espaços verdes em ambiente urbano, a sua 

dinâmica, também, é muito expressiva dos processos em curso. Assim, a megaclasse da 

COS das florestas e dos meios naturais e semi-naturais (nível1) mostra uma dinâmica 

muito expressiva (Figura 17).  

Em 1995 as áreas de florestas e meios naturais e semi-naturais ocupavam uma 

superfície de 62km2, que correspondiam a 36,8% da superfície do município de Gaia. 

Observou-se um ligeiro ganho para 2007, pois passa para 63,6km2 que correspondiam a 

37,8%. Nos anos subsequentes registam-se pequenos decréscimos. Em 2010 passamos 

para 60,9km2 de superfície ocupada e em 2015 para 59,4km2 a que correspondem, 

respetivamente, 36,1% e 35,3% do território concelhio. A tendência observada vai 

suportar algumas orientações estratégicas que viriam a definir as linhas de ação na defesa 

e consolidação destes territórios, nomeadamente os Planos Especiais de Ordenamento do 

Território -  POOC e POA/CL e as intervenções no âmbito do Programa POLIS. Como 

se pode observar existem ganhos nesta classe entre 1995 e 2007, sobretudo nas franjas 

litorais “tendo subjacente a consolidação da paisagem urbana com uma forte dimensão 

naturalista” (Gaiurb, 2008). 

Ainda que pequenas, as perdas são observáveis porque estão concentradas ao 

longo de grandes vias de comunicação correspondendo genericamente, a territórios 

artificializados entre 2007 e 2010 (Figura 14).           

Figura 17 - Alteração em florestas, meios naturais e semi-naturais, anos 1995, 2007 e 2015. 
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Repetimos o exercício, desta vez para a megaclasse de áreas agrícolas e agro-

florestais (Figura 18), com a desagregação de nível 1 e usando os mesmos intervalos  

temporais. 

A perda de área agrícola e agro-florestal entre 1995 e 2007 é substancial. Se em 

1995 ocupavam 24,9% do território, 42km2, em 2007 passa para 30,2km2, 17,9% do 

território de Gaia. Trata-se de uma perda de 28% entre 1995 e 2007. Algumas dessas áreas 

perdidas foram transferidas para a mega classe das áreas florestais, meios naturais e semi-

naturais como é o caso das franjas marítimas. Outras perdas estarão associadas à expansão 

da urbanização e ao consequente aumento da população residente (Gaiurb, 2006)17. 

Por fim, vai-se considerar os resultados obtidos através da manipulação de uma 

base de dados fornecida pela Gaiurb, EM18 e que diz respeito aos pedidos de 

licenciamento de obras.  

A base de dados construída pela Gaiurb Urbanismo e Habitação, EM abrange os 

anos de 2007 até 201919. Procedemos à manipulação da base de dados da seguinte forma: 

                                                 

17 A cartografia que se representa nas Figuras 14, 15, 16, 17 e 18, pode, a fim de facilitar a sua visualização 

e interpretação, ser consultada em anexo. 

18 Esta base de dados com a informação de 2004 pedidos de licenciamento foi criada com níveis de detalhe, 

nomeadamente, da identificação do requerente de pedido de licenciamento e moradas que aqui, e por 

motivos de confidencialidade, não trataremos.  

19 Até dia 18-02-2019. 

Figura 18 - Ocupação do solo: áreas agrícolas e agroflorestais, anos 1995, 2007 e 2015. 
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começamos por organizar os dados por ano20
 de pedido de licenciamento, freguesia, área 

de construção, destino da obra,  (que se traduzia nas seguintes categorias, a saber: atividades 

desportivas de pequena dimensão; atividades recreativas e culturais; administração pública; agricultura; 

centros comerciais; comércio tradicional; convivências; culto e inumação; ensino e pesquisa científica; 

equipamento de apoio à infância; equipamento de apoio à terceira idade; escritórios; estabelecimento de 

restauração e de bebidas; estabelecimento hoteleiro e de turismo no espaço rural; habitação familiar; 

industria extrativa; industria transformadora; parques de estacionamento e interfaces; serviços médicos; 

transportes; unidades comerciais de dimensão relevante; uso geral) e finalmente por tipo de obra (que 

se traduzia nas seguintes categorias, a saber: alteração; alteração em fogos; alteração em todo o edifício; 

ampliação; construção nova; reconstrução com preservação da fachada e; reconstrução sem preservação da 

fachada).  

Os dados constantes desta base de dados, especificamente o que se refere ao “tipo 

de obra” e “destino da obra” são as constantes e resultam das especificações definidas 

pelo INE e explícitas no Glossário – SIOU (Sistema de Informação das Operações 

Urbanísticas) e cuja ficha Q3 – Inquérito aos Projetos de Edificação e Demolição de 

Edifícios, também definida pelo INE, é de preenchimento obrigatório. 

Numa segunda fase e de modo a afinar mais a base de dados, isolamos cada ano 

considerando as categorias acima referidas. 

 

                                                 

20 Consideramos apenas os anos completos, de 2007 até 2018 nos quadros que se podem consultar em anexo 

e para o gráfico da Fig.18 mas consideram-se os 2004 pedidos de licenciamento quando nos referimos aos 

valores totais de todos os anos. 
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Como se pode observar na Fig.19, 2008 foi o ano de menor registo de pedidos de 

licenciamento de obras, evidenciando a enorme quebra registada em relação a 2007. Este 

intervalo temporal é expressivo de dois fenómenos com fortes impactos na dinâmica de 

edificação. Por um lado, a recessão económico-financeira teve impactos muito 

significativos na quantidade de licenciamentos, apresentando o seu valor mais baixo em 

2008. Os impactos da crise mantêm-se até 2015, período de grande estabilidade nos 

baixos números dos pedidos de licenciamento. Os sinais de recuperação começam a notar-

se a partir de 2016 com um aumento muito considerável de pedidos de licenciamento de 

obra, sendo 2018 um ano record em matéria de pedidos de licenciamento, 382 pedidos. 

Esta recuperação reflete a recente dinâmica ecnómica, sobretudo expressa na forte 

diminuição da taxa de desemprego, e a dinâmica da construção civil, associada à 

atratividade turística. 

Em termos de área total de construção o ano mais recessivo foi 2012 com 

28 658m2 e o ano mais forte foi 2017, com 219 278m2. Relativamente ao “destino de 

obra” é a habitação familiar que evidencia mais pedidos (1225 pedidos; o uso geral com 

215 pedidos; a industria transformadora com 45 pedidos; e o comércio tradicional com 

43 pedidos).  

Quando consideramos o “tipo de obra” as categorias com mais registos são a 

“construção nova” com 1090 pedidos, e a “ampliação” (393 pedidos) e em terceiro lugar, 

as “alterações em todo o edifício” (111 pedidos). De referir que o somatório dos pedidos 

Figura 19 - Total de pedidos de licenciamento de obras, Vila Nova de Gaia, entre 2007 

e 2018.  

Fonte: Gaiurb; elaboração própria. 
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de licenciamneto das categorias de reconstrução (com e sem preservação de fachada) não 

ultrapassa os 27 pedidos. Destes valores pode-se deduzir a importância que 

aparentemente a função habitacional tem nos processos de edificação nova e mais 

recentemente na reabilitação do edificado. 

Cabe-nos aqui fazer uma chamada de atenção para o facto de existirem 300 

registos, 14,9%, (de um total de 2004) de pedidos de licenciamento com a designação 

“NULL” o que não nos permite aferir a que se destinam. A este respeito foi-nos referido 

que devem representar falhas no preenchimento da ficha Q3.  

 

 

Figura 20 - Pedidos de licenciamento por freguesia. 

Fonte: Elaboração própria 

 

As cinco freguesias com mais pedidos de licenciamento de obra são (Figura 20): 

a União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso com 232 pedidos, seguida da 

União de Freguesias de Sta. Marinha e S. Pedro da Afurada com 221 pedidos, em 3º lugar 

a freguesia de Canidelo com 203 pedidos, em 4º lugar a União de Freguesias de Sandim, 

Olival, Lever e Crestuma com 166 pedidos e em 5º lugar a Freguesia de Arcozelo com 

163 pedidos. A freguesia com menos pedidos é Vilar de Andorinho com apenas 4321. A 

                                                 

21 Para dados completos, consultar os quadros síntese nos Anexos 1 a 12. 
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georreferenciação dos pedidos de licenciamento e o seu cruzamento com a dinâmica da 

COS, quando cruzadas com as plantas de ordenamento do PDM, podem num próximo 

projeto aprofundar esta análise. 
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Considerações finais 

 

Findo o estágio e este exercício de reflexão, cabe agora fazer uma avaliação deste 

percurso.  

Para relembrar o nosso foco inicial iremos, de forma sintética, elencar os nossos 

objetivos e avaliar se eles foram conseguidos. 

Relativamente aos três primeiros objetivos: 

1. consolidar os conhecimentos relativamente aos  processos de planeamento e 

ordenamento do território em Portugal  

2. consolidar os conhecimentos sobre os diplomas que constituem “o edifício 

jurídico do sistema de gestão territorial português”  

3. consolidar os conhecimentos sobre os Sistemas e Culturas de Ordenamento do 

Território em Portugal e na Europa; 

 Estes três objectivos foram concretizados na primeira parte deste documento. Em 

termos de balanço, hoje as minhas bases de conhecimento alargaram-se e tenho uma 

compreensão muito mais profunda do processo histórico português. Além disso, consigo 

enquadrar as práticas de ordenamento nas restantes culturas de ordenamento a nível 

europeu. 

Relativamente aos restantes objectivos: 

4. refletir sobre a forma urbana, os modelos de cidade compacta e dispersa; 

5. ter uma experiência de trabalho-aprendizagem num âmbito profissional na área 

do ordenamento do território; 

6. desenvolver um estudo de caso, analisar as dinâmicas urbanas nos últimos 20 

anos e verificar genericamente os impactos dos IGT; 

O estágio curricular foi uma mais valia, no sentido em que permitiu experiênciar um 

ambiente de trabalho diário na gestão do território. 

Ao longo desta etapa foi importante compreender os desafios que a prática do 

planeamento comporta e perceber, de igual forma, em que esta se apoia para a 

prossecução dos seus objetivos. Aqui, os instrumentos de gestão territorial são a 

ferramenta primordial e quando apoiados em políticas públicas que os robusteçam, mas 

que também os podem agilizar, podem ser capazes de trazer melhorias à performance da 

prática do planeamento.  

A consolidação de conhecimentos neste domínio em ambiente de trabalho,  
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permitiu entender a importância do ordenamento do território e do urbanismo na 

valorização dos territórios.  

Devemos igualmente tirar algumas conclusões da análise feita ao município de 

Vila Nova de Gaia. Em primeiro lugar, este exercício exigiu colocar as minhas 

competências em SIG ao serviço de uma abordagem analítica. Entre 1995 e 2015 o 

contexto nacional alterou-se. As alterações sofridas foram de cariz social e económico e 

moldaram as intervenções no território, sendo que passamos de um paradigma de 

crescimento económico e social com fortes impactos físicos para um paradigma em que 

o recurso solo é finito e valioso e as lógicas de compactação e densificação se têm vindo 

a reforçar. Depois do PNPOT de 2007, surge a recente alteração do PNPOT, publicada 

em setembro de 2019. Esta reflexão também alargou os nossos horizontes e forneceu-nos 

os novos desafios do ordenamento do território.   

Relativamente a Vila Nova de Gaia o caráter dispersivo acompanha uma rede 

viária densa e estendida por todo o território municipal. Nos tempos atuais opta-se pela 

compactação e pela regeneração urbana das áreas urbanas antigas e consolidadas.   As 

manchas de usos florestal e agrícola traduzem a extensão das áreas com valor ambiental 

e levam o ordenamento do território para a necessidade de valorizar o solo, aumentar a 

biodiversidade e proteger a água. Os vazios trazidos das descontinuidades dos processos 

importam  e devem ser equacionados. 

A contenção dos territórios artificializados é imperativa. A dinâmica ocorrida 

entre 2010 e 2015, parece alinhar-se com o compromisso de conter os perímetros urbanos, 

ainda que a fragmentação destes não tenha sido invertida.  

Em conclusão, a cidade tem de retomar alguma da sua coerência que veio 

perdendo à medida que foi crescendo e se estendendo, e deve caminhar para modelos que 

incrementem a qualidade de vida das populações e que preservem e valorizem os sistemas 

naturais, os sistemas sociais e os sistemas ambientais. Uma cidade construída com as 

pessoas é um projeto coletivo em que todos participam. 
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Anexos 

 

 Quadros de síntese dos pedidos de licenciamentos para obras solicitadas entre os anos 

de 2007 e 2018. 

  



Planeamento e Ordenamento do Território: Leitura das dinâmicas territoriais de Vila Nova de Gaia - Contributo para 

um Relatório do Estado de Ordenamento do Território | Relatório de estágio de Mestrado em Riscos, Cidades e 

Ordenamento do Território – FLUP  

 

80 

 

Anexo 1 

   

Anexo 1 – Quadro síntese dos pedidos de licenciamentos referente às obras do ano de 2007. Fonte: Base de dados 

compilada pela Gaiurb e tratada pela autora do trabalho. 
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Anexo 2 

  

Anexo 2 – Quadro síntese dos pedidos de licenciamentos referente às obras do ano de 2008. Fonte: Base de dados 

compilada pela Gaiurb e tratada pela autora do trabalho. 
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Anexo 3 

 

  

Anexo 3 – Quadro síntese dos pedidos de licenciamentos referente às obras do ano de 2009. Fonte: Base de dados 

compilada pela Gaiurb e tratada pela autora do trabalho. 
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Anexo 4 

 

  

Anexo 4 – Quadro síntese dos pedidos de licenciamentos referente às obras do ano de 2010. Fonte: Base de dados 

compilada pela Gaiurb e tratada pela autora do trabalho. 
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Anexo 5 

 

  

Anexo 5 – Quadro síntese dos pedidos de licenciamentos referente às obras do ano de 2011. Fonte: Base de dados 

compilada pela Gaiurb e tratada pela autora do trabalho. 
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Anexo 6 

 

  

 Anexo 6 – Quadro síntese dos pedidos de licenciamentos referente às obras do ano de 2012. Fonte: Base de dados 

compilada pela Gaiurb e tratada pela autora do trabalho. 



Planeamento e Ordenamento do Território: Leitura das dinâmicas territoriais de Vila Nova de Gaia - Contributo para 

um Relatório do Estado de Ordenamento do Território | Relatório de estágio de Mestrado em Riscos, Cidades e 

Ordenamento do Território – FLUP  

 

86 

Anexo 7 

 

  

Anexo 7 – Quadro síntese dos pedidos de licenciamentos referente às obras do ano de 2013. Fonte: Base de dados 

compilada pela Gaiurb e tratada pela autora do trabalho. 
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Anexo 8 

 

  

Anexo 8 – Quadro síntese dos pedidos de licenciamentos referente às obras do ano de 2015. Fonte: Base de dados 

compilada pela Gaiurb e tratada pela autora do trabalho. 
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Anexo 9 

 

  

Anexo 9 – Quadro síntese dos pedidos de licenciamentos referente às obras do ano de 2015. Fonte: Base de dados 

compilada pela Gaiurb e tratada pela autora do trabalho. 
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Anexo 10 

 

  

Anexo 10 – Quadro síntese dos pedidos de licenciamentos referente às obras do ano de 2016. Fonte: Base de dados 

compilada pela Gaiurb e tratada pela autora do trabalho. 
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Anexo 11 

 

  

Anexo 11 – Quadro síntese dos pedidos de licenciamentos referente às obras do ano de 2017. Fonte: Base de dados 

compilada pela Gaiurb e tratada pela autora do trabalho. 
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Anexo 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 – Quadro síntese dos pedidos de licenciamentos referente às obras do ano de 2018. Fonte: Base de dados 

compilada pela Gaiurb e tratada pela autora do trabalho. 



Planeamento e Ordenamento do Território: Leitura das dinâmicas territoriais de Vila Nova de Gaia - Contributo para 

um Relatório do Estado de Ordenamento do Território | Relatório de estágio de Mestrado em Riscos, Cidades e 

Ordenamento do Território – FLUP  

 

92 

Anexo 13 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 13 – Território artificializado, anos de 1995, 2007, 2010 e 2015 
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Anexo 14 

 

  

Anexo 14 -  Territórios artificializados, ano 2015 
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Anexo 15 

  

Anexo 15 – Alteração do tecido urbano, anos 2007 e 2015 
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Anexo 16 

 

 

  

Anexo 16 – Florestas, meios naturais e semi-naturais, anos 1995 e 2007 
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Anexo 17 

 

  

Anexo 17 – Florestas, meios naturais e semi-naturais, anos 2007 e 2015 
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Anexo 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18 - Áreas agricolas e agroflorestais, anos 1995 e 2007 
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Anexo 19 

 Anexo 19 – Áreas agricolas e agroflorestais, anos 2007 e 2015 


