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constrangimentos na constrangimentos na constrangimentos na 
programaprogramaprogramaççção da A.U.ão da A.U.ão da A.U.

1. Planeamento urbano: 1. Planeamento urbano: 
TerritTerritóório, Sociedade e rio, Sociedade e 
DecisãoDecisão

O Território, a Sociedade e os modos de Decisão podem adquirir diversas 
matizes em função de cada situação concreta. Não compreender isto, ou 
subavaliar o papel de qualquer uma daquelas componentes, é hipotecar 
na origem o processo de planeamento, pondo em causa o sentido 
originário da programação pretendida. 
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- O território é uma realidade heterogénea, não susceptível de 
catalogação simplista, e sobre o qual se plasmam múltiplas solicitações 
contraditórias de uma sociedade, que tanto o encara como objecto útil 
(suporte da realidade) como projecção de ambições e expectativas.
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- As transformações da sociedade 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. 

- O solo, um bem cada vez mais condicionado, comporta um arco 
amplo de funcionalidades matizadas por outros tantos interesses que, 
pela sua dissemelhança e desproporção, não permite deixar aquele 
bem simplesmente entregue à lógica de mercado. 
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Decidir em matéria de expansão urbana é um desafio que tem de se 
colocar para além do um mero zonamento com regulamentação 
apensa, evitando-se os equívocos de uma gestão urbanística que:

- Se apoia, quase exclusivamente, na antecipação projectual da forma 
urbana;

- Se fundamenta em instrumentos tornados rígidos, mais pelo 
processo de aprovação e ratificação do que por imperativos de 
disciplina urbanística;

- É, muitas vezes, feita a partir de instrumento de planeamento 
desadequados da escala e complexidade da realidade a programar;

- Não controla os tempos de implementação.
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Na elaboração dos planos:

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

- Receio de compromisso 
com planos elaborados a 
partir de um quadro 
normativo muito fechado, 
que leva à cristalização 
antecipada de usos e 
formas. 
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Em fase de implementação:

- Especulação fundiária, que 
usa a “imutabilidade” dos 
planos como garantia de 
investimento, retendo um 
bem social, obtido 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.
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1 – Assumir que a fase de implementação dos planos é tão importante 
como o processo de elaboração dos mesmos (tender para uma lógica de planos de 
acção, à semelhança do que tem vindo a ser preconizado no âmbito de Agenda Local 21), 

procurando-se, nomeadamente:

- Valorizar o processo (dinâmico) e não apenas no produto (estático);

- Realçar a integração e coordenação, esbatendo o cunho sectorial;

- Acentuar a dimensão estratégica face ao carácter normativo;

- Avaliar custos/benefícios evitando ter a expansão como objectivo em si mesmo;

- Identificar perfis de procura em vez de se seguir apenas os interesses da oferta;

- Promover a participação focalizada como complemento da participação aberta;



Áreas Urbanizáveis e de Urbanização Programada – Arq. Pedro Sousa – Covilhã, Out.2006

3. Mudar o paradigma  3. Mudar o paradigma  
do planeamento urbanodo planeamento urbano

2. Principais 2. Principais 2. Principais 
constrangimentos na constrangimentos na constrangimentos na 
programaprogramaprogramaççção da A.U.ão da A.U.ão da A.U.

1. Planeamento urbano: 1. Planeamento urbano: 1. Planeamento urbano: 
TerritTerritTerritóóório, Sociedade e rio, Sociedade e rio, Sociedade e 
DecisãoDecisãoDecisão

2 – Salvaguardar nos níveis privilegiados de ordenamento do território 
(Planos de ordenamento de maior escala, PROT’S, P. Intermunicipais e 
PDM) os grandes valores do território e as macroestratégias de 
desenvolvimento (constâncias e consensos institucionais e com a 
sociedade), e abordar os PU e PP das zonas de urbanizáveis como 
verdadeiros planos abertos ou de acção, capazes de reagir em tempo útil, 
respondendo às subversões que se instalam ou corrigindo tendências 
decorrentes de alterações na dinâmica social. 


