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PAINEL II: PLANEAMENTO URBANO 

TEMA 5:  Áreas Urbanas ou Áreas de Urbanização Programada 

 

APRESENTADO POR 

PEDRO SOUSA, CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 



 

Áreas Urbanizáveis e Áreas de Urbanização Programada 

 

(versão provisória) 

 

1.  Território, Sociedade e Decisão - ou o programar do crescimento urbano num contexto de permanente 

transformação. 

 

 Quando falamos de Áreas Urbanizáveis ou, numa denominação mais actual (e alinhada com o espírito do 

‘ordenadamente correcto’), de Áreas de Urbanização Programada estamos, no essencial, a chamar á discussão duas 

dimensões complexas, indissociáveis e que se modelam recíproca e continuadamente: A Sociedade e o Território. 

Mas estamos também, num outro plano, e num sentido lato, a falar de Decisão, com tudo o que esta palavra 

representa, quer nas formas de poder que a permitem ou legitimam, quer nos instrumentos que a concretizam. Será 

uma evidência esta associação de componentes, no entanto, nem sempre é integralmente assumida à partida ou 

consequentemente implementada nos processo de planeamento urbano. 

 Pensar a programação de áreas urbanas sem compreender as diversas matizes que estas três componentes 

podem adquirir em cada situação concreta, ou subavaliando o papel de qualquer uma delas em relação às restantes, é 

hipotecar na origem todo o processo, pondo em causa o sentido originário da programação pretendida.  

 

 De facto, desde logo, o território é uma realidade heterogénea, seja pela orografia, pela estrutura do 

povoamento existente e sua consolidação, ou pelas tensões e dinâmicas que sobre ele incidem. Esta diversidade não é, 

também, susceptível de catalogação em função de macro zonamentos, mais ou menos identitários, de tipificação 

simplista, dado que, muitas vezes, estruturas urbanas ou sistemas naturais convivem com as respectivas antíteses em 

territórios de reduzida extensão (p. exemplo concelhos em que a estrutura de povoamento muda radicalmente entre 

zonas de ribeira e de montanha, ou localidades, em áreas de forte atracção turística, em que grande parte da malha 

urbana é de uso sazonal).  

 É sobre este território que se plasmam, as múltiplas solicitações de uma sociedade dinâmica, muitas vezes 

contraditória nos sinais que emana, e que o encara como um misto de objecto útil, suporte da realidade, e de 

projecção de ambições e expectativas, a maior parte das vezes, infelizmente, não ousando a fusão ou síntese das duas 

perspectivas, como se palco e cenário não pudessem coexistir na mesma cena. 

 

 Vivemos também numa sociedade de um tempo em que, cada vez mais, nos vamos habituando à ideia de 

que a característica mais comum e estável da realidade é… a mudança. Dos avanços tecnológicos aos novos hábitos 

sociais, as transformações são cada vez mais aceleradas, exigindo-se adaptação, respostas rápidas e processos em 

constante reavaliação, onde, ainda há pouco tempo, se demandavam modelos mais ou menos universais e apoiados na 

consolidação de processos tipificados. Uma sociedade geradora de dinâmicas que facilmente relativizam o adquirido, 

estreitando cada vez mais o prazo de validade das soluções antes tidas como perenes e firmes. 



Desta propensão da sociedade para a mudança não pode alhear-se o planeamento do território. Desde logo, 

pelo facto deste ter como fim criar condições de viabilização dessa mesma sociedade, mas também porque essa 

realidade é condicionadora do planeamento, que deverá contribuir para a modelar, nomeadamente através da 

correcção de desequilíbrios que inevitavelmente surgem em processos abertos em que participam múltiplos 

intervenientes.  

 

O solo, bem cada vez mais condicionado pela inevitabilidade (ainda que tardia e frágil) do seu ordenamento, 

comporta um arco amplo de funcionalidades, matizadas por outros tantos interesses que, pela sua dissemelhança e 

desproporção na relação de forças, não permitem deixar este bem simplesmente entregue à lógica de mercado. 

 

 Neste contexto, decidir sobre a expansão de áreas urbanas (que num sentido lato podemos também 

estender à reconversão de áreas urbanas degradadas), é um desafio que tem de se colocar para além do um mero 

zonamento com regulamentação apensa. 

 Planear o crescimento urbano tendo como horizonte uma gestão urbanística quase exclusivamente apoiada 

na antecipação projectual da forma urbana, vertida em instrumentos já de si tornados rígidos, mais pela natureza do 

seu processo de aprovação ou ratificação, do que por imperativos urbanísticos, é um equívoco em que se tende a cair 

demasiadas vezes. Um equívoco que muitas vezes é agravado pela desadequação do instrumento de planeamento 

(nomeadamente a figura plano de pormenor) à escala e complexidade da realidade a programar.  

 Os planos de pormenor decidem sobre o fraccionamento urbano e respectivos usos, mas também sobre 

matérias como redes de infra-estruturas, destinos do espaço público ou instalação de equipamento. Decidem ainda 

quanto ao modo de articulação das áreas a intervir com outras áreas consolidadas ou em consolidação, às quais dão 

continuidade ou complementaridade. Neste quadro, a não contemplação (consequente e não apenas formal), em sede 

de elaboração do plano, de variáveis como o financiamento, o tempo de execução ou as formas de controlo/acesso ao 

solo representa na prática a desqualificação da terceira componente atrás referida – a decisão – pondo-se em causa 

todo o processo ou mesmo invertendo os seus objectivos. 

 

2. Principais constrangimentos na programação das áreas de urbanização -Áreas de urbanização programada ou 

áreas de especulação anunciada?  

 

 Ao definirem nos PDM’s áreas de urbanização programada para expansão dos núcleos urbanos, os municípios 

estão a responder, no primeiro nível do planeamento municipal, ao que é expectável nesta matéria, no quadro da 

legislação vigente e do preconizado na hierarquia de planeamento. E, embora não seja difícil de admitir que no 

conjunto das áreas previstas haja situações menos conseguidas, não será deste nível de planeamento que 

resultam os principais obstáculos a um desenvolvimento equilibrado das áreas urbanas. É nos níveis sequentes de 

planeamento e sobretudo na implementação (melhor será dizer não implementação) dos respectivos planos que 

se verificam os principais impasses e desvios, geradores da degradação do meio urbano, e que têm expressão 

mais notória nos seguintes aspectos: 

 



 Constrangimentos no âmbito da elaboração de planos, (que levam a que se parta directamente para a 

urbanização a partir do somatório de loteamentos, de natureza casuística e não vocacionados para a salvaguarda 

do interesse público): 

 - Supressão de níveis intermédios de planeamento como forma de “fugir” à complexidade e morosidade 

processual associadas à elaboração dos planos de urbanização e de pormenor, (sendo que, muitas vezes, essa 

morosidade resulta mais do procedimento de aprovação e ratificação do que da elaboração técnica do plano).  

 - Receio de compromisso com planos elaborados a partir de um quadro normativo muito fechado, que não 

favorece a adaptação à multiplicidade de situações que caracterizam o território e às respectivas dinâmicas sócio-

económicas, e que obriga à cristalização antecipada de usos e formas. 

 

 Constrangimentos no âmbito da implementação dos planos, ( e que levam ao desvirtuamento dos objectivos 

dos mesmos): 

 - Especulação fundiária, que joga com a “imutabilidade” dos planos enquanto garantia de investimento, 

retendo um ‘bem social’ (solo urbanizável), aumentando o benefício particular a partir de direitos atribuídos 

administrativamente com o fim inverso. 

 - Escassez de mecanismos viáveis de intervenção dos municípios que lhes permitam o controlo dos tempos de 

realização e dos preços, evitando que a concretização do plano sofra hiatos, no espaço e no tempo, que 

comprometam os seus objectivos essenciais. 

- Não tendo grande controlo sobre os tempos de execução dos privados, o município é no entanto condicionado 

pela concretização e viabilização do investimento público. 

 

3. Mudar a abordagem de planeamento para uma disponibilização de áreas urbanizáveis que vá ao encontro das 

expectativas dos cidadãos 

 

 Urge pois, em nosso entender, combater um tipo de planos excessivamente apoiados na dimensão normativa 

que, uma vez elaborados, se constituem depósitos de condicionantes e indicadores do licenciamento municipal, reféns 

do mercado imobiliário e sem mecanismos de intervenção que lhes possam devolver o sentido estratégico que os terá 

norteado. Evitar que, com a definição das regras de edificação das áreas urbanizáveis ao invés de se encetar a 

disponibilização dos terrenos e consequente edificação, se assista precisamente ao contrário: os planos fomentarem a 

indisponibilidade de um bem, servindo o oposto do seu objectivo.  

 

Mudar essa abordagem de planeamento passa em nosso entender por: 

 

1 - Assumir que a fase de implementação dos planos é tão ou mais importante que o processo de elaboração dos 

mesmos. Nomeadamente, entendemos que os planos que incidem sobre áreas urbanizáveis, devem ser alterados no 

seu paradigma, mudando a forma de abordagem nos seguintes itens: 

 



a) Acentuar mais o processo de planeamento (plano e implementação com mecanismos ágeis de 

ajustamento e participação) do que o produto em si mesmo (plano acabado e estático, a cumprir independentemente 

de quando, ou das circunstâncias que se venham a alterar).  

b) Valorizar a integração e coordenação das tensões e dinâmicas das áreas envolventes, e aquelas que 

vão sendo geradas com a implementação do plano, esbatendo o cunho sectorial que tem caracterizado a planificação 

das áreas urbanizáveis (muitas vezes não mais que somatório de loteamentos em que a articulação entre as diferentes 

áreas se cinge à rede viária). Isto implica, mais uma vez, flexibilidade, p. ex. ao nível da introdução ou supressão de 

determinados usos, ou em tempos de concretização dos mesmos para além do horizonte estrito da área em 

intervenção; 

c) Embora não desprezando o carácter normativo dos planos, não deixar que sua regulamentação afunile a 

respectiva implementação a ponto de se sobrepor ou comprometer a dimensão estratégica dos mesmos. 

d) Orientar a concretização dos planos de crescimento urbano em função de uma avaliação custo/benefício 

e menos em função do mero objectivo de expansão por si mesmo; 

e) Planear em função de perfis das diversas procuras (destinatário final) que incidem sobre o território e 

menos de acordo com a predefinição de oferta apoiada apenas no interesse do mercado ou mesmo em soluções 

estereotipadas.  

f) Criar condições para que os planos possam ser sedes privilegiadas de questionamento, teste ou 

fundamentação de limites administrativos, passando de uma atitude passiva de sujeição a esses limites para a sua 

superação. 

g) Qualificar a participação da sociedade na elaboração dos planos, embora sem anular a participação 

aberta (na maior parte dos casos uma participação inconsequente, por vezes manipulável) promover uma 

participação focalizada de grupos de cidadãos com interesse directo nas áreas de intervenção. 

 

2 – Uma vez assegurado nos níveis privilegiados de ordenamento do território (Planos de ordenamento de grande 

escala e PDM) a salvaguarda dos grandes valores do território e das estratégias de desenvolvimento (constâncias e 

consensos institucionais, compromissos institucionais e entre a Administração Pública e os cidadãos), passar a abordar 

os PU e PP das zonas de urbanizáveis como verdadeiros planos abertos, capazes de reagir em tempo útil, respondendo 

às subversões que se instalam ou corrigindo tendências decorrentes de alterações na dinâmica social. Para isso é 

necessário que as Câmaras Municipais possam assumir plenamente a elaboração dos planos de urbanização e de 

pormenor, bem como na sua implementação, reforçando os municípios com instrumentos de intervenção mais eficazes 

que lhes permitam superar o papel passivo a que muitas ficam condicionados na pós aprovação. 

 

Pedro Silva e Sousa, Arquitecto da Câmara Municipal de Melgaço 

 


