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1. ENQUADRAMENTO
As formas da estrutura urbana regionais ou nacionais são produto da história. O
ordenamento do território tem por vocação desencadear modificações, mais ou menos,
voluntaristas. Em função da história e das especificidades geográficas das regiões, devese reflectir o sistema urbano de forma a optimizar as oportunidades de desenvolvimento.
Mas o policentrismo não deve ser um dogma sistemático.
O jogo de escalas dificulta a definição de policentrismo, enquanto conceito com
características bem identificadas. Desde promover os pólos de integração mundial ou
europeia, equilibrar os territórios nacionais e regionais, até estruturar internamente uma
aglomeração metropolitana ou uma urbana, diversas escalas se justapõem e dão
significado a este conceito.
Existe no meio académico e nos policy-makers um reconhecimento cada vez maior da
importância de uma efectiva governança para a construção de um desenvolvimento
económico, social e ambiental de âmbito regional. A capacidade de governança urbana
pode influenciar e direccionar as estratégias de implementação das políticas.
Em 1997, o Development Report do World Bank demonstra que as grandes disparidades
de desenvolvimento dos países que actuam na economia mundial são em parte
justificadas por diferenças ao nível da governança. Hoje em dia, os sistemas urbanos
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modernos são caracterizados por níveis complexos de interdependência inter-actores
(instituições, actividades e outras organizações), e nas últimas duas décadas a noção de
governança ganhou um papel central na explicação e na conceptualização deste tipo de
relacionamentos.
Na Europa, no final do século XX emerge uma visão dicotómica, de centro-periferia,
associada a um conjunto de metáforas, nomeadamente a “European Megapolis”
(Gottmann, 1957), o “Golden Triangle” (Cheshire and Hay, 1989), e a “Blue Banana”
(Brunet, 1989), onde áreas centrais polarizam o desenvolvimento face a uma periferia
menos desenvolvida. Em 1999, o Conselho Europeu de Ministros responsável pelo
planeamento e desenvolvimento regional institucionaliza os princípios gerais para uma
política

de

ordenamento

territorial

assente

no

policentrismo.

O

Esquema

de

Desenvolvimento do Espaço Comunitário (CEC, 1999), reafirma uma área, identificada
com Londres-Paris-Milão-Munique-Hamburgo, com 20% do território da Europa dos 15,
concentrando 40% da população, criando 50% do PIB e reunindo 75% dos investimentos
em conhecimento e investigação. Esta área é vista como a única capaz de competir no
mercado global. O EDEC aposta na promoção de outras áreas economicamente fortes, de
forma a reforçar a competitividade europeia e promover a coesão social (Davoudi, 2000).
Assim, a estratégia territorial baseia-se num desenvolvimento policêntrico. Segundo o
EDEC, promovendo o policentrismo a nível europeu haverá um desenvolvimento mais
equilibrado da Europa – a imagem da Europa passaria de uma “blue banana” para um
“bunch of grapes” (Kunzmann and Wegener, 1991) – a todas as escalas. Isto pressupõe
a existência de vários centros urbanos complementares ou em concorrência a todos os
níveis de organização espacial. Há aqui três pressupostos de base: por um lado, um
número maior de centros capazes de competir com sucesso nos mercados globais
significa uma Europa mais forte e mais competitiva; por outro, uma Europa mais
equilibrada passa por um maior desenvolvimento dos territórios periféricos; e por fim,
uma estratégia transnacional construída em conjunto de forma a valorizar recursos e
especificidades,

reforçando

complementaridades

e

redes

de

cooperação,

é

um

mecanismo mais eficaz para um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável.
A investigação mostra que não é evidente que as performances económicas dos
diferentes países dependam do carácter mais policêntrico ou monocêntrico dos sistemas
urbanos, ou seja, não há correlação entre níveis de polaridade e disparidades de
desenvolvimento regional. Naturalmente que existem dúvidas relativamente à verdadeira
intenção do policentrismo, sendo uma estrutura específica de organização espacial,
poderá não ser a panaceia para resolver os problemas regionais (Davoudi, 2003) ou para
activar um crescimento urbano mais sustentável. No entanto, o conceito oferece uma
grande força estratégica nos discursos políticos para a promoção de um desenvolvimento
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mais equilibrado e sustentável, e a nível europeu tornou-se no conceito que simboliza a
coesão territorial (Davoudi, 2005).
Catherine Guy (2003) nota que o policentrismo se define “mieux par un processus que
par une réflexion conceptuelle achevée”, sendo sobretudo o suporte tendo em vista um
objectivo de equidade, mobilizando as forças políticas e sociais para o desenvolvimento
mais equilibrado em termos económicos e demográficos.
Contudo, em termos de políticas urbanas, de que forma se forçam ou se criam sinergias
funcionais inter-urbanas numa região polinucleda? Há duas áreas onde as políticas
são normalmente bem sucedidas (Davoudi, 2008). Por um lado, é através da
construção

de

infra-estruturas

pesadas,

transportes

eficientes

e

redes

de

telecomunicação entre as cidades, e com o mundo externo. Neste âmbito ainda podemos
acrescentar as políticas dirigidas para a atracção de actividades económicas de maior
valor, ou funções urbanas especializadas ou distintas, que desencadeiam fluxos de
pessoas,

capital

e

mercadorias.

Por

outro,

menos analisadas mas não menos

importantes, são as políticas dirigidas às infra-estruturas soft, nomeadamente tendo em
vista a capacidade de governança e o fortalecimento institucional. Neste sentido, as
cidades devem juntar os seus recursos e criar sinergias e complementaridades
funcionais, através de uma governança efectiva com o objectivo de construir Regiões
com uma organização espacial mais policêntrica.
Estas abordagens de Política encontram tradução ao nível do policentrismo urbano
através da incorporação das seguintes duas dimensões: a morfológica (mais relacionada
com a localização e a organização espacial) e outra mais relacional (ligada às
interacções, aos fluxos ou relações institucionais). Esta última está menos presente nos
estudos, porque os sistemas oficiais de estatística estão menos orientados para estas
necessidades de informação e a sua medida e avaliação é mais difícil.

2. GOVERNANÇA EM PROLE DO POLICENTRISMO
Segundo

Groth

e

Smidt-Jensen

(2007),

o

policentrismo

urbano

permite

duas

perspectivas distintas. A primeira, resulta de políticas com uma abordagem top-down,
que estabelece o território como principal campo de referência para a compreensão das
relações urbanas. A cooperação estabelece-se entre cidades ou centros urbanos vizinhos,
seguindo interesses comuns e direcciona-se essencialmente para a criação de uma
massa crítica e/ou uma força institucional capaz de promover a região. A segunda
centra-se numa abordagem bottom-up, onde os diferentes actores urbanos constituem a
base das relações que se estabelecem. A cooperação faz-se entre os actores mais
competentes ou habilitados em função da sua relevância estratégica. A proximidade
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geográfica não é uma variável importante porque a construção de redes privilegia as
estratégias de excelência e a implementação de acções específicas e diferenciadoras.
No sentido descritivo, governança refere-se à proliferação de actores, interesses,
prestação de serviços e sistemas de regulação (Healey et al., 2002). No sentido
normativo, a governança é uma forma alternativa de organização colectiva. Há uma
“horizontal self-organization among mutually interdependent actor” (Jessop, 2000:15).
Na noção de governo, há uma dominância do poder do Estado, organizado através de um
sistema formal de organização pública, assente em processos burocráticos, onde há uma
divisão de papeis e de responsabilidades. A passagem do governo para a governança
representa o desaparecimento da hierarquia e a emergência de relações mais complexas,
sobrepostas e assentes em múltiplas lógicas.
Assim, está a haver uma transformação do papel do Estado, e um crescimento do
envolvimento dos actores não-governamentais em algumas funções, tradicionalmente da
competência do Estado, e em novas formas mais flexíveis, de partenariado e
relacionamentos (networking) a várias escalas geográficas. Dá-se uma expansão do
espaço de decisão política, nas tomadas de decisão criaram-se novas oportunidades de
participação, e de certa forma registou-se uma disseminação do poder. Por outro lado,
isso também levou à complexificação dos relacionamentos, à fragmentação institucional,
a grandes disparidades de poder e de responsabilidade e a um papel crescente das
forças do mercado.
Cabe ao Estado controlar, organizar, direccionar e mobilizar uma sociedade cada vez
mais complexa, fragmentada e com uma multiplicidade de interesses. Mas os governos
já não são o único foco da integração. São um dos actores em jogo, no controlo dos
recursos e da agenda política. Agora a questão está em procurar alcançar formas
colectivas de gerir uma multiplicidade de interesses e de actores, desenvolvendo a
coordenação de forças inter-dependentes dentro e fora do Estado, e criando condições
para as acções colectivas se implementarem.
As capacidades de governo e de actuar colectivamente dependem frequentemente da
qualidade das relações de governança. Davoudi menciona o capital intelectual quando se
refere aos recursos de conhecimento. Neste contexto deve ser entendido como um
conhecimento sobretudo tácito, fruto da interacção institucional, ou seja socialmente
construído, criado ao longo do tempo e através de processos dinâmicos de interacção
entre os actores (Davoudi, 2008a). São processos de aprendizagem colectiva. Segundo
De Magalhães et al. (2002) é importante reflectir um conjunto de variáveis: primeiro, a
quantidade de conhecimento dos actores sobre os processos sócio-espaciais que podem
moldar a trajectória policêntrica; segundo, a intensidade de fluxos de conhecimento e de
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partilha de informação entre os intervenientes, pois são cruciais num processo de
aprendizagem colectiva; terceiro, a capacidade de aprendizagem dos actores, o que
inclui a vontade de apreender e a abertura a novas ideias; por fim, quadros de referência
comuns, ou seja concepções territoriais, sociais, económicas ou culturais partilhadas,
que dão sentido e ajudam a construir estratégias colectivas.
Neste contexto, a construção do capital social é fundamental. Um sentimento comum de
comunidade, permite aos participantes responder de forma flexível e com uma mesma
voz, a múltiplas demandas de políticas. Segundo Putnam (1993), o conceito capital social
liga-se ao conceito sociedade civil. É crucial que exista um contexto cívico onde: impere
a solidariedade, a confiança, e a reciprocidade (em vez da hierarquia e da negociação);
haja um apoio colectivo para as acções que vierem a ser acordadas; prevaleça um
desígnio comum e o reconhecimento da importância de uma interdependência mútua.
Por outro lado, para uma coligação ser fiável, é necessário mobilizar recursos financeiros
de acordo com o projecto e as medidas de acção projectadas. Para se desenvolver
capacidade para governar é necessário tempo e recursos financeiros e humanos
apropriados, ou seja capital material (Davoudi, 2008a). Finalmente, o capital político
(Davoudi, 2008a), representa a capacidade de mobilizar as outras formas de capital e
depende das relações de poder. Trata-se da capacidade para mobilizar um processo
social. Passamos de um sistema hierárquico para um sistema de poder partilhado e
dividido por um grande número de stakeholders (políticos e não políticos), o que leva à
difusão do poder.
3.

UMA

REFLEXÃO

EM

TORNO

DOS

PROT

–

PLANOS

REGIONAIS

DE

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Em Portugal, a aplicação em cascata do princípio do policentrismo está em curso. Rui
Azevedo e Philippe Cichowlaz coordenaram o Etude sur la Construction d’un Modèle de
Développement Polycentrique et Equilibré pour le Territoire Européen: le Point de Vue
des Périphéries Maritimes Européennes (CRPM, 2002), onde fazem uma abordagem,
nomeadamente de Portugal, relativamente à construção de um modelo policêntrico
europeu. Fazem uma identificação dos territórios nacionais com capacidade funcional e
relacional e enunciam alguns projectos que poderiam integrar-se numa estratégia
transnacional em prole do policentrismo europeu.
O Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (MAORT, 2007) incorpora
os princípios do policentrismo, não só quando faz o diagnóstico territorial como quando
desenvolve estratégias e medidas de acção. No entanto, na infografia do modelo
territorial o sistema urbano aparece confuso e não transcreve uma imagem clara e
estratégica da aplicação do policentrismo.
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Os PROT avançam, de uma forma mais clara, para a construção de modelos territoriais
ancorados na geografia e nas especificidades das diferentes regiões, assentes em
sistemas urbanos policêntricos, desenhados em função das infra-estruturas físicas, da
localização, da especificidade e atractividade das actividades, assim como das dinâmicas
e relacionamentos inter-urbanos, intra-regionais e inter-regionais. Na construção destes
modelos territoriais as regiões evidenciaram diferenças significativas em matéria da
capacitação institucional.
Em matéria de sistema urbano, os PROT enunciam a necessidade de passamos de uma
estrutura hierárquica para uma abordagem ao policentrismo, ou seja, passarmos de uma
organização urbana aureolar para uma reticular. Neste sentido, desenvolvem uma
estrutura de governança urbana e definem sistemas urbanos policêntricos, orientados
sobretudo por abordagens top-down. São sobretudo modelos e regulamentos orientados
para a coesão territorial.
Contudo, a transformação dos modelos de relacionamento entre o Estado e a cidade
sugerem a necessidade de aproximação a uma perspectiva bottom-up. Contrariando as
abordagens em que os centros urbanos são, essencialmente, espaços de mediação dos
programas nacionais e/ou de consolidação de estratégias de desenvolvimento urbano já
existentes, as cidades devem desempenhar actualmente um papel de promotoras de
desenvolvimento e de regeneração urbana. É preciso seleccionar parceiros (locais ou
distantes) que se adeqúem às estratégias definidas e às acções que se pretende
colectivamente executar. Nesta perspectiva encontra-se a Política de Cidades Polis XXI,
com os seus instrumentos – As Parcerias para a Regeneração Urbana (PRU) e as Redes
Urbanas para a Competitividade e Inovação (RUCI). Mas os contextos locais/regionais
são muito diferenciados, não só em termos geográficos, mas também institucionais.
Assim, neste artigo pretende-se sistematizar algumas das estratégias concebidas ao
longo do processo de construção dos PROT, sem querer ser exaustivo, mostrando como
as geografias regionais vão desencadear em processos diferenciados de problematizar os
territórios e de identificar linhas estratégicas para um desenvolvimento urbano
policêntrico, à escala regional.
Na prática, começamos por apresentar um sistema urbano policêntrico que é fruto das
infra-estruturas físicas, da localização e atractividade das actividades, e dos espaços de
relacionamento preferenciais, inter-urbanos e inter-regionais. Este quadro de referência
(Sistemas Urbanos Policêntricos, para as diferentes regiões) foi construído e discutido no
âmbito das Comissões Mistas de Coordenação (CMC) de cada um dos PROT. No entanto,
dado que não houve verdadeiramente um processo colectivo de concepção participada, o
sistema urbano policêntrico é sobretudo o resultado de uma perspectiva ou de uma visão
top-down.
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De forma a percepcionarmos a quantidade de conhecimento dos actores e a intensidade
de informação e conhecimento que circulava no início da elaboração dos PROT,
realizámos, na altura, um inquérito por questionário às Câmaras Municipais. Os
resultados reflectem uma avaliação do ambiente ex-ante e permitem antever a
necessidade de reflectirmos mais aprofundadamente sobre os contextos institucionais
regionais e as suas implicações em termos de capacitação e de governança, condições
essenciais para o desenvolvimento de processos de tipo bottom-up. Neste artigo, o
exercício reflexivo vai direccionar-se para dois PROT, da Região Centro e do Oeste e Vale
do

Tejo,

que

espelham

situações

diferenciadas

de

capital

relacional,

com

as

consequentes repercussões ao nível de estruturação de sistemas urbanos policêntricos.
3.1. Região Centro
3.1.1. Uma estratégia desenhada a partir dos recursos, dos fluxos e das
interacções físicas

Visão: A Região Centro afirmar-se-á como um sistema urbano competitivo e coeso, potenciando, por
um lado, o seu posicionamento estratégico e o seu papel de articulação no sistema urbano nacional e
nas redes europeias e, por outro lado, promovendo o seu carácter policêntrico, consolidando e
equilibrando os subsistemas urbanos que estruturam este território e inovando no relacionamento entre
os respectivos espaços urbanos e rurais.

A Região Centro dispõe de uma posição charneira entre as Regiões Metropolitanas de
Lisboa/Vale do Tejo e do Noroeste, e conta com uma estrutura urbana polinucleada
assente num conjunto equilibrado de cidades médias. Estes atributos positivos e
diferenciadores, susceptíveis de conferir a este território uma importância e um potencial
relevante no quadro do sistema urbano nacional, não têm sido devidamente potenciados.
Face a este quadro, há um conjunto de fundamentos que deverão constituir-se como
referencial para o desenvolvimento do Sistema Urbano Policêntrico da Região:
◆ O sistema urbano regional está polarizado por um pequeno número de cidades.

Em torno de cada cidade há um território onde gravitam outras aglomerações
urbanas e espaços rurais. Estes territórios polarizados organizam-se em torno de
mobilidades para o trabalho/escola e para o usufruto de comércio e serviços. Estes
conjuntos estruturam subsistemas urbanos, com uma massa crítica relevante;
◆ Os subsistemas urbanos não são estruturas fechadas, mas espaços de articulação

de geometria variável. Há um potencial de concertação estratégica regional (entre
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os diferentes subsistemas urbanos existentes na região) e com as regiões
adjacentes (com o Norte, o Oeste e Vale do Tejo, o Alentejo e com as metrópoles)
que deve ser dinamizado;
◆ Os

subsistemas urbanos lideram as redes de internacionalização regional,

dominantemente organizadas a partir da base económica e das redes de
conhecimento (redes tecnológicas e de investigação e formação avançada);
◆ Os subsistemas urbanos estabelecem um contexto apropriado e uma massa crítica

urbana

adequada

para

conceber

projectos

estruturantes,

para

consolidar

estratégias concertadas e para contratualizar as diferentes realizações sectoriais
(abordagens top-down e bottom-up).
Para a concretização de um sistema urbano policêntrico para a Região, revelaram-se
como decisivos os seguintes objectivos estratégicos:
1. Reforçar a articulação do cordão litoral da Região Centro (Aveiro/Coimbra/Leiria)
com as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Noroeste, afirmando a sua
competitividade nos domínios da Logística, Mobilidade, Turismo, Saúde e Energia,
e desenvolvendo novas funções de apoio à ligação dos corredores estruturantes
entre as duas grandes Áreas Metropolitanas, e entre estas e a Europa;
2. Promover

a

articulação

entre

os

subsistemas

regionais,

reforçando

o

relacionamento e a conectividade entre os subsistemas do litoral e do interior
(Cordão Litoral/Dão-Lafões/Beira Interior) e as acessibilidades intra-regionais.
Será também fundamental promover o desenvolvimento de complementaridades
funcionais, através da organização e gestão supra-municipal de recursos,
equipamentos e ofertas (produtivas, urbanas, etc.;
3. Estruturar a unidade territorial do Pinhal Interior, desenvolvendo serviços
(organizados à escala supra-municipal), com características polivalentes e
orientados para as zonas rurais de baixa densidade. A qualificação dos centros
urbanos e a aposta no desenvolvimento de actividades ligadas à gestão integrada
dos seus recursos naturais constituirão apostas importantes a realizar;
4. Dinamizar o Eixo da Beira Interior, promovendo a coesão territorial através da
requalificação urbana, do desenvolvimento de complementaridades funcionais e da
criação de novas actividades associadas às respectivas especializações produtivas.
Reforçar o “efeito cidade” como factor dinamizador das áreas de baixa densidade
que polarizam, deverá ser assumido como factor relevante de coesão deste
território.
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Concluindo, o sistema urbano regional enquadra-se num território extenso, entre um
litoral dinâmico e fragmentado e um rural pouco denso e regressivo. A estruturação do
sistema urbano policêntrico assenta numa forte articulação entre as cidades médias,
enquanto factores de amarração e inovação territorial. Por outro lado, a organização
espacial é estruturada por subsistemas urbanos, que reforçam massas críticas essenciais
para a afirmação externa e garantem níveis de equidade territorial adequados à
promoção

da

qualidade

de

vida.

Assim,

a

coesão

territorial

estrutura-se

num

policentrismo sustentado em subsistemas urbanos.
Figura 1 – Sistema Urbano da Região Centro

3

Fonte: MARQUES, T. et al. (2008), “Relatório Sectorial – Sistema Urbano e Organização do
Território”, Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro, FLUP-CEGOT.

3

Mapa da autoria de Mariana Brandão.
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3.1.2. Representações sociais em torno das especializações e das redes
Da análise ao inquérito elaborado às Câmaras Municipais da Região Centro é desde logo
possível destacar um seguinte conjunto de conclusões4:
◆ O limitado carácter relacional ao nível do sistema urbano regional, com a

concentração de relações de dependência em torno das capitais de distrito, e
reduzidos relacionamentos inter-urbanos. As carências ao nível das acessibilidades
e mobilidade em muito contribuem para esta situação;
◆ A existência de uma clara diferenciação funcional entre dois grandes grupos de

cidades/centros urbanos, concentrando-se nas capitais de distrito as funções
urbanas mais avançadas. As articulações funcionais ocorrem geralmente em
sentido unívoco, perdendo-se o efeito de rede. São assim muito mais evidentes
as situações de polarização exercidas pelas capitais de distrito relativamente aos
centros urbanos de hierarquia inferior, havendo um fraco nível de relacionamento
entre estes;
◆ Não é ainda perceptível a existência de uma aposta clara na qualificação

estratégica

dos

diversos

sistemas

urbanos

regionais,

ou

seja,

no

desenvolvimento de funções e ofertas urbanas especializadas e orientadas para
potenciar e valorizar a diversidade de recursos existentes, por um lado, e na
preocupação em fomentar complementaridades e economias de aglomeração, por
outro;
◆ Regista-se, contudo, alguma abertura e interesse por parte de um número

crescente de municípios em apostar na gestão integrada de recursos
comuns, o que poderá induzir um reforço do relacionamento supra-municipal e,
consequentemente, um fortalecimento e densificação das redes urbanas regionais.

4

Responderam ao questionário 75% das Câmaras Municipais.
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5

Figura 2 – Estrutura de Referências Urbanas a Nível Regional – Região Centro

Região Centro
Estrutura de ligação dos concelhos
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Penalva

AGU
AVE

Águeda
Aveiro

SPS
VIS

BAT
LEI
MAR

Batalha
MAN
Leiria
SEI
Marinha Grande
COV

S. Pedro Sul
Viseu
Manteigas
Seia
Covilhã

Fonte: “PROT-CENTRO: Inquérito aos Municípios”, 2007, FLUP-CEGOT.
Nota: Os pequenos círculos representam concelhos da Região.

Assim, a estrutura de ligações na Região Centro é eminentemente distrital, ou seja, os
concelhos/centros urbanos são sobretudo valorizados pelos outros concelhos do seu
próprio distrito. Esta situação é tão clara que no esquema interpretativo (figura 2) optouse por representar o distrito no seu conjunto sem estabelecer as ligações no seu interior,
5

Poliedro da autoria de Fernando Honório.
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de forma a permitir uma leitura mais nítida das ligações regionais que extravasassem o
próprio distrito.
Os centros urbanos que surgem individualizados são os que escapam a este cenário, ou
seja, são valorizados não só pelos municípios do seu próprio distrito mas também por
vários concelhos de outros distritos (no esquema estão individualizados os que têm um
mínimo de 4 nomeações de municípios de outro distrito - traço mais fino).
Em termos muito sintéticos, destacam-se as seguintes conclusões:
1. Coimbra surge numa posição central com ligações muito fortes a todos os
distritos: é nomeada pela grande maioria dos municípios da região, vincando a sua
imagem regional;
2. Aveiro e Figueira da Foz surgem também centrais, com uma imagem regional
muito forte, mas uma valorização um pouco menor por parte de outros distritos (a
Figueira, por exemplo, é menos nomeada por municípios da Guarda);
3. Na “coroa” seguinte, com menor centralidade, há 4 centros urbanos: Covilhã, S.
Pedro do Sul, Mealhada e Marinha Grande. Este grupo tem uma imagem regional
forte, mas menos consensual e com preferências distintas em termos distritais (S.
Pedro do Sul é valorizado sobretudo pelos municípios do litoral, a Marinha Grande
sobretudo pelos municípios do sul da região e a Covilhã é referenciada
dominantemente pelos municípios do interior);
4. Os centros urbanos da Lousã e da Batalha são mencionados por outros distritos,
mas com menor intensidade que o grupo anterior;
5. Depois temos ainda os centros urbanos que são valorizados sobretudo por outro
distrito, geralmente adjacente e onde a proximidade geográfica é usualmente
importante:
−

Águeda é escolhida por vários municípios do distrito de Viseu,

−

Mira por vários municípios do distrito de Aveiro,

−

Penela e Pampilhosa por vários municípios do distrito de Leiria,

−

Seia por vários municípios do distrito de Castelo Branco,

−

Manteigas curiosamente por municípios do distrito de Leiria.

For fim, existem sedes de distrito com imagens regionais aparentemente ténues – Viseu
(escolhido por municípios do distrito de Guarda) e Leiria (escolhido por municípios do
distrito de Coimbra). É também curioso registar os centros urbanos que não são
referenciados e salientar algumas outras situações:
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1. Guarda e Castelo Branco têm muito pouca saliência fora do seu distrito. O centro
urbano de Castelo Branco até para os seus é pouco referenciado.
2. Há também centros urbanos com uma imagem distrital muito forte mas com
valorização regional fraca: Ovar e Estarreja em Aveiro; Fundão em Castelo
Branco; Penacova em Coimbra; Celorico da Beira na Guarda.
Em termos de governança, pode então concluir-se que há uma fraca conectividade intermunicipal. O distrito continua a ser o espaço de conectividade e as NUTS 3 não se
visualizam no mapa. Por outro lado, as principais centralidades em termos funcionais não
são sempre as principais referências regionais. Por fim, não se visualizam quaisquer
subsistemas urbanos, ou outras associações sócio-espaciais (excluindo os distritos).
Neste sentido, a construção do policentrismo regional (território de nós e redes) fica de
certa forma debilitada pela fraca conectividade e representação social.
No início do processo de elaboração dos PROT, os actores tinham um fraco conhecimento
dos processos sócio-espaciais que podiam moldar a trajectória policêntrica. Além disso,
as representações territoriais demonstram que não havia fluxos de conhecimento e de
partilha de informação entre os diferentes municípios. A abertura a novas ideias e a
vontade de aprender nas reuniões da Comissão Mista de Coordenação (CMC) não
apareceu de uma forma clara expressa nas intervenções dos actores locais. Os discursos
assentaram sobretudo em visões locais, seguindo os interesses dos concelhos que
legitimamente representam.
Assim, apesar do sistema urbano polinucleado, não tem havido um processo de
aprendizagem colectiva em torno da construção de um quadro de referência comum. As
concepções partilhadas são exíguas, e os discursos estratégicos circulam em torno de
interesses locais.

3.2. Oeste e Vale do Tejo
3.2.1. Uma estratégia desenhada a partir dos recursos, dos fluxos e das
interacções físicas

Visão: O Oeste e Vale do Tejo constituir-se-á como um sistema urbano qualificado e articulado,
capaz de assegurar funções avançadas à Área Metropolitana de Lisboa, potenciando as
especializações regionais de forma competitiva e consolidando as complementaridades urbanas
sub-regionais. Desta forma, deverá inovar na relação urbano-rural, afirmando-se como território
de forte densidade relacional e elevada qualidade de vida.
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As novas perspectivas do PROT apontam para alterações significativas do sistema urbano
do Oeste e Vale do Tejo, nomeadamente tendo em vista a construção de um efectivo
sistema urbano policêntrico.
A sua proximidade à Área Metropolitana de Lisboa e a melhoria das acessibilidades a este
espaço territorial tem vindo a induzir efeitos distintos ao nível dos espaços sub-regionais
que a integram. Assim, se por um lado é possível constatar, ao longo da última época, a
consolidação dos centros e eixos urbanos que tradicionalmente estruturam esta região
(Caldas

da

Rainha/Torres

Vedras

no

Oeste;

Santarém

na

Lezíria;

Torres

Novas/Tomar/Abrantes, no Médio Tejo), por outro lado, devem destacar-se um conjunto
de dinâmicas mais recentes que apontam para a afirmação de um quadro territorial
marcado pelos seguintes aspectos:
◆ Um processo crescente de integração (funcional e urbana) de uma parte dos

concelhos da Lezíria do Tejo, formando uma cada vez maior continuidade urbana
articulada a partir de Lisboa;
◆ A afirmação do Oeste com uma forte articulação com a AML, fruto de uma

crescente procura de segunda residência, potenciada pela A8 e pela sua
importância na ligação entre Lisboa a Leiria, ao longo da qual se vem assistindo a
processos de urbanização e industrialização difusas;
◆ A consolidação de uma rede de cidades complementares ao nível do Médio Tejo,

resultante, por um lado, de uma progressiva concentração populacional fruto do
êxodo rural dos municípios mais setentrionais desta sub-região e, por outro lado,
do

reforço

do

seu posicionamento estratégico proporcionado pelas novas

acessibilidades que originam uma melhor integração com o Alto Alentejo, Beira
Interior e com Espanha;
◆ O reforço dos níveis de conectividade interna à Região, que têm contribuído para

uma maior articulação transversal e para a criação de interdependências entre os
centros urbanos das três sub-regiões, destacando-se o papel de charneira que
alguns centros urbanos poderão desempenhar.
Em síntese, em termos de dinâmicas, as interdependências com a Área Metropolitana de
Lisboa aumentaram, e a conectividade interna parece querer mostrar sinais no sentido
da construção de um sistema urbano policêntrico mais equilibrado. Neste quadro, as
apostas estratégicas dirigem-se para:
1. Desenvolver um processo de qualificação metropolitana, através do upgrade das
funções urbanas existentes e do desenvolvimento de novas funções, orientando-as
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no sentido de sustentar uma rede policêntrica de cidades intermédias que reforce
o papel de articulação com a Área Metropolitana de Lisboa e que sustente uma
rede de cidades intermédias com elevada qualidade de vida;
2. Afirmar as especializações regionais no quadro de contextos territoriais mais
alargados, nomeadamente no que respeita a um conjunto de funções constituído
pelo turismo, a cultura, desporto e lazer, pela logística e o acolhimento
empresarial, e pelos serviços avançados ligados à agricultura e agro-alimentar;
6

Figura 3 – Sistema Urbano do Oeste e Vale do Tejo

Fonte: MARQUES, T. et al. (2008) – “Relatório Sectorial do Sistema Urbano e Equipamentos”, Plano
Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo, FLUP-CEGOT.

3. Reforçar e consolidar os subsistemas urbanos regionais, e promover novas
articulações transversais, aprofundando e especializando o relacionamento interno
e mitigando a dicotomia litoral/interior;

6

Mapa da autoria de Filipe Batista e Silva.
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4. Inovar ao nível da articulação urbano-rural, afirmando funções urbanas portadoras
de maior valor acrescentado e apostando numa ruralidade qualificada;
5. Estabelecer um processo alargado de governança territorial, mobilizador da
capacidade institucional (pública e privada) e da sociedade civil, capaz de
potenciar uma nova relação territorial de ordem supra-municipal no Oeste e Vale
do Tejo.
3.2.2. Representações sociais em torno das especializações e das redes
Os elementos que resultam das análises efectuadas (designadamente as reuniões
sectoriais da CMC, as entrevistas e os inquéritos aos municípios do OVT7), permitem
consolidar as apostas estratégicas, sendo possível destacar os seguintes aspectos:
a. A aposta generalizada na qualificação urbana e no turismo, e o reforço de funções
de apoio às actividades da AML (logística, transportes e acolhimento empresarial)
revelam uma orientação clara para uma função de suporte a esta área
metropolitana;
b. As apostas estratégicas e as temáticas mais relevantes de cooperação urbana
apontam de forma inequívoca para o reforço das especializações regionais
(logística, acolhimento empresarial, turismo, agro-indústrias), a partir de uma
organização espacial de natureza sub-regional;
c. Regista-se desde logo uma aposta no desenvolvimento de serviços avançados que
permitam à região ganhar uma vantagem competitiva no domínio da agroindústria e no reforço da articulação urbano-rural;
d. Identifica-se uma forte intenção de reforçar o processo de governança territorial,
para

escalas

territoriais

mais

abrangentes,

a

níveis

de

cooperação

mais

aprofundados.
Globalmente, observa-se, por parte dos centros urbanos de maior dimensão, uma aposta
assumida em torno do desenvolvimento de funções urbanas avançadas e, no caso dos
restantes centros urbanos, um esforço de qualificação infra-estrutural que lhes permita
oferecer uma melhor qualidade de vida e um ambiente urbano mais atractivo, reforçando
assim o seu papel na articulação urbano-rural.
No que respeita à capacidade dos agentes locais para se envolverem em processos de
cooperação, as perspectivas dos municípios são, na sua globalidade, positivas. Por outro
lado, a grande maioria dos municípios da região afirma estar integrada em redes de

7

Responderam ao questionário 100% das Câmaras Municipais do Oeste e Vale do Tejo.
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cooperação, umas de natureza administrativa e outras de natureza temática, no quadro
das

quais

se

destacam,

entre

outros,

os

seguintes

domínios:

Mobilidade

/

Acessibilidades; Municípios com Centro Histórico; Comunidades Urbanas; Cultura
(Equipamentos e Programação).
Devem ainda salientar-se mais dois aspectos que ajudam a caracterizar o tema da
cooperação: por um lado, o facto de apenas um número reduzido de municípios ter
referido fazer parte de redes de carácter transnacional; por outro lado, e numa leitura
territorial, se constatar que os municípios da Lezíria do Tejo apresentaram uma menor
prática de cooperação.
As autarquias têm um razoável conhecimento sobre os recursos e as especificidades
urbanas que podem moldar as estratégias de policentrismo. Quando inquiridos no que
respeita aos factores que consideram como sendo os mais relevantes do ponto de vista
do aprofundamento da cooperação intermunicipal no quadro do OVT, os municípios
apontaram como mais importantes os seguintes:
−

Reforço de Intermunicipalidade e das Políticas Regionais;

−

Mobilidade e Acessibilidades;

−

Gestão e Valorização do Património Natural e Paisagístico;

−

Turismo;

−

Gestão Integrada de Equipamentos e Infra-estruturas;

−

Prestação de Serviços Comuns;

−

Contratualização do QREN.

Como pode ser constatado, se tivermos em consideração as temáticas mais relevantes
no desenvolvimento da região, a selecção apresentada é bastante ajustada e revela, por
um lado, uma preocupação com o reforço das práticas de cooperação a uma escala mais
alargada (meso) e, por outro lado, a vontade de avançar para níveis de cooperação mais
aprofundados, uma vez que as questões ligadas à contratualização da gestão de apoios
comunitários e a organização de recursos bem como o desenvolvimento de serviços
comuns surgem como áreas de aposta.
De forma a analisarmos as perspectivas municipais relativamente à imagem que detêm
da região, foram construídos dois esquemas (poliedros), a partir dos questionários
elaborados às Câmaras Municipais.
Dois conjuntos de concelhos, não muito bem definidos, têm perspectivas relativamente
diferentes da região (Figura 4 – poliedro 1):
1. Individualiza-se (à esquerda no poliedro) um grupo constituído por concelhos da
Lezíria e do Médio Tejo – Tomar, Torres Novas, V. N. Barquinha;
2. Individualiza-se (à direita no poliedro) um grupo constituído pelos concelhos do
Oeste com perspectivas semelhantes.
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Alguns concelhos têm perspectivas comuns aos dois grupos anteriores, com realce para a
dupla Abrantes e Entroncamento. Podemos ainda acrescentar que alguns concelhos,
geograficamente mais periféricos na região (ou mais ligados a outras regiões), têm
perspectivas “individuais” e têm uma fraca “perspectiva regional” – casos de Cadaval,
Sobral, T. Vedras, Coruche, Sardoal ou Ferreira do Zêzere.
8

Figura 4 – Como os Municípios vêm a Região (Poliedro 1 OVT)
1. Poliedro dos concelhos relativamente à imagem que transmitem da região
Como vêem a região

Médio Tejo
Lezíria do Tejo
Oeste

Ligações a 2 níveis de associação
Ref erências comuns

Sem resposta

10 - 11
8-9

LOU
ALE

FEZ
SAR

ALC

RIO

ALN

ARR
ABR

VNB

TOM
CHA

PEN
BOM

ENT
TNO
OUR

GOL

TVE
CON

SAL

AZA

CAR

CAL
ALM

NAZ

COR
CAD
SOB

ALP

ABR
ALN
CON
ENT
FEZ
OUR
SAR
TNO
TOM
VNB

Abrantes
Alcanena
Constância
Entroncamento
Ferreira Zêzere
Ourém
Sardoal
Torres Novas
Tomar
V. N. Barquinha

ALM
ALP
AZA
BEN
CAR
CHA
COR
GOL
RIO
SAL
SAN

Almeirim
Alpiarça
Azambuja
Benavente
Cartaxo
Chamusca
Coruche
Golegã
Rio Maior
Salvaterra Magos
Santarém

ALC
ALE
ARR
BOM
CAD
CAL
LOU
NAZ
OBI
PEN
SOB
TVE

Alcobaça
Alenquer
Arruda Vinhos
Bombarral
Cadaval
Caldas Rainha
Lourinhã
Nazaré
Óbidos
Peniche
Sobral Mte. Agraço
Torres Vedras

Fonte: “Inquérito aos Municípios: PROT-OVT”, 2006, FLUP-CEGOT.
Nota: Os pequenos círculos representam concelhos da Região.
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Parecem existir alguns afastamentos de perspectivas entre os concelhos do Médio Tejo
(que

se

nomeiam

menos

entre

si),

como

se

evidencia

no

afastamento

de

Abrantes/Entroncamento relativamente a Tomar/Torres Novas. A Lezíria da margem
esquerda aparece mais ligada aos concelhos do Tejo. A da margem direita, Cartaxo e
Azambuja, mais próxima do Oeste. Rio Maior e Caldas da Rainha apresentam
posicionamentos menos esperados, pois aparecem a penderem claramente para o Tejo e
não para o Oeste.
Concluindo, globalmente, a Região tem de desenvolver acções que contribuam para a
construção de um quadro de representações territoriais comum. A proximidade da Área
Metropolitana de Lisboa fragiliza uma imagem e perspectiva comum.
9

Figura 5 – Como os Concelhos são Vistos (Poliedro 2 OVT)

1. Poliedro da região relativamente à imagem transmitida pelos concelhos
Como os concelhos são vistos
Ligações a 3 níveis de associação

SAR

16 - 19
Ref erências comuns

12 - 15

FEZ
VNB

8 - 11

ALN

Nº de ref erências

TNO

25

OUR

CON

ABR

ENT
CHA

18-23
TOM

16-17
COR
SAN

11-13
ALE

SAL

9
GOL
ALM

OBI

2-7

ALP
CAR
NAZ

BOM

RIO
PEN

AZA

ALC

CAL

TVE

Médio Tejo

BEN

LOU

Lezíria do Tejo

CAD

Oeste

SOB

ARR

Fonte: “Inquérito aos Municípios: PROT-OVT”, 2006, FLUP-CEGOT.
Nota: os pequenos círculos representam concelhos da região.
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Relativamente à forma como os concelhos são reconhecidos, devem ser evidenciadas as
seguintes conclusões (figura 5):
1.

Um forte consenso em torno de um conjunto de centros urbanos com uma
“imagem forte e definida” na região: Santarém numa posição central e
destacada (gótico, património e capital); Tomar (património), Golegã (cavalos),
Cartaxo (vinho), Entroncamento (caminho de ferro) e Rio Maior (desporto) com
marcas muito fortes e transversais a todas as sub-regiões;

2.

Numa segunda posição, aparecem os centros urbanos com marcas intermédias e
com reconhecimento regional: Caldas da Rainha, Peniche, Nazaré, Óbidos e
Alenquer no Oeste; Torres Novas, Abrantes e Ourém no Médio Tejo;

3.

Dois centros urbanos – Almeirim (Lezíria) e Constância (Médio Tejo) têm marcas
intermédias mas só têm identidade sub-regional;

4.

Dois centros urbanos do Oeste – Alcobaça e Torres Vedras – mostram marcas
intermédias mas com uma menor identidade sub-regional;

5.

Os restantes centros urbanos têm imagens fracas ou muito fracas.

Como se pode verificar, existem no Oeste e Vale do Tejo quadros de referência
relativamente comuns, o que significa que há concepções sócio-espaciais partilhadas,
que dão sentido e ajudam a construir a estratégia colectiva. Isto significa que há
informação e conhecimento que circula entre os intervenientes e neste sentido, há um
contexto favorável ao desenvolvimento e implementação de uma estratégia partilhada.
Em termos de construção de um sistema urbano policêntrico, verifica-se que há um
número muito significativo de centros urbanos que são uma referência urbana para esta
região (têm uma imagem forte e bem definida).
Nas reuniões das Comissões Mistas de Coordenação (CMC) os Presidentes de Câmara
foram muito assíduos e muito intervenientes. Além disso, o tipo de comentários que
faziam ou de questões que levantavam evidenciava uma vontade de apreender e uma
forte abertura a novas ideias.

4. O DESAFIO DA GOVERNANÇA POLICÊNTRICA
A governança policêntrica pode assentar em duas perspectivas distintas. A primeira,
como já referimos, resulta de políticas com uma abordagem top-down, onde o território
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aparece como um campo de referência para as inter-relações urbanas. A cooperação
inter-urbana é dominantemente de proximidade e direcciona-se sobretudo para a criação
de uma massa crítica, fundamental para a organização e a promoção da região. Neste
âmbito, os PROT organizaram plataformas, mais ou menos eficientes, de troca de
informação e de cooperação em prole da construção de um sistema urbano regional
policêntrico.
A segunda centra-se numa abordagem bottom-up onde, como já referimos, os diferentes
agentes urbanos são os alicerces para os relacionamentos que se constituem. A
cooperação faz-se entre os actores urbanos em função da sua importância estratégica. A
transformação dos modelos de relacionamento entre o Estado e a cidade sugerem a
necessidade de uma aproximação à segunda perspectiva – bottom-up. É neste sentido,
que se focaliza a actual Politica de Cidades.
Contrariamente ao que se passou no passado, em que as cidades eram essencialmente
espaços de mediação dos programas nacionais, actualmente as cidades desempenham
um papel activo no desenvolvimento económico (tendo em vista a “performance”), na
equidade social (tendo como objectivo a “justiça social”) e na valorização ambiental
(atendendo a questões de ordem “ética”). Mais importante que adequar as estratégias de
desenvolvimento às parcerias locais e regionais existentes, é preciso seleccionar
parceiros (locais ou distantes) que se adeqúem às estratégias e ao desenvolvimento de
compromissos.
No âmbito da implementação dos instrumentos da Politica de Cidades Polis XXI, as
Parcerias para a Regeneração Urbana (PRU) e as Redes Urbanas para a Competitividade
e

Inovação

(RUCI)

devem

responder

eficazmente

ao

desafio

da

“governança

policêntrica”, enquanto novo desafio. No actual contexto, a inovação institucional, as
redes e os fluxos são condições e realidades estratégicas incontornáveis.
A Política de Cidades Polis XXI é um projecto ambicioso. Definiram-se critérios exigentes
em matéria de inovação. O desenvolvimento de uma cidade depende em grande medida
do dinamismo dos seus actores, da riqueza imaterial dos seus recursos, da intensidade
de redes sociais locais, e da sua imagem interna e externa. Neste sentido, os projectos e
as redes têm de conjugar o hardware com o software urbano, e necessitam de
compromissos construídos de forma colectiva. São processos de governança policêntrica,
de aprendizagem colectiva, que demoram a ser construídos e implementados. Ainda que
fosse aliciante, deixamos para outra ocasião a reflexão dos processos urbanos em curso.
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