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OPORTUNIDADES SINGULARES E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

Ao Estado incumbe assegurar o efectivo cumprimento do dever de planear o 

território, partindo de um quadro de objectivos e de políticas onde se criem as 

condições para harmonizar os interesses público e privado; para promover o 

desenvolvimento económico conciliado com a salvaguarda e valorização dos 

recursos naturais e da paisagem; e para imprimir um estímulo ao 

investimento, à inovação tecnológica, à integração social e ao bem-estar das 

populações no quadro das referências e padrões culturais da sociedade 

contemporânea. 

Constata-se, no entanto, que a generalidade dos planos territoriais, pelas suas 

características que decorrem da lei, são instrumentos desnecessariamente 

pesados na sua elaboração, revisão e processo de actualização, não obstante 

as sucessivas referências legislativas à necessidade de se conferir maior 

celeridade aos procedimentos. 

Os instrumentos de planeamento mais parecem concebidos para cristalizar as 

situações económicas e sociais, obstacularizando as alterações positivas e 

conduzindo fatalmente a uma degradação da expressão territorial.  

O Planeamento do Território parece estar no apogeu de uma crise conceptual, 

sem compreender e responder às dinâmicas de conservação e de 

transformação inerentes ao desenvolvimento. 

Portugal está inserido num espaço europeu onde a competição é um objectivo 

na sua relação externa e entre Estados. As dinâmicas de alargamento da 

União Europeia introduzem novos e mais complexos factores na lógica de 

decisão com vista à captação e fixação de oportunidades de investimento. 

O acentuar das disparidades ao nível do rendimento per capita, dos níveis 

salariais, da produtividade do trabalho e da formação profissional e educativa 
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nos diferentes países da União Europeia determina que o factor de decisão de 

localização territorial seja determinante para as opções de investimento. 

Numa economia cada vez mais alicerçada num sistema de redes, o espaço 

território passou a ter um papel marcante enquanto ponto de acumulação de 

diferentes factores localizacionais. 

Para atrair o investimento produtivo, é fundamental apostar numa redução de 

custos de contexto, sem negligenciar a atenção às questões ambientais, à 

salvaguarda dos recursos naturais e à valorização da paisagem. É na 

obediência a estes princípios que deve ser alicerçada uma competitividade que 

possa enfrentar os problemas da concorrência, nomeadamente o das 

marcadas correntes de deslocalização/relocalização do investimento a favor 

dos designados países de Leste. 

As variáveis impulsionadoras de um processo de desenvolvimento parecem 

assim estar centradas no processo de concepção e de decisão sobre o 

planeamento do território, enquanto ponto de acumulação de outras variáveis, 

onde se destacam os custos de contexto e a maior eficácia das políticas de 

ordenamento em geral e das ambientais em particular. 

No grupo dos vinte e cinco, Portugal encontra-se encaixado entre um pelotão 

da frente, mais dinâmico, com elevados níveis de rendimento, empenhado 

numa política de desenvolvimento tecnológico e de aumento da produtividade 

com o objectivo de alcançar os EUA, e os novos países aderentes detentores 

das vantagens localizacionais já referidas. Por isso, nunca os custos de 

contexto foram tão importantes, afigurando-se o seu controlo e 

direccionamento como algo absolutamente crucial. 

Para Portugal, a aposta nas novas tecnologias, na formação e qualificação 

profissional e no aumento da produtividade é essencial para encurtar a 

distância relativamente aos países mais desenvolvidos. Não podendo, nem 

devendo, facilitar nas políticas ambientais e salariais e com desvantagens 
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marcadas na produtividade e na educação/formação face aos novos países 

aderentes, é na redução dos custos de contexto que tudo se joga. 

Através de uma forte incidência legislativa, o Governo parece decidido a 

impulsionar um conjunto de medidas e acções que, agindo sobre a própria 

máquina do Estado, poderão contribuir para a redução dos custos de contexto, 

onde a burocracia da tramitação dos planos territoriais tem um peso 

determinante. Os custos de contexto especificamente territoriais dependem 

basicamente do processo de decisão e de licenciamento em sede do sistema 

de planeamento territorial. 

Como temos vindo a assinalar, é nossa convicção que na grande maioria das 

situações quase tudo se resolve em torno da decisão política sobre os usos do 

solo, a qual é balizada por um conjunto de pareceres técnicos e 

administrativos e condicionantes territoriais, num sistema que escapa a um 

controlo eficiente. A realidade jurídica e administrativa onde se configuram os 

planos territoriais impede que as decisões sejam céleres, oportunas e 

fundamentadas, quando por um mês, uma semana ou mesmo um dia se pode 

perder um investimento estruturante e significativo para o desenvolvimento. 

Exige-se, assim, no próprio interesse local, regional e nacional que o 

planeamento territorial adopte uma nova lógica de flexibilidade e de adaptação 

aos novos tempos de mudança, de globalização e de grande concorrência 

dentro da União Europeia.  

É no espaço territorial que as grandes opções serão tomadas, na eliminação 

dos procedimentos burocráticos e na redução dos custos de contexto. 

O Planeamento Adaptativo define à partida e sem equívocos o que deve ser 

conservado e o que deve ser modificado, devendo assumir que para diferentes 

tipos de espaços devem existir diferentes tipos de planos. 

Portugal tem neste momento em execução uma experiência muito 

interessante e que parece estar a dar os primeiros frutos e lições de como se 
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deve lidar com o território em matéria de planeamento estratégico. 

Referimo-nos aos Projectos de Potencial Interesse Nacional, os PIN’s, 

promovidos pela Agência Portuguesa para o Investimento.  

O sistema tem por objectivo dinamizar o investimento empresarial, criando 

um mecanismo de acompanhamento e desenvolvimento processual de 

projectos de investimento, eliminando os bloqueios administrativos e 

permitindo respostas céleres. 

Para cada projecto PIN existe uma Comissão de Avaliação e Acompanhamento 

do Projecto, que, na nova filosofia de acção, estabelece novas formas de 

relacionamento e articulação entre as múltiplas entidades intervenientes nos 

processos de autorização e licenciamento. 

São, no fundo, um conjunto de procedimentos especiais para ajudar à 

concretização de investimentos em tempo oportuno. Investimentos 

excepcionais, imprevisíveis, que não se ajustam ou simplesmente não estão 

previstos no Plano, nem poderiam estar dadas as suas características. 

Assim, temos o PIN como conceito positivo, que proporciona soluções rápidas, 

informadas e seguras. É, também, um lugar de concentração e de diálogo, 

num espaço operativo para uma decisão em tempo real. Uma grande 

convergência de esforços, coordenada por um orgão de confiança e de 

assessoria política. Um bom exemplo para um sistema de planeamento flexível 

e adapativo que responda em tempo real à imprevisibilidade dos grandes 

investimento estruturantes e que marcam em definitivo o nosso destino. Um 

excelente exemplo de redução de custos de contexto. 

A missão da API, é a de agir, de catalizar a acção, de abrir caminhos e 

encontrar soluções. 

É oportuno observar que em torno dos PIN’s já aprovados, mais do que um 

grande consenso, há uma confluência de esforços entre os sectores público e 

privado e entre os municípios e o Governo. 
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Princípios de concertação e confluência de vontades que agilizam os 

procedimentos e tornam céleres as decisões. Tudo princípios que não são 

novos e que os municípios bem conhecem através da sua experiência na 

criação de Agências Regionais e Locais de Desenvolvimento e nos Gabinetes 

do Investidor. 

O modelo clássico de planeamento e o processo de tomada de decisão e, em 

consequência, o sistema de planeamento territorial acabam por criar 

condições impeditivas do desenvolvimento do país, gerando custos de 

contexto que afastam o investimento produtivo. Escolhos, burocracia e 

procedimentos “cegos” e rotinados, com afirmação de mando administrativo 

sobre o político, não vão de encontro ao sentido útil das necessidades das 

populações e do país, antes se constituíem como um travão do próprio 

processo de desenvolvimento e do bem estar colectivo. 

O mundo está diferente e a própria noção de “interesse público” tal como 

tipificada na legislação portuguesa está desactualizada. Ele é hoje algo muito 

mais abrangente do que as usuais referências à defesa nacional à saúde 

pública, à produção e ao transporte de energia, ou à instalação de redes de 

saneamento básico e de abastecimento de àgua. 

A filosofia do interesse público tem agora mais a ver com o emprego, a 

educação e a formação, as condições de vida e o rendimento disponível dos 

cidadãos. 

Não considerar o “interesse público” nesta nova perspectiva é concorrer para o 

avolumar dos custos de contexto, naquilo que é uma visão atávica, sectária e 

anti-cultural da percepção das motivações do nosso desenvolvimento. 

Os planos de pormenor, não obstante a sua carga burocrática, são aqueles 

que, embora com grandes dificuldades e atrasos, melhor afirmam a autoridade 

e o poder do Estado e dos Municípios. 
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Em todo o caso, qualquer instituição ou técnico administrativo pode colocar 

grãos de areia na máquina do tempo, impedindo decisões em tempo útil. 

Tanto no processo de licenciamento das actividades como no sistema de 

planeamento territorial devem ser perfeitamente identificadas e separadas as 

esferas de actuação técnico-administrativa e política. Nenhuma delas se deve 

poder desculpar com a outra. Cada uma tem a sua esfera de acção própria. 

São conceitos que importa aprofundar, o da separação e o da 

responsabilização, o que passa por esclarecer os direitos e agentes de todos 

os que agem e inter-agem sobre o território. 

No fundo, tudo reflexões, para que as decisões sobre o território, acertem o 

passo com o esforço de captação de investimentos que o País está a fazer um 

mundo cada vez mais concorrencial 
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