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0
Introdução: periurbano,
espaço de interfaces

Isabel Loupa-Ramos
M. Fátima Ferreiro
M. Conceição Colaço
José Antunes Ferreira
Jorge Batista e Silva

Esta publicação centra-se no periurbano enquanto espaço de interface entre o urbano e o rural,
duplamente influenciado e encerrando no seu DNA características de ambos os espaços, mas
com uma identidade própria.
A principal motivação para este enfoque específico advém da urgência de dar a conhecer
outras facetas do periurbano que se situam para além de leituras urbanísticas clássicas que
frequentemente se socorrem de adjetivos como difuso, disperso, descontínuo ou de baixa
densidade, entre outros, no intuito de lhe atribuir um cunho de desadequação, carente de
intervenções urbanísticas que lhe possam proporcionar conformidade com os modelos de
ordenamento urbano vigentes. Enfim, um espaço “à espera de ser consolidado”.
Nesta publicação pretende-se desafiar este paradigma. Assume-se que o espaço periurbano
pela sua identidade não é compaginável com a dicotomia urbano-rural. Num mundo a “preto e
branco” esta publicação procura discernir matizes de cinzento que diferenciam um espaço que
se constrói na interface de usos e de relações.
A perspetiva sobre o espaço periurbano, como “espaço problema” não é recente, nem exclusiva
da realidade nacional. Uma rede de regiões europeias associou-se numa plataforma - PeriUrban
Region Platform Europe (Purple), com o objetivo de salientar a especificidade destes territórios
e a necessidade de construção de uma agenda própria ao nível das políticas europeias. Estas
ganham particular relevância também à escala regional e local pelo seu caráter orientador na
aplicação de fundos com incidência territorial. Muito embora a União Europeia não disponha de
um mandato para legislar no domínio do ordenamento do território, as políticas sectoriais na
área dos transportes, agricultura ou de coesão, tem vindo a demonstrar um forte potencial na
transformação dos territórios.
Contudo, as dificuldades em lidar com a especificidade dos territórios periurbanos, verificamse também ao nível da legislação dos Estados-Membros. Em Portugal, em linha com outras
realidades, a legislação orientadora neste domínio - Lei de Bases Gerais da Política Pública de
Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo, e o respetivo regime jurídico (RJIGT) - acentua
a dicotomia, agora entre solo urbano e rústico, ignorando as especificidades dos territórios
periurbanos, e impossibilitando a consideração de realidades que situam no domínio, por
exemplo, de “cidades alargadas” pela complexidade do mosaico urbano-rural que as compõem.
Também ao nível teórico, os territórios periurbanos são conceptualizados de formas distintas,
dependendo da perspetiva disciplinar. PLUREL - o primeiro, e por enquanto único, projeto de
investigação à escala Europeia, que decorreu entre 2007 e 2011, define áreas periurbanas
assentes em critérios exclusivamente demográficos: “descontinuos built development,
containing settlements of less than 20000, with an average density of at least 40 persons per km2
(averaged over 1km2 cells)” [0.1]. Esta definição situa-se em continuidade com as definições
de base estatística propostas pela EUROSTAT e a OCDE para os territórios designados como
“intermediate” na tipologia urbano-rural.
Outras definições têm enfatizado as funções desses territórios, nomeadamente o “mix de usos”
de caráter mais urbano ou rural. É contudo notória a associação dos territórios periurbanos
aos urbanos em termos de contiguidade espacial e dependência funcional, frequentemente em
jeito de espaços em transição para o urbano. Parece contudo consensual que estes territórios
se distinguem da sua envolvente e que se configuram de forma distinta na Europa e no mundo.
•12•

Perante este quadro, entre 2012 e 2015, uma equipa multidisciplinar de investigadores de
quatro centros de investigação (CESUR e CIIST do Instituto Superior Técnico, DINAMIA’CET
do ISCTE-IUL, CEABN-InBIO do Instituto Superior de Agronomia) investigou o periurbano na
Área Metropolitana de Lisboa no projeto PERIURBAN financiado pela Fundação para a Ciência
e Tecnologia.
Desta leitura transdisciplinar focada na realidade específica da Área Metropolitana de
Lisboa (AML), o periurbano resulta em territórios dinâmicos e polimórficos compondo um
mosaico complexo de múltiplos modos de produção, mobilidade, habitação e consumo, que
se expressam numa vivência e identidade próprias, de acordo com o contexto socio-ecológico
onde se inscrevem. No contexto das áreas metropolitanas o periurbano pode ser definido
como um território onde usos urbanos se organizam de forma fragmentada numa matriz
predominantemente agrícola e/ou florestal em torno de uma centralidade.
Este é o conceito de territórios periurbanos subjacente e inscrito nesta publicação que pretende
ser plural. Reconhecendo a sua complexidade, não oferece, contudo, soluções milagrosas,
mas ambiciona poder munir os envolvidos no processo de planeamento de argumentos para
desafiar o paradigma atual de ordenamento do território nestes espaços, através da discussão
do que consideramos ser na atualidade os aspetos-chave dos espaços periurbanos.
Estes aspetos-chave estruturam os 9 Capítulos desta publicação, onde subgrupos da equipa
de investigação investem em explorar cada aspeto em perspetivas disciplinares e práticas
cruzadas. Em termos metodológicos recorre-se a uma abordagem multi-escala. Inicia-se
por ensaiar uma perspetiva à escala metropolitana, partindo posteriormente para um estudo
mais detalhado recorrendo a uma rede de amostragem de freguesias-tipo representativas da
tipologia espacial criada, assegurando uma distribuição geográfica equilibrada na AML, entre
a Península de Setúbal e a Grande Lisboa e onde houvesse interesse de colaboração por parte
das respetivas administrações locais. Tendo em conta estes critérios foram estudadas cinco
freguesias: Agualva-Cacém (Concelho de Sintra), Vialonga (Concelho de Vila Franca de Xira),
Poceirão (Concelho de Palmela), Sarilhos Grandes (Concelho do Montijo) e Nossa Senhora da
Anunciada (Concelho de Setúbal).
Neste sentido, começa-se por escolher o processo de investigação mais adaptado para ganhar
um entendimento mais completo e consistente sobre sistemas complexos como é o caso das
áreas periurbanas. A investigação recorre, para além da equipa, também a um painel de peritos
e de atores (doravante designados stakeholders) num processo designado de transdisciplinar.
No Capítulo 1 reflete-se sobre este processo situado na interface entre a ciência e a sociedade,
recomendado por várias instituições de investigação internacionais, nomeadamente o European
Research Council, enquanto, por um lado, proporcionador de uma investigação mais próxima,
e por isso, mais focalizada no que são os verdadeiros desafios societais, e por outro, também
mais apta a assegurar resultados úteis para os utilizadores finais.
No Capítulo 2 procura-se demonstrar que o espaço periurbano apesar de ter uma identidade
própria que o distingue dos espaços urbano e rural, não é internamente homogéneo. Face à falta
do seu reconhecimento, a diversidade interna não tem sido particularmente explorada. Neste
Capítulo apresentam-se os desenvolvimentos metodológicos e um mapa geral das tipologias
de espaço periurbano das áreas metropolitanas de Lisboa.
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À ideia de sustentabilidade e de resiliência dos sistemas territoriais está associada a necessidade
de conhecer o sistema para poder medir e avaliar o seu desempenho, comparativamente
entre diferentes áreas geográficas ou ao longo do tempo num processo de monitorização. No
Capítulo 3 discute-se o quadro conceptual e os métodos para estruturação desse processo.
Num mundo globalizado, de maior complexidade de relações e de fluxos que refletem na
forma como se constrói o espaço, a classificação dicotómica entre rural e urbano sugere como
redutora e anacrónica face às dinâmicas territoriais que se observam. O Capítulo 4 faz uma
análise da forma como as áreas periurbanas têm sido tratadas no contexto legal do urbanismo
e ordenamento do território e nos Planos Diretores Municipais de primeira geração, explorando
alternativas para equacionar a dimensão urbanística.
Apesar das leituras mais imediatas do espaço periurbano serem de facto urbanísticas, as
áreas artificiais ocupam na última década uma área restrita a cerca de 20%. A grande parte
da área é natural, no sentido de cobertura de vegetação ou coberto vegetal ou de água - de
valor ecológico variável dependendo da sua forma de gestão. O Capítulo 5 debruça-se sobre a
avaliação das valências ecológicas destas áreas, explorando abordagens a diferentes escalas
temporais e espaciais, tendo como base a informação disponível sobre o uso e a ocupação
do solo. É discutida ainda a contribuição destas ações para o conhecimento dos serviços do
ecossistema no periurbano e para uma melhor avaliação ambiental estratégica no contexto de
planeamento do território.
No Capítulo 6 é exposta essa ausência de instrumentos de política que condicionam uma
atuação ajustada e concertada no espaço periurbano. Este espaço periurbano é órfão de políticas
- a múltiplos níveis de governança. As suas especificidades não conseguem ser acolhidas nem
pelas políticas de urbanismo e ordenamento do território conforme já retratado no Capítulo
4, nem por outras, como por exemplo, pela política agrícola, apesar que esta atividade ainda
ocupar quase metade da área nestes territórios.
As dinâmicas territoriais são operadas por pessoas, que de múltiplas formas investem, seja
simplesmente comprando uma casa para morar ou desenvolvendo uma atividade económica.
O Capítulo 7 traz-nos uma visão de quem são essas pessoas do periurbano e o que as move,
reportando-se por exemplo aos fatores que geram atratividade para o investimento neste tipo
de espaço em particular.
O potencial das áreas periurbanas para aumentar a sustentabilidade dos territórios
metropolitanos advém da sua diversidade e complexidade de relações e padrões de uso,
condição essencial para um maior resiliência. No Capítulo 8 exploram-se oportunidades
face à incerteza e geram-se futuros plausíveis e desejáveis num processo colaborativo e que
permitem responder a um mundo em mudança na interface entre o presente e o futuro.
Por fim, o Capítulo 9 traça-nos o retrato do periurbano. De um modo holístico sintetiza o que
materializa a identidade dos espaços periurbanos. Através de uma abordagem multi-método
envolvendo observação sistemática, recolha de imagens e inquéritos, veicula a imagem do espaço
periurbano tal como é construído e vivido pela população. Esta abordagem permite explorar
regularidades, ou seja, aspetos que estão presentes em todas as tipologias identificadas (cf.
Capítulo 2) mas também, dentro dessas regularidades, as variações que existem e conferem a
cada tipologia um carácter próprio e único.
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Esperamos que esta publicação e cada perspetiva presente ao longo de 9 capítulos permita
estabelecer uma grelha para novas leituras do espaço periurbano e que possa servir de
suporte ao desenvolvimento de instrumentos e práticas de planeamento e gestão do território
que qualifiquem e valorizem a sua identidade.
Há quem lamente a perda simultânea do urbano e rural com a emergência de espaços híbridos.
Nós, contrariamente, só podemos observar que se ganhou um espaço portador de uma nova
conceção do que é o urbano e o rural. A diversidade e a pluralidade são motores de evolução,
de criação e criatividade também para o território. Nessa medida entendemos que a condição
híbrida e plural do periurbano é geradora de novas oportunidades e de força no contexto atual
dos desafios dos territórios metropolitanos.

REFERÊNCIAS
[0.1] Piorr, A., Ravetz, J., Tosics, I. (2011), Peri-urbanisation in Europe: Towards a 		
European Policy to Sustain Urban-Rural Futures: (Synthesis report of the PLUREL 		
project): Luxembourg, European Commission Communications Unit, with University of
Copenhagen.
Available at: http://www.plurel.net/Synthesis_report_Peri-urbani_-sation_in_		
Europe-115.aspx

•15•

1
Na interface do
conhecimento

M. Conceição Colaço
M. Fátima Ferreiro
Sebastião Santos
Isabel Loupa-Ramos

1.1

Transdisciplinaridade, uma via para resolver problemas 		
complexos

O processo de investigação transdisciplinar tem como pré-requisitos a participação de atores
da sociedade em geral que colaboram em conjunto com os investigadores para a coprodução
de conhecimento. Esta abordagem procura que o trabalho entre todos seja próximo e contínuo
durante as várias fases da investigação, sendo bastante comum esta estar orientada para a ação
face a um objetivo ou desafio societal em concreto [1.1]. O envolvimento dos investigadores
com outros atores sociais é crítico, para assegurar que o conhecimento essencial de todas as
disciplinas relevantes e grupos de atores relacionados com o problema seja incorporado.
A abordagem transdisciplinar tem o seu foco em processos de diálogo, colaboração e
negociação, sendo diferente das metodologias de recolha de dados específicos.
Vários autores referem que esta é especialmente útil na reflexão sobre problemas e desafios
complexos (ver revista Futures 65). Este tipo de metodologia é conduzida pela necessidade de
resolver problemas do mundo real, podendo traduzir-se em mudanças na relação entre a ciência,
a sociedade e a prática em contextos multidimensionais. Com efeito, a transdisciplinaridade
conduz a novas formas de lidar com a incerteza e a complexidade ao integrar o conhecimento
de atores exteriores à academia fomentando, neste sentido, a aprendizagem social.
Simultaneamente, este tipo de investigação tem uma visão holística e integrativa, apresentando
novos desafios à comunidade científica, não só pela integração e aceitação de pontos de vista
diferentes mas também pela necessidade de promover a orientação da investigação para o
desenvolvimento sustentável [1.2].
No entanto, este tipo de abordagem não constitui apenas um meio para gerar factos e dados, de
forma a suportar tomadas de decisão. Trata-se, igualmente, da “construção de capacidades”
para a ação através de intensos processos de aprendizagem para as partes intervenientes.
Apesar de todos os benefícios inerentes à abordagem transdisciplinar, a mesma apresenta
uma grande diversidade de perspetivas (construção de saberes e aprendizagem para todos os
intervenientes, construção de dados e de consensos para a tomada de decisão em problemáticas
complexas), a qual envolve necessariamente dificuldades acrescidas pela necessidade
de utilizar mais recursos humanos, recursos financeiros e tempo destinados ao trabalho
conjunto. É igualmente necessário ter facilitadores que conduzam o processo participativo,
moderem as ações conjuntas e processem a informação recolhida que pode, por vezes, ser
pouco estruturada ou de difícil compreensão por parte de todos [1.3]. Porém, o balanço da
adoção de uma abordagem transdisciplinar é, claramente, positivo e enriquecedor para todos
os participantes.
O objetivo deste capítulo é apresentar um exemplo prático da utilização da abordagem
transdisciplinar no âmbito do projeto de investigação PERIURBAN, descrevendo o caminho
percorrido, os resultados obtidos e terminando com uma análise crítica de todo o processo.
A investigação desenvolvida e descrita neste capítulo tem o seu foco nas áreas periurbanas,
as quais se podem considerar exemplos de realidades diversas e complexas (ver capítulo 2
sobre tipologias) uma vez que se confrontam com grandes desafios na resposta aos problemas
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globais tais como as alterações climáticas, a segurança alimentar e o bem-estar de uma
população urbana em elevado crescimento [1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8].
Apesar do surgimento de uma atenção renovada relativamente às áreas periurbanas, estas
mantêm-se com uma fraca definição, quer geográfica quer conceptual [1.9].
Para trabalhar esta complexidade com a abordagem transdisciplinar torna-se importante
clarificar quais as perguntas chave que orientaram as reuniões que juntaram investigadores
e stakeholders das áreas em estudo, ou seja, as áreas periurbanas da Área Metropolitana de
Lisboa (AML). As três questões que nos guiaram foram as seguintes:
1. Como podem ser definidas as áreas periurbanas?
2. Quais são as características distintivas das áreas periurbanas?
3. Que critérios devem ser utilizados na definição de territórios periurbanos?

1.2

O caminho percorrido

O primeiro passo no trabalho desenvolvido foi a constituição de um painel de investigadores e
um painel de stakeholders da AML.
O painel de investigadores corresponde a dezanove investigadores de quatro centros de
investigação de duas universidades (Universidade de Lisboa e ISCTE-IUL). A diversidade da
pertença institucional traduziu-se na presença de treze áreas de conhecimento: arquitetura
paisagista, biologia e ecologia, sistemas de informação geográfica, planeamento e gestão
espacial urbana, diferentes engenharias (civil, química, florestal, ambiental e investigação
operacional e sistemas), sociologia urbana, economia territorial, educação e psicologia
ambiental. Com efeito, e para além da competência científica necessária para a aprovação
por parte da FCT de uma investigação deste âmbito, o projeto teve como propósito a garantia
de uma natureza interdisciplinar, sendo esta definida como a “colaboração de investigadores
de pelo menos duas áreas disciplinares distintas, em busca de resultados comuns” [1.10],
alcançada quer através da integração de diferentes áreas de conhecimento quer da atitude
de abertura dos investigadores relativamente a outras áreas, aprendizagens e abordagens de
investigação. A atitude de abertura por parte dos investigadores, apesar de ter estado sempre
presente desde o início em maior ou menor grau, conheceu uma evolução ao longo do tempo,
não só devido ao incentivo da liderança do projeto, mas também através da aprendizagem em
comum e do nível de confiança que se foi gerando na equipa.
A constituição do painel de stakeholders juntou pessoas de diferentes áreas sectoriais com
influência na gestão do território em estudo. Para o constituir foram endereçados mais de 400
convites a entidades e/ou instituições com relevância na área de estudo. No convite foi enviado
um questionário para conhecer a opinião destes elementos-chave sobre o que são as áreas
periurbanas bem como sobre o interesse e disponibilidade para integrar o painel permanente
de stakeholders do projeto.
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De acordo com as respostas recebidas, foram selecionadas pessoas de vários sectores de
atividade e de diferentes instituições. Simultaneamente, alguns habitantes da área de estudo,
que se mostraram interessados nesta temática, foram incluídos no painel. Como resultado, o
painel permanente de stakeholders envolveu trinta e seis pessoas da administração pública
central, regional e local, e do sector privado, bem como de organizações não-governamentais
e outros membros da sociedade civil.
Após a constituição dos dois painéis, encontravam-se reunidas as condições para desenvolver
a abordagem transdisciplinar no âmbito do PERIURBAN.
O processo dividiu-se em 5 etapas distintas em termos cronológicos nas quais se podem
encontrar, de forma interligada, as abordagens disciplinar (duas etapas), interdisciplinar (duas
etapas) e transdisciplinar (uma etapa), comportando-se estas como fonte de alimentação para
uma ‘espiral de produção’ de conhecimento. A Figura 1.1 apresenta o processo com as várias
etapas e os grupos de atores envolvidos.
Disciplinar

abril 2012
INQUÉRITO À
EQUIPA

Transdisciplinar

setembro 2012

Interdisciplinar

maio 2012
WORKSHOP
COM
STAKEHOLDERS

WORKSHOP
DE EQUIPA

DIMENSÕES
ASPECTOS
INDICADORES
ÁREAS
PERIURBANAS

Interdisciplinar
Disciplinar

INQUÉRITO AOS
STAKEHOLDERS

WORKSHOPS
TEMÁTICOS

junho-julho 2012

setembro 2012

Figura 1.1. O processo segundo o tipo de abordagem: disciplinar, interdisciplinar e
transdisciplinar
A primeira etapa englobou a abordagem disciplinar (abril 2012), onde a equipa de investigação
responde separadamente a um inquérito com perguntas abertas sobre as características
que definem as áreas periurbanas, permitindo desta forma identificar as suas principais
dimensões (temas que agregam um conjunto de características) e uma lista exaustiva de
aspetos (características).
A segunda (maio 2012) e a terceira etapas (junho-julho 2012) utilizaram a abordagem
interdisciplinar, isto é, trabalho em conjunto da equipa de investigadores. Durante a segunda
etapa são discutidas e refinadas as várias dimensões e aspetos que provêm da análise de
conteúdo das questões abertas da primeira etapa. A terceira etapa tem lugar quando o grupo de
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investigadores se dividiu em workshops temáticos discutindo quais os aspetos e indicadores
(medida geralmente quantitativa que serve para ilustrar os aspetos) que melhor caracterizam
cada dimensão.
A quarta etapa (setembro 2012) volta a ser disciplinar, pois os stakeholders de forma isolada
responderam a um pequeno inquérito sobre as características das áreas periurbanas. Esta
etapa não conduziu à reformulação das dimensões mas permitiu uma primeira validação do
caminho percorrido durante as 3 primeiras etapas.
A abordagem transdisciplinar tem lugar na quinta etapa durante a qual decorre um workshop
conjunto entre investigadores e stakeholders onde são discutidos e validados os resultados das
abordagens e momentos anteriores. Nesta etapa existe uma dinâmica elevada de produção de
conhecimento (i.e., reformulação, eliminação e introdução de novos aspetos).
Ao longo dos quatro anos de projeto foram vários os momentos interdisciplinares e
transdisciplinares os quais serão abordados em diferentes capítulos deste livro. O capítulo 2,
por exemplo, relativo às tipologias de áreas periurbanas da AML, apresenta etapas de produção
de conhecimento interdisciplinar e transdisciplinar.
Para a avaliação do processo foi aplicado um inquérito com perguntas sobre satisfação,
aprendizagem e utilidade deste trabalho.

1.3

Coprodução de conhecimento sobre a Área Metropolitana de
Lisboa (AML)

Nesta secção são apresentados os resultados da coprodução de conhecimento por tipo de
abordagem (Quadro 1.1).
Na primeira etapa – abordagem disciplinar – as características específicas que distinguem as
áreas periurbanas são resultado do inquérito realizado à equipa do projeto. Através da análise
de conteúdo foram identificados e categorizados vários aspetos para as seguintes dimensões:
“Mobilidade”, “Identidades e Vivências”, “Elementos Naturais”, “Ocupação do Solo”, “Atividades
Económicas”, “Funções Territoriais”. Estas seis dimensões constituíram o ponto de partida para
o evoluir da investigação.
Cada dimensão foi analisada de acordo com a sua persistência (supressão ou manutenção),
inovação ou reformulação, ao passar pelas diferentes etapas com abordagens interdisciplinares
e transdisciplinares.
No Quadro 1.1. pode observar-se, por tipo de abordagem, o ponto de partida com as seis
dimensões e listagem dos seus aspetos, apresentando-se a sua evolução, partindo de uma
abordagem disciplinar, passando para uma visão interdisciplinar onde os investigadores
trabalharam em conjunto, tendo culminado com a integração de saberes através de um trabalho
transdisciplinar que considera os contributos, validações e avaliação dos stakeholders. À
sistematização do quadro segue-se a apresentação quantitativa destas três etapas (disciplinar,
interdisciplinar e transdisciplinar) de produção de conhecimento.
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Quadro 1.1. Produção de conhecimento nas três abordagens do processo (setas síntese e
reformulação; N – novos aspetos; S – aspetos que foram suprimidos)

Disciplinar

Mobilidade

Transdisciplinar

Deficiente oferta de
transporte coletivo

Oferta de transporte
coletivo / público

Dependência do automóvel

Dependência do automóvel

Aumento da mobilidade
tangencial

Mobilidade tangencial

Aproveitamento das antigas
redes viárias mais rurais

Aproveitamento das antigas
redes viárias mais rurais

Conflito Estrada vs. Rua

Conflito Estrada vs. Rua

Relação com a comunidade

Relação com a comunidade

Forte relação com a terra

Forte relação com a terra

Relação com a comunidade
(com o local; local lifestyle)
/ Cidadania

Territorialidades
Conflituosas

Territorialidades
Conflituosas

Dormitórios

Dormitórios

Recomposição identitária

Recomposição identitária

Alta densidade do sistema
viário; (S)

Acessibilidade difícil aos
centros urbanos (S)

Prevalência do sistema
viário (S)

Identidades e Vivências

Interdisciplinar

Velocidade de recomposição
Relacionamentos baseados
numa ajuda mútua
Diversidade
Fraca identidade
População desqualificada

Movimentos pendulares (S)
Forte identidade (S)

Diversidade de relações de
vizinhança

Cidadania frágil

Pessoas estão no periurbano
por opção (N)
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Recomposição identitária

Elementos naturais

Disciplinar

Interdisciplinar

Maior abundância de áreas
seminaturais e verdes

Maior abundância de áreas
seminaturais e verdes

Maior abundância de áreas
seminaturais e verdes

Presença de elementos
naturais (S)

Coexistência de
continuidades e
descontinuidades (N)

Coexistência de
continuidades e
descontinuidades

Existência moderada de
áreas seminaturais (S)

Orografia (N)
Presença de água (N)

Mais sustentável (S)

Diversidade de usos de solo
Baixa densidade

Diversidade de usos de solo

}

Paisagem fragmentada

Utilização razoável não
urbana

Ocupação do Solo

Transdisciplinar

Descontinuidade do uso
urbano

Baixa densidade habitacional

Densidade habitacional

Fragmentação da Paisagem

Morfologia da ocupação do
solo urbano
Interface urbano-rural

Interface urbano-rural

Mistura de ocupações
Ocupação confusa

Coexistência de usos

Diversidade morfológica
Mistura de ocupação
residencial e industrial
Equipamentos vazios (S)
Baixa densidade
populacional (S)

Diversidade de usos de solo
intercalados

Continuidade do rural (N)

Média densidade
populacional (S)
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Continuidade do rural

Disciplinar

Interdisciplinar

Alguma agricultura

Atividades económicas

Alguma indústria

Funções Territoriais

Atratividade (N)
Sem Especialização definida

Diversidade de atividades
Multiplicidade de atividades
económicas

Multiplicidade de atividades
económicas

Especial presença da
agricultura

Especial presença da
agricultura

Muitas áreas agrícolas

Abundância de áreas
agrícolas

Partilha de atividades nem
sempre compatíveis (S)

Transdisciplinar

Agroindustrial (N)

Sem especialização definida
Abundância de áreas
agroflorestais (N)
Multiplicidade de atividades
Económicas
Especial presença da
agricultura
Abundância de áreas
agrícolas
Agroindustrial

Inexistência de
centralidades

Inexistência de
centralidades

Inexistência de
centralidades

Diversidade de
funcionalidades

Diversidade de
funcionalidades

Diversidade de funções

Falta de serviços públicos
(S)

Fragmentação dos espaços
(N;S)

Menos dependentes do
centro (S)

Promoção da biodiversidade
(N;S)

Nível de Serviço de
Infraestruturas básicas (N)
Grau de Isolamento de
equipamentos (N)

Ligação entre urbano e rural
(N;S)

1.3.1 Abordagem disciplinar
No decorrer desta etapa as dimensões “identidades e vivências” e a “ocupação do solo” foram
as que receberam maior número de contribuições, respetivamente 12 e 13 aspetos. Ao invés,
a “mobilidade”, “elementos naturais” e “funções territoriais” tiveram o menor número de
contribuições. A dimensão das “atividades económicas” ocupa uma posição intermédia com
sete aspetos enunciados.
Na resposta ao inquérito sobre as características do periurbano, verifica-se que cada um dos
investigadores não se limitou à sua especialidade ou área de trabalho. De facto, os resultados
mostram que as dimensões de “identidades e vivências” ou “ocupação do solo” são as que
apresentam maior abrangência, subjetividade e uma aparente menor especificidade, tendo
recebido contributos de todos os investigadores. Estamos perante duas dimensões de
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caracterização que podem considerar-se ‘familiares’, ou seja, onde todos consideram que têm
algo a dizer por envolverem aspetos relacionados com o que se “sente” (identidade e vivências),
“o que se vê” (ocupação do solo) e “o que se faz” (atividades económicas). Pelo contrário, as
outras dimensões parecem não apresentar esta natureza de familiaridade, apesar de todos os
investigadores terem a sua habitação na AML. No entanto, o conhecimento abrangente deste
território pode não ser comum a todos os membros. A transversalidade de alguns temas devido
à sua proximidade com as vivências de todos conduz a um intercâmbio de conhecimento entre
diferentes áreas de conhecimento.
1.3.2. Abordagem interdisciplinar
A etapa interdisciplinar decorreu em duas etapas distintas. Na primeira, a equipa de
investigadores foi convidada a rever as suas contribuições recolhidas no inquérito (dimensões
e aspetos). Na segunda, os investigadores foram divididos em workshops temáticos por
dimensão, discutindo quais os aspetos e lista de indicadores que melhor a caracterizam.

Figura 1.2. Workshop de investigadores (2ª etapa, maio 2012)

Durante este processo alguns aspetos de caracterização dos territórios periurbanos persistiram,
outros foram reformulados tendo sido alvo de uma síntese, e novos foram integrados. Como
se pode observar na Figura 1.3., os aspetos de todas as dimensões foram alvo de alterações
tendo igualmente aparecido alguns novos em todas as dimensões. É de salientar a dimensão da
“mobilidade” na qual todos os aspetos na fase disciplinar foram suprimidos tendo surgido 5 novos
aspetos que no entender dos investigadores melhor explicam a realidade da área periurbana
quanto a esta dimensão. A dimensão das “funções territoriais” encontra-se em segundo lugar
pelo número de novos aspetos introduzidos. Os novos aspetos introduzidos correspondem
efetivamente a novas questões que ainda não tinham sido abordadas em nenhuma das duas
dimensões, tais como a “dependência do automóvel”, o “aumento da mobilidade tangencial” ou
a “ligação entre urbano e rural”.
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Figura 1.3. Evolução quantitativa dos aspetos por dimensão na passagem da abordagem
disciplinar para interdisciplinar
A “ocupação do solo”, “identidades e vivências” e “atividades económicas” foram as dimensões
com maior síntese e consequente reformulação dos seus aspetos. Estes resultados parecem
revelar que as dimensões que estavam menos recetivas a contribuições na fase disciplinar,
tornaram-se mais ativas na fase interdisciplinar, podendo significar uma disponibilidade dos
investigadores para aprender e integrar outros conhecimentos consubstanciando, desta forma,
um verdadeiro trabalho interdisciplinar.
Apesar desta disponibilidade e abertura, há temas de caracterização que recolhem menos
contributos e sofrem menos mudança. É o caso da dimensão “elementos naturais”, tendo
apresentado o menor número de alterações (supressão de 2 aspetos, adição de 1 aspeto e
manutenção de 1 aspeto) na fase interdisciplinar da investigação. Recordando o que foi referido
a propósito da etapa disciplinar de produção de conhecimento, podemos estar perante temas
menos familiares para investigadores que não são das ciências naturais, sendo aquela que está
mais afastada do dia-a-dia de quem vive na AML.

1.3.3. Abordagem transdisciplinar
Esta etapa foi essencial para a validação e reformulação do enquadramento conceptual
desenvolvido nas etapas disciplinar e interdisciplinar: todos os aspetos considerados pelos
investigadores foram revistos pelo painel permanente de stakeholders. Esta etapa teve
como propósito beneficiar do conhecimento dos atores que desenvolvem a sua atividade nos
territórios periurbanos e têm um conhecimento local muito concreto dos mesmos (Figura 1.4).
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Figura 1.4. Workshop de stakeholders (etapa 5, setembro 2012)
Os dados quantitativos da dinâmica da presença dos aspetos entre a fase interdisciplinar e
a fase transdisciplinar encontra-se na Figura 1.5, revelando que novamente alguns aspetos
de caracterização dos territórios periurbanos persistiram, outros foram reformulados tendo
sido alvo de uma síntese e novos foram integrados. Todas as dimensões tiveram algum tipo de
ação por parte dos stakeholders, tendo a discussão nos vários painéis temáticos sido bastante
intensa entre todos. Esta dinâmica demonstra um grande interesse por parte do painel de
stakeholders conduzindo a uma maior produção de conhecimento sobre as áreas periurbanas
da AML.
A dimensão com menor persistência de aspetos foi a de “identidades e vivências” onde somente
dois aspetos dos elaborados na etapa disciplinar e interdisciplinar se mantiveram. Daqui
resultou que esta foi a dimensão que sofreu maior esforço de reformulação e de síntese tendo
em vista a integração do conhecimento dos stakeholders, ou seja a produção de conhecimento
transdisciplinar.
No que concerne à introdução de novos aspetos, vale a pena salientar que todas as dimensões
tiveram novas contribuições ou reformulação dos aspetos com exceção da “identidades
e vivências”. As dimensões relacionadas com as “atividades económicas”, os “elementos
naturais” e a “mobilidade”, mostraram estar mais bem ‘resolvidas’ ou consolidadas na medida
em que mantiveram todos os aspetos provenientes da etapa interdisciplinar, agregando ou
reformulando apenas mais dois aspetos cada na etapa transdisciplinar. A dimensão “funções
territoriais”, continuou a apresentar uma grande dinâmica em relação aos aspetos, pois nesta
fase verifica-se a supressão de 3 aspetos provenientes da fase interdisciplinar, manutenção de
1 aspeto, reformulação de 1 antigo e adição de 2 novos.

•27•

Figura 1.5. Evolução dos aspetos por dimensão na passagem da abordagem disciplinar para
interdisciplinar

1.3.4. Dinâmica da coprodução do conhecimento
A metodologia transdisciplinar é baseada na ideia de coprodução e génese de conhecimento
através da inclusão de um grupo de stakeholders. Não há um papel exclusivo da academia no
processo de produção de conhecimento; existe, sim, um conjunto de atores que colaboram.
Como resultado desta colaboração aparecem perspetivas alternativas que vão além da
tradicional visão disciplinar [1.11].
Consequentemente, não é de estranhar a grande dinâmica de entradas, saídas e reformulações
de aspetos que se verifica nas etapas inter e transdisciplinares. Se com a primeira, se criam
pontes e quebram-se barreiras sobre as disciplinas de foco tradicional, na segunda criam-se
pontes para a ação através dos atores (stakeholders) que trabalham e desenvolvem estratégias
no terreno.
À partida poder-se-ia imaginar que a investigação disciplinar é antagónica da investigação
transdisciplinar. No entanto, o que se verifica é que estas são complementares. Como refere
Doucet & Janssens [1.12], a transdisciplinaridade é alimentada pela investigação disciplinar;
por sua vez, a investigação disciplinar fica mais esclarecida pelo conhecimento transdisciplinar
de uma maneira nova e fértil.
O que se verifica nos resultados da investigação apresentada é que a etapa disciplinar mostrou
que dimensões podem caracterizar as áreas periurbanas. Simultaneamente, verifica-se que
existem dimensões como “identidades e vivências” e “ocupação do solo” que apresentam
maior abrangência e subjetividade levando a que as contribuições tivessem como proveniência
todos os investigadores sem distinção de área disciplinar. Desta forma, o conhecimento
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disciplinar extravasa o seu campo inicial, fluindo entre as diferentes áreas devido à afetividade
e familiaridade sentida por estes relativamente a estas dimensões.
A abordagem interdisciplinar correspondeu a um momento de síntese, onde vários aspetos
iniciais foram suprimidos e outros reformulados. Este processo revela igualmente a capacidade
de mudança introduzida por um grupo interdisciplinar transgredindo fronteiras disciplinares.
Revela igualmente a importância do campo disciplinar na identificação do que é essencial em
cada tema de caracterização dos territórios periurbanos. As estratégias interdisciplinares
funcionam numa base de ‘igualdade entre pares’ e a evolução para um consenso é eventualmente
mais provável de acontecer quando existe o reconhecimento das capacidades, valências e
compreensão mútua. Esta hipótese pode explicar o elevado nível de aspetos reformulados.
Pelo contrário, a abordagem transdisciplinar é caracterizada por um elevado grau de persistência
(manutenção de muitos aspetos) revelando que estes momentos não são ‘revolucionários’,
de rutura, mas sim ‘reformativos’, na medida em que os stakeholders não põem em causa o
trabalho desenvolvido previamente, preferindo reformular e adaptar os aspetos já identificados
na caracterização feita pelos investigadores. Os inquéritos preenchidos pelos investigadores e
pelos stakeholders também oferecem pistas para a explicação da natureza mais ‘conservadora’
da etapa transdisciplinar.
Com efeito, a análise comparativa das definições de periurbano realizada pelos dois grupos
revela que existe um grande consenso entre os investigadores e os stakeholders relativamente
aos aspetos a considerar nas seis dimensões. A principal diferença entre estes dois grupos
manifestou-se na ponderação positiva ou negativa dada pelos investigadores a cada um dos
aspetos antes de os expressarem. Por seu lado, os stakeholders referiam com maior frequência
os possíveis extremos que poderiam acontecer para cada aspeto, o que levou a que para
algumas dimensões fosse possível identificar valores extremos ou opostos (p. ex. “elevada
qualidade de vida” versus “fraca qualidade de vida” ou “elevado valor ecológico” versus
“espaços degradados”). Esta dicotomia reforça o argumento inicial de que pode existir uma
ampla gama de contextos (por vezes opostos) que concorrem em simultâneo para a definição
de territórios periurbanos.
Enquanto os investigadores procuraram formular uma realidade mais abrangente, os
stakeholders tenderam a expressar exatamente o que lhes é familiar na sua experiência
territorial.

1.4

Qualidade do processo/avaliação dos resultados

A avaliação da qualidade do processo de produção de conhecimento foi sendo realizada ao longo
das várias etapas identificadas anteriormente (disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar). A
realização de reuniões com uma periodicidade quase mensal entre os investigadores permitiu
aferir as dificuldades, incertezas e aprendizagens entre todos, sendo também incentivada a
partilha e a liberdade de expressão dentro desta equipa. O ambiente de abertura onde todas as
opiniões eram tidas como válidas e importantes foi igualmente incentivado pelos facilitadores
das sessões onde os stakeholders participaram. Este facto fez com que investigadores e
stakeholders participassem ativamente, discutindo as dimensões, reformulando, suprimindo
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e criando novos aspetos. Como se pode observar na Figura 1.6, existe uma dinâmica elevada
quanto aos aspetos nas etapas interdisciplinar e transdisciplinar, o que nos leva a considerar
não só que o tema interessava a todos os intervenientes, mas também que todos teriam algo a
dizer e que a sua opinião era útil e válida.

Figura 1.6. Alterações globais nas etapas interdisciplinar e transdisciplinar

Para confirmar esta nossa opinião, foi realizada uma ficha de avaliação para os dois painéis
(investigadores e stakeholders) distribuída no final da etapa transdisciplinar onde se aferiu
a satisfação, aprendizagem e utilidade deste método de produção de conhecimento. O
questionário foi desenhado através de diversas afirmações e os inquiridos podiam responder
entre 1 – discordo totalmente e 5 – concordo completamente.
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Quadro 1.2. Avaliação da etapa transdisciplinar
Satisfação
Investigadores
Stakeholders

Senti os stakeholders (STK) motivados

4.58

Este workshop (WS) correspondeu ao que eu esperava

4.24

Gostei de ter participado no WS

4.69

Aprendizagem conjunta
Investigadores
Stakeholders

Aprendi mais sobre áreas periurbanas

3.77

Aprendi e fiquei mais envolvido com a temática

4.43

Utilidade
Investigadores

Os resultados do WS são úteis para o projeto

4.09

Stakeholders

Os resultados do WS vão ser úteis para o projeto

4.34

Desempenho da mediação

Investigadores

Stakeholders

Senti dificuldade em captar as ideias dos STK

3.00

Era necessário mais tempo com os STK

3.38

Senti que estava pouco preparado para trabalhar com os STK

2.40

Apresentação clara e informativa

4.31

Fui capaz de expressar as minhas opiniões

4.37

As minhas opiniões e ideias foram ouvidas

4.54

Intervim mais do que tinha previsto

4.03

Todos tiveram oportunidade de participar

4.71

Como se pode constatar através dos resultados dos inquéritos (Quadro 1.2), investigadores
e stakeholders dizem-se ‘bastante satisfeitos’ com o workshop da etapa transdisciplinar,
sendo este uma fonte de aprendizagem conjunta, útil não só para o trabalho de investigação
da equipa do projeto, mas igualmente para o conjunto de stakeholders, nomeadamente no que
diz respeito ao exercício da sua função profissional. Verifica-se igualmente que o trabalho de
mediação foi desafiante para a equipa de investigadores pois, apesar de se sentirem preparados
para trabalhar com os stakeholders, nalguns casos foi difícil captar as suas ideias, o que pode
indicar a necessidade de estar mais tempo com este tipo de atores. As dificuldades sentidas
pela equipa de investigadores parece ter passado despercebida pelo painel de stakeholders,
tendo estes considerado que a informação era clara e que podiam intervir com facilidade
sabendo que as suas ideias e opiniões eram todas consideradas válidas pela equipa académica.
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1.5

Considerações finais

Tendo consciência da complexidade e diversidade das áreas periurbanas em termos sociais, económicos
e ambientais, o processo desenvolvido ao longo de 5 etapas foi concebido de forma a reunir múltiplas
bases de conhecimento informando uma visão mais completa do significado da “periurbanidade” no
contexto da Área Metropolitana de Lisboa.
O foco da análise consistiu numa coleção de aspetos que melhor caracterizasse as paisagens periurbanas.
Um conjunto sólido de indicadores foi selecionado (dando corpo aos aspetos identificados) e utilizado em
análises estatísticas, permitindo a criação de mapas de tipologias periurbanas da AML. Este processo
mostrou evidências da sua importância pois ambos os painéis, de investigadores e stakeholders, se
reviram nos mapas resultantes, nomeadamente na identificação de 2 clusters urbanos e 5 clusters
periurbanos (cf. Capítulo 2).
Existe, de facto, uma natureza exigente e desafiante neste tipo de abordagem para produção de
conhecimento, tendo as recomendações fornecidas por Tress e outros [1.13] sido de grande utilidade
na organização do processo: o projeto foi planeado desde o início tendo em conta uma abordagem
transdisciplinar e, por conseguinte, a disponibilidade de tempo e recursos foram ponderados à partida
de forma a apoiar o processo; a equipa foi escolhida a fim de cobrir o maior leque de conhecimentos
necessários com o menor número possível de especialistas; a produção de conhecimento entre os
membros da equipa foi promovida através de reuniões regulares (mensais) e na organização de uma
visita de campo. Este processo de interação foi facilitado uma vez que já existiam experiências de
trabalho anterior de quase todos os membros da equipa com a coordenadora do projeto, bem como entre
alguns membros da equipa. Não obstante este contexto privilegiado de conhecimento prévio, o tempo
considerado para a criação de uma linguagem comum entre diferentes pessoas de áreas disciplinares
diversas foi subestimado e teve de ser alargado. O investimento no reforço da compreensão mútua
das linguagens e perspetivas de cada membro da equipa, na transição entre o momento disciplinar e o
momento interdisciplinar, acabou por se revelar fundamental no sucesso do momento transdisciplinar,
aumentando a confiança da equipa na comunicação com os stakeholders; também estes com filiações
profissionais e formações académicas diversas.
Não podemos esquecer o papel dos facilitadores e mediadores pela sua elevada importância ao
assegurarem que todas as vozes fossem encorajadas a darem o seu contributo e a serem ouvidas.
A produção ou coprodução de conhecimento transdisciplinar no âmbito da compreensão de realidades
complexas como os territórios periurbanos revelou-se útil, mas também demonstrou a importância de
um ponto de partida disciplinar e interdisciplinar na construção de uma visão comum, abrangente e
integrada. Este processo, considerado como um interface de criação de conhecimento, implica abertura
e disposição para partilhar e aprender. Com efeito, sem estes pré-requisitos não parece ser possível
trabalhar em ambientes inter e transdisciplinares.
Em suma, os resultados aqui apresentados reforçam os benefícios da pesquisa transdisciplinar na
produção de conhecimento sobre territórios complexos, justificando a pertinência da inclusão de
stakeholders no âmbito de processos de planeamento, onde os investigadores podem ser confrontados
com as suas limitações e atribuir valor a outros tipos de conhecimento.
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2.1

Razões para a desconstrução do periurbano

Os territórios apresentam uma grande diversidade de configurações cuja delimitação suscita
sempre alguma discussão em função dos diferentes critérios que se consideram, aumentando
ainda a dificuldade quando se considera também a multiplicidade de combinações possíveis
entre eles.
Esta complexidade na leitura dos espaços explica o recurso a estratégias cognitivas de
simplificação que resultam na homogeneização e simplificação do significado atribuído
aos diferentes territórios; processo conhecido como redução cognitiva ou de formação de
estereótipos. No fundo, a redução cognitiva, que tem a vantagem de facilitar a leitura de
territórios normalmente muito complexos, funciona também como um rolo compressor que
torna igual o que pode ser substancialmente heterogéneo.
É fácil perceber os efeitos negativos que este olhar estereotipado tem sobre a representação
das áreas periurbanas e sobretudo sobre a gestão das suas dinâmicas. Neste contexto justificase um exercício de identificação de tipologias no espaço periurbano da Área Metropolitana de
Lisboa (AML). O reconhecimento e delimitação das diferenças num amplo espaço metropolitano,
normalmente olhado como homogéneo, pode ser obtido através da aplicação de metodologias
que consideram um campo alargado e diversificado de características (variáveis) capazes
de serem trabalhadas de modo a resultar na distinção de unidades territoriais (neste caso
freguesias).
Assim, neste capítulo pretende-se demonstrar a importância da diferenciação e individualização
de territórios que, correspondendo à ideia de periurbano, contêm particularidades suficientes
para se distinguirem entre si. O conjunto desses tipos dá sentido à ideia de diversidade no seio
da unidade periurbana.
Por estas razões, argumentamos que não há apenas um tipo de espaço periurbano, único e
homogéneo, em torno de um núcleo urbano em regiões metropolitanas, podendo, na verdade,
ser encontrados diferentes tipos de áreas individualizadas. Para além disto, têm de ser tidas em
consideração múltiplas dimensões para caracterizar a complexidade da identidade periurbana,
o que requer uma abordagem transdisciplinar ligando os aspetos físicos, económicos, sociais
e individuais, bem como a incorporação das perspetivas dos stakeholders locais e regionais.
Com este capítulo propõe-se uma abordagem metodológica para a identificação de tipologias
de áreas periurbanas, tendo em conta a complexidade descrita e baseando-se em quatro etapas
sequenciais: (i) identificar as dimensões periurbanas mais relevantes, mediante a articulação
da base de conhecimento de peritos e de stakeholders; (ii) definir um conjunto de indicadores
para cada dimensão previamente identificada; (iii) identificar a informação redundante para
cada dimensão através da análise de componentes principais; (iv) aplicar uma análise de
clusters para a identificação de tipologias de áreas periurbanas.
Desta forma, serão integrados os contributos das várias dimensões de análise e as forças
motrizes consideradas capazes de moldar as especificidades das zonas periurbanas,
designadamente a paisagem e valores ecológicos, atividades económicas, características
sociais, morfologia e estrutura urbana, sistema de planeamento e modelos de governança
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ou a opinião pública e os stakeholders. Metodologia semelhante foi também aplicada para a
definição de tipologias para áreas em risco de desertificação à escala nacional, embora usando
um referencial metodológico mais simplificado e menos integrado [2.1].
A recolha de dados quantitativos e qualitativos para a construção de uma tipologia é outro
aspeto inovador desta abordagem. A equipa contava já com alguma experiência na coleta e
tratamento de ambos os tipos de dados, designadamente, a análise de dados oriundos das
estatísticas oficiais ou de sessões com stakeholders e peritos [2.2], mas também a partir da
georreferenciação de conjuntos de dados. Conseguiu-se ainda reunir competências na equipa
para o uso de ampla gama de métodos e ferramentas analíticas, como o GIS [2.1; 2.3; 2.4],
técnicas de estatística multivariada e análise multicritério [2.5].

2.2

Tipologias de áreas periurbanas da AML

Ao invés do que é comum, defende-se que a criação de uma tipologia aplicada a um território
é mais um processo colaborativo do que um simples processo estatístico. Sendo este último
fundamental para se poder manusear de forma inteligível grandes volumes de informação. O
que importa verdadeiramente é garantir que a identificação, recolha e preparação dos dados
seja feita de modo a que académicos, técnicos, políticos, ativistas, etc. nela se revejam, e
por isso se consigam mobilizar nos respetivos domínios de atuação. Por outro lado, importa
também que após o tratamento estatístico dessa informação e posterior espacialização dos
resultados (clusters obtidos) das unidades territoriais (freguesias), se estabeleçam interações
que tornem o número, a forma e a natureza dos tipos de periurbano consensual para vários
atores. Mas se, por um lado, esta é a opção que se considera melhor defender as identidades e
os interesses em jogo, também é verdade que outro desafio se coloca no momento em que se
pretende operacionalizá-la.
A solução passou pela organização de sessões com stakeholders, transversais e não sectoriais,
para discutir, melhorar ou validar a informação que se julgou adequada. Estas sessões foram
realizadas em duas fases do processo: a primeira durante a seleção de indicadores e recolha da
informação e a segunda para validar as tipologias obtidas, quer de âmbito sectorial (mobilidade,
identidades e vivências, atividades económicas, etc.), quer global (ver capítulo 1).

2.2.1 Os indicadores como matéria-prima
As duas primeiras etapas da abordagem metodológica consistem em selecionar as dimensões/
painéis temáticos relevantes para a caracterização das áreas periurbanas e identificar
os indicadores mais adequados (e disponíveis) para cada uma dessas dimensões. Face à
escassez de suporte técnico e científico para o processo de identificação das dimensões de
análise relevantes e da seleção dos indicadores que melhor as descrevem [2.6], recorreuse ao conhecimento especializado de peritos e às perspetivas dos stakeholders regionais, de
acordo com a sua experiência e conhecimento do território [2.7]. Detalhes adicionais deste
procedimento metodológico podem ser encontrados no capítulo 1 deste volume e em LoupaRamos et al. [2.8].
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Como primeiro resultado deste processo interativo, envolvendo os peritos que compõem a
equipa de investigação, identificaram-se seis painéis temáticos - Mobilidade, Identidades e
vivências, Elementos naturais, Ocupação do solo, Atividades económicas e Funções territoriais
– fundamentais para identificar o “caráter periurbano” numa perspetiva transdisciplinar.
Numa segunda etapa, selecionou-se um grupo de indicadores, distribuído pelos seis painéis, e
solicitou-se a colaboração dos stakeholders para a sua validação. Para tal foi realizada nova
sessão, na qual se apresentaram os indicadores em cada painel e se solicitou a opinião dos
stakeholders sobre a sua adequabilidade e acesso a informação para os construir.
Face aos resultados obtidos na sessão com os stakeholders e à disponibilidade dos dados,
estabeleceu-se um conjunto de 83 indicadores, de diferentes tipos, de acordo com as
especificidades de cada painel. Por exemplo, para a dimensão do “Uso do solo” usaram-se,
maioritariamente, métricas de paisagem derivadas dos dados Corine Land Cover [2.9]. Para
as dimensões “Atividades económicas” e “Identidades e vivências”, a maioria dos indicadores
foram de natureza socioeconómica, resultando dos Recenseamentos Gerais da População e da
Habitação (Censos 2011) e de outras estatísticas oficiais.
O número de indicadores por dimensão varia entre 5 e 22 por dimensão (Quadro 2.1) e cada
uma das 211 freguesias1 da AML foi caracterizada utilizando este conjunto de 83 indicadores.

Quadro 2.1. Conjunto de indicadores selecionados
Painéis
temáticos

Indicadores
Distância em transporte público à sede de Concelho (km)
Tempo em transporte público à sede de Concelho (min)
Distância em transporte público a Lisboa (km)
Tempo em transporte público a Lisboa (min)
Deslocações em autocarro (%)

Mobilidade
Deslocações em metropolitano ou elétrico (%)
Deslocações em comboio (%)
Deslocação em automóvel (%)
Taxa de motorização (Veículos / 1000 hab.)
População que trabalha ou estuda noutro concelho (%)

1

As freguesias consideradas no âmbito deste projeto são aquelas que estavam em vigor em 2012, antes do 		
processo de reorganização administrativa das freguesias ocorrido em 2013.
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Painéis
temáticos

Indicadores
Densidade da rede viária (km/km2)

Mobilidade

Índice de sinistralidade por atropelamento (Sinistros/100000 hab.)
Peso da rede viária em áreas urbanas (%)
Proporção de novos moradores relativa a 2005 – origem de fora da freguesia do
mesmo município, de outro município ou país (%)
População natural da freguesia onde reside (%)
Taxa de variação da população residente 2001-2011 (%)
Percentagem de moradores provenientes de outra freguesia do mesmo município
(%)
Percentagem de novos moradores proveniente de outro município (%)
Percentagem de novos moradores proveniente do estrangeiro (%)
Variação do peso da população com ensino superior 2001-2011 (%)
Coeficiente de localização de casais com filhos

Identidades
e vivências

Coeficiente de localização de núcleos unipessoais
Coeficiente de localização de outras famílias sem núcleo
Coeficiente de localização de casais sem filhos
Coeficiente de localização de famílias monoparentais
Coeficiente de localização de famílias complexas
Variação do índice envelhecimento (%)
Variação da habitação unifamiliar isolada (%)
Peso da habitação secundária 2011 (%)
Variação do peso da habitação secundária 2001-2011 (%)
Coeficiente de localização de habitação unifamiliar isolada
Percentagem média de votantes nas eleições autárquicas 2005-2009 (%)

Identidades
e vivências

Percentagem de reafectação do solo 2000-2006 (%)
Percentagem de beneficiários do Rendimento Social de Reinserção (%)
Variação do índice de rejuvenescimento (%)
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Painéis
temáticos

Indicadores
Cobertura por elementos verdes (%)
Cobertura por elementos com valor natural (%)

Elementos
naturais

Cobertura por áreas de Rede Natura 2000 (%)
Largest patch index das parcelas com valor natural (%)
Comprimentos das linhas de água (km)
Parcelas de elementos com valor natural na paisagem (n.º)
Área da freguesia coberta por uso agroflorestal (%)
Área da freguesia coberta por culturas anuais (%)
Área da freguesia coberta por culturas permanentes (%)
Área da freguesia coberta por florestas (%)
Área da freguesia coberta por matos (%)
Área da freguesia coberta por mosaico agrícola (%)
Área da freguesia coberta por áreas artificializadas (%)
Área da freguesia coberta por áreas húmidas ou costeiras (%)

Ocupação do
solo

Área da freguesia coberta por áreas urbanas (%)
Índice de riqueza de usos (n.º de usos diferentes)
Número de polígonos na freguesia (n.º)
Densidade de orlas na paisagem (km/km2)
Densidade habitacional (n.º fogos/ha)
Comprimento total da orla urbana/não urbana (km)
Densidade da orla urbana/não urbana (km/km2)
Largest patch index (% da área da freguesia ocupada pelo maior polígono nãourbano)
Número de manchas urbanas (n.º)
Desvio padrão da dimensão das manchas urbanas
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Painéis
temáticos

Indicadores
Especialização do emprego com base nos Censos 2011
Especialização do emprego com base nos quadros de pessoal – índice de
especialização
Especialização das empresas com base nos quadros de pessoal – índice de
especialização
Diversificação do emprego com base nos quadros de pessoal – índice de
diversificação
Diversificação do emprego com base nos Censos 2011
Diversificação das empresas com base nos quadros de pessoal – índice de
diversificação
Coeficiente de localização do sector da logística e distribuição
Coeficiente de localização do sector agrícola – Emprego

Atividades
económicas

Coeficiente de localização do sector agrícola – Empresas
Peso do sector agroindustrial (%)
Dimensão média das explorações agrícolas (ha)
Proporção de produtores agrícolas com menos de 65 anos (%)
Proporção de produtores agrícolas singulares que exercem outras atividades
económicas para além da atividade agrícola (%)
Percentagem de solo classificado para uso agrícola (%)
Dimensão média das empresas agrícolas (n.º de trabalhadores)
Percentagem de dependências de caixa agrícola em relação ao total de
dependências bancárias (%)
Valor médio da oferta imobiliário (€/m2) (valores confidenciais)
Índice Rendas Corporate - Ci -arrendamento de armazém industriais (€/m2)
(valores confidenciais)
Peso dos pedidos de viabilidade na população residente (%)
Alojamentos familiares de residência habitual sem água canalizada (%)
Alojamentos familiares de residência habitual sem sistema de drenagem de
águas residuais (%)

Funções
territoriais

Edifícios não servidos por recolha de resíduos urbanos (%)
Densidade populacional bruta (população residente/unidade de área urbana)
Potencial de centralidade
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2.2.2 Dos indicadores à modelação estatística da informação
Para sintetizar a informação redundante existente nas diversas dimensões (ou painéis
temáticos) e obter um conjunto reduzido de indicadores representativos das mesmas [2.10],
aplicou-se a Análise de Componentes Principais (ACP) [2.11] às matrizes de dados de cada
um dos seis painéis (Quadro 2.1), recorrendo ao software Statistica® (versão 10.0). Como os
indicadores se expressam em diferentes unidades ou escalas de medida foi necessário proceder
à sua padronização antes da aplicação da ACP. Aplicou-se ainda a rotação Varimax ao extrair
as componentes, a fim de aumentar a correlação de cada variável com uma única componente.
A fim de alcançar uma representação equilibrada dos seis painéis temáticos no conjunto
de indicadores, foram retidos quatro eixos/componentes para cada painel ao aplicar a ACP,
representando pelo menos 60% da variabilidade total dos dados, o que se considera adequado
para indicadores relacionados com as ciências sociais [2.11]. Por fim, para cada componente
extraída foi selecionado o indicador mais correlacionado com a mesma.
Como resultado deste processo, os 83 indicadores iniciais deram origem a um subconjunto
de 24 indicadores a serem utilizados na análise subsequente (6 dimensões x 4 indicadores),
garantindo que todas as dimensões contribuem em idêntica medida para a definição de tipologias
periurbanas, em consonância com o proposto por Hornis e Van Eck [2.12]. Apresentam-se no
Quadro 2.2 os indicadores selecionados.
No sentido de identificar grupos de freguesias que partilham características semelhantes, à
matriz dos dados reduzida (24 indicadores caracterizando as 211 freguesias), foi em seguida
aplicada uma análise de clusters pelo método Partition Around Medoids (PAM) [2.13]. Na
aplicação deste método utilizou-se o Software R® (versão 2.15.1). O PAM é um método de
partição não-hierárquica que agrupa objetos (freguesias, neste caso) num determinado número
de clusters, atendendo a que os objetos dentro de cada cluster são mais semelhantes entre si
do que relativamente a objetos pertencentes a outros clusters [2.14]. No PAM, o centro de
cada cluster é designado por medóide e constitui um objeto específico; neste estudo, o medóide
corresponde à freguesia que melhor representa cada cluster de freguesias. O PAM baseou-se
na matriz das distâncias euclidianas de dados padronizados.
De modo a possibilitar a definição do número ótimo de clusters efetuou-se uma análise pericial
[2.15]: fez-se a representação espacial dos resultados da aplicação do método PAM para um
número de clusters entre 2 e 10 clusters (inclusive) e analisaram-se os resultados em função
do conhecimento dos elementos da equipa sobre essas áreas. A representação espacial dos
clusters obtidos foi feita com o software ArcGIS (v10.0).
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Quadro 2.2. Indicadores selecionados após a aplicação da Análise de Componentes Principais
(ACP)
Painéis
temáticos

Indicadores selecionados
Tempo em transporte público à sede de Concelho (min)

Mobilidade

Deslocações em autocarro (%)
Deslocações em metropolitano ou elétrico (%)
Deslocações em comboio (%)
Taxa de variação da população residente 2001-2011 (%)

Identidades
e vivências

Coeficiente de localização de famílias complexas
Variação do índice envelhecimento (%)
Coeficiente de localização de habitação unifamiliar isolada
Cobertura por elementos verdes (%)

Elementos
naturais

Cobertura por áreas de Rede Natura 2000 (%)
Largest patch index das parcelas com valor natural (%)
Parcelas de elementos com valor natural na paisagem (nº)
Área da freguesia coberta por uso agroflorestal (%)

Ocupação do
solo

Área da freguesia coberta por mosaico agrícola (%)
Área da freguesia coberta por áreas artificializadas (%)
Comprimento total da orla urbana/não urbana (km)
Especialização das empresas com base nos quadros de pessoal – índice de
especialização

Atividades
económicas

Diversificação do emprego com base nos quadros de pessoal – índice de
diversificação
Coeficiente de localização do sector agrícola – Emprego
Índice Rendas Corporate - Ci - arrendamento de armazém industriais (€/m2)
(valores confidenciais)
Alojamentos familiares de residência habitual sem sistema de drenagem de
águas residuais (%)

Funções
territoriais

Edifícios não servidos por recolha de resíduos urbanos (%)
Densidade populacional bruta (população residente/unidade de área urbana)
Potencial de centralidade
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2.2.3 Leitura crítica dos resultados
Por muito que a estratégia e a tática pareçam consistentes a prova final tem de vir dos
resultados, da sua qualidade, interesse e utilidade. O que se obteve afinal foi mais que uma
tipologia: foi uma forma renovada de ler a AML em geral e os espaços periurbanos em particular,
articulando informação de génese muito diferente mas conjugada entre si, permitindo delimitar
espaços metropolitanos tingidos por uma forte personalidade.
Há a sublinhar, como elemento central da aplicação da metodologia, a produção de tipologias
sectoriais (Figura 2.1), isto é, como os indicadores utilizados se organizavam por temas/
painéis. Foi assim possível proceder à construção/definição de espaços que apresentam traços
suficientemente distintos nas dimensões analisadas, capazes de gerar imagens setorializadas
sobre território.

Figura 2.1. Resultados da análise de cluster para cada painel temático
(a. Mobilidade; b. Identidade e vivências; c. Elementos naturais; d. Ocupação do solo; e.
Atividades económicas; f. Funções territoriais)
Com base nos resultados do método PAM, sete tipos de freguesias (sete clusters) surgiram
como o melhor compromisso entre um nível de detalhe elevado e uma excessiva generalização.
A tipologia global (Figura 2.2), pela diversidade, volume e relevância da informação usada,
resultou em cinco tipos diferentes de espaços periurbanos (clusters 1, 2, 4, 5 e 6 na fig. 2.2.) e 2
outros tipos julgados urbanos (clusters 3 e 7 na fig. 3.2) marcados por traços tão distintos que
foi interessante e razoavelmente simples descrever as respetivas identidades. Se é verdade
que as tipologias intermédias/setoriais facilitam a geração de políticas setoriais também é
verdade que esta tipologia global permite trabalhar as políticas e a gestão territorial de modo
mais sólido.
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Figura 2.2. Tipologias de áreas periurbanas da AML

As principais características de cada cluster podem ser resumidas do seguinte modo:
•

Cluster 1: 47 freguesias, compreendendo uma grande área contínua no norte da AML
e uma área menor na margem sul, representando no seu conjunto 31,0% da superfície
da AML. Este cluster é fortemente marcado por um uso do solo predominantemente
de mosaico agrícola e uma significativa interface “urbana/não-urbana”. Outra
característica importante é a existência de uma grande quantidade de residências
unifamiliares isoladas o que explica a baixa densidade populacional nestas áreas. Estas
freguesias também atraíram os mais novos moradores entre 2001 e 2011. O potencial
de centralidade é muito baixo neste cluster devido à distância a Lisboa e o índice de
diversificação do emprego é muito elevado.
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•

Cluster 2: 15 freguesias no norte-oeste da AML, dividido em dois conjuntos distintos:
um maior ao longo da linha ferroviária de Sintra e um menor ao longo da linha ferroviária
de Cascais. Este cluster representa apenas 2,4% da superfície da AML e a sua principal
característica é o acentuado recurso ao transporte ferroviário nas deslocações
pendulares. Estas áreas situam-se muito perto de Lisboa e de outras cidades de
média dimensão, o que lhes confere um alto potencial de centralidade. A cobertura
do solo é caracterizada por uma elevada proporção de superfícies artificializadas. As
freguesias deste cluster revelam poucas moradias unifamiliares isoladas e uma alta
densidade populacional. O índice de diversificação do emprego é muito baixo e o índice
de rejuvenescimento demográfico nestas freguesias é o mais baixo da AML.

•

Cluster 3: 30 freguesias que, na sua generalidade, se localizam na envolvência dos
limites da cidade de Lisboa. Revela um baixo tempo médio de viagem em transporte
público para o município e um elevado peso do uso de metropolitano e autocarro. Tem a
maior proporção de superfícies artificializadas (com exclusão da área urbana) de todos
os clusters, portanto, mostrando uma significativa presença de unidades industriais,
comerciais e de transporte. Nestas áreas verifica-se um coeficiente de localização de
famílias complexas ligeiramente superior à média metropolitana.

•

Cluster 4: 12 freguesias situadas ao longo dos estuários do Tejo e do Sado e nas regiões
costeiras ocidentais, representando cerca de 23,2% da superfície total da AML. Neste
grupo de freguesias as principais características distintivas são a alta percentagem de
terras ocupadas por áreas naturais e parcelas contínuas de usos de solo com elevado
valor natural. A explicação deste retrato deriva da presença de uma grande proporção
de áreas da Rede Natura 2000 e uma maior interface “urbana/não-urbano”. Estas
freguesias também revelam uma densidade populacional muito baixa e uma elevada
presença de moradias unifamiliares isoladas, bem como o maior aumento no índice de
rejuvenescimento na AML.

•

Cluster 5: 6 freguesias no sudeste da AML, ocupando aproximadamente 21,5% da
sua superfície. Estas freguesias são caracterizadas por terem menos superfícies
artificializadas e as maiores áreas agroflorestais na AML, refletindo as grandes
manchas contínuas de áreas naturais e os espaços de pequena dimensão com valor
natural. Neste grupo de freguesias o índice de especialização empresarial é o mais
baixo e o índice de diversificação do emprego o mais alto na AML. Este cluster também
tem a maior proporção de pessoas empregadas no sector agrícola. Estas freguesias
têm um potencial muito baixo de centralidade devido à maior distância a Lisboa e a
outras cidades de média dimensão. No entanto, os valores das rendas para empresas/
armazéns são as mais altas da AML. Devido à localização e falta de transportes públicos,
estas são as freguesias com maior tempo de viagem nos transportes públicos para a
área central do município. Nota-se a presença sobretudo de casas unifamiliares e da
mais baixa densidade populacional da AML, enquanto o peso das famílias complexas é
o mais alto.
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•

Cluster 6: 62 freguesias, tanto a norte como a sul da AML, ocupando cerca de 18,1%
da área da AML. As freguesias deste cluster estão localizadas em torno de Lisboa e
outras cidades importantes de médio porte. Os residentes privilegiam o uso de comboio
e autocarro para as respetivas deslocações. Nos últimos anos a população destas
freguesias envelheceu, como se pode comprovar pelo muito baixo (negativo) índice de
rejuvenescimento. O índice de diversificação do emprego também é muito baixo.

•

Cluster 7: 39 freguesias localizadas no centro da AML, principalmente na margem
norte do rio Tejo. Distinguem-se por incluir a maior proporção no uso do metropolitano
e o menor tempo de viagem nos transportes públicos para o município, a ausência
de elementos naturais, a ausência de terras agrícolas e arestas entre urbano e nãourbano (e, portanto, uma proporção muito alta das áreas urbanas), a maior densidade
populacional e o potencial de centralidade, o maior declínio da população residente no
período 2001-2011 e com o menor coeficiente de moradias unifamiliares, o índice mais
baixo de renda para armazéns (indústria) e uma elevada especialização das empresas.

2.3

Conclusões

O percurso aqui descrito, todas as expectativas geradas e toda a energia despendida se
ancoraram na ideia de que as áreas periurbanas eram ainda mal conhecidas, não obstante
a convicção de que ocupam uma extensa superfície, albergam volumes significativos de
população, de atividades e de áreas naturais.
Considera-se que um olhar mais atento sobre estes territórios e sobre as suas dinâmicas é, no
fundo, a correção de uma indesculpável lacuna no conhecimento urbano e metropolitano com
consequências muito positivas para a gestão e ordenamento do território.
A ignição da investigação deu-se através da necessidade imperiosa de responder às seguintes
perguntas: “Como se identificam as áreas periurbanas?”, “Como se distinguem entre si?” e
“Onde se localizam?”. Para estudar Terra incognita fez sentido usar e ajustar algumas das
ferramentas de análise existentes para melhor capturar o seu carácter.
As palavras-chave para este exercício foram transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. Esta
última preparou o terreno para que a primeira pudesse emergir.
A interdisciplinaridade, aqui concretizada através de uma equipa de investigação com grande
diversidade de experiências e formações, permitiu dar os primeiros passos na metodologia
selecionando e recolhendo os indicadores de caracterização da realidade periurbana.
A transdisciplinaridade, entendida como o envolvimento dos campos não disciplinares na
produção do conhecimento, trouxe a empiria como ferramenta auxiliar para discutir, validar e
ajustar os resultados da modelação estatística.
O resultado desta abordagem foram os sete clusters, de perfil diferenciado e de contornos
locativos distintos.
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Na tentativa de os associar de forma adequada aos objetivos do projeto de investigação foi
possível extrair algumas conclusões parcelares:
• Não há zonas rurais na AML;
• Os clusters 3 e 7 são áreas urbanas;
• Os clusters 1, 2, 4, 5 e 6 são áreas periurbanas.
Um outro aspeto essencial a considerar nos resultados, e que deve tomar a forma de alerta, diz
respeito à territorialização destas tipologias.
Com efeito, a tradução espacial dos tipos de periurbano originou mapas inesperados à partida,
porque a sua contiguidade espacial nem sempre se verificou ou, quando se verificava, poderia
estar descentrada (leia-se menos “confortável” ou mais “desarrumada” face aos estereótipos
que até aqui marcam a leitura tradicional do território da AML).
A utilidade e qualidade deste exercício, em particular da metodologia e dos seus resultados,
se bem que constituam só por si um valor interessante e com autonomia suficiente para ser
reproduzido em muitos outros domínios, veio também a revelar-se, durante as fases posteriores
da investigação, como uma base sólida para o desenvolvimento e discussão de processos de
cenarização bem como para o desenho de políticas de ordenamento e gestão mais adaptados
às caraterísticas especificas de cada território.
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3
Entre a complexidade e
a sustentabilidade:
da medição à avaliação
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Sofia Ezequiel
José Antunes Ferreira

3.1

Da análise dos sistemas territoriais metropolitanos à compreensão da complexidade do
periurbano

Os territórios das Áreas Metropolitanas (AM) são tipicamente territórios populosos,
polinucleados, fruto de um forte crescimento urbano, em geral polarizado por um centro
urbano seminal, onde se desenvolveram fortes inter-relações de complementaridade e
interdependência, quer entre os vários núcleos urbanos e centros de atividade económica quer
com os espaços não-urbanos ou menos urbanizados (periurbanos ou mesmo de características
rurais) de cujos recursos também de certo modo depende. Daqui decorre que as AM têm em
geral uma forte presença económica e institucional e uma forte interdependência funcional que
explica a sua elevada complexidade e as distingue de qualquer outra região ou território [3.1].
São também o espaço onde se sobrepõem diferentes subsistemas com intrincadas interações
de diferentes naturezas, provocando diferentes influências e dinâmicas que se desenvolvem
a diferentes tempos e ritmos e onde se manifesta plenamente a sua complexidade territorial.
A ideia de AM funda-se na noção de sistema territorial e de complexidade que acaba por
lhe conferir a diferença em relação a outros territórios. Complexo não significa complicado.
Complicado é o oposto de simples. Um sistema complicado tem muitas componentes
interagindo mas todas mantêm a sua integridade como no caso de um automóvel que é um
sistema mecânico. Complexo significa interdependência e é o oposto de independente. Um
sistema complexo é composto de muitas unidades interatuantes, de subsistemas também
eles complexos, de tal maneira que podem rapidamente mudar a sua forma e função [3.1]
como resultado dessa interação. Daí o interesse da investigação sobre complexidade no estudo
e melhor compreensão destas dinâmicas. A Teoria da Complexidade apareceu primeiro nas
ciências físicas mas rapidamente se percebeu que estas ideias podiam ser importantes para
compreender melhor o funcionamento de sistemas sociais [3.2] e nomeadamente os territórios
e as cidades. Sendo verdade que no passado se pensou a cidade como artefacto, em face do
avanço da ciência e da tecnologia, que podia ser pensada e gerida de cima para baixo, mas
raramente concebida e desenhada, hoje há uma tendência clara para pensar as cidades,
os territórios e a sociedade como organismos. Segundo Batty [3.3] isto é revelador de uma
mudança de paradigma, em que a ênfase na estrutura e na forma dá lugar ao comportamento
e ao processo, que de algum modo está de acordo com o movimento que se tem operado no
próprio planeamento territorial, ou seja, o movimento de um ordenamento físico para um
processo social o qual pressupõe que a ação efetiva também se opera em grande medida de
baixo para cima.

3.1.1 Os mecanismos da complexidade
Mas os sistemas sociais e territoriais são sistemas abertos a todo o tipo de interações e que
demonstram capacidades de se modificarem e de se reorganizarem. A marca de água dos
sistemas adaptativos complexos é a “emergência” [3.2], a ideia de que elementos simples
geridos por poucas regras simples e operando por tentativa-erro, com interações e feedbacks,
produzem propriedades novas, padrões sistemáticos e persistentes muito diferentes dos
elementos originais, ou seja, a ideia de que comportamentos de nível superior emergem
naturalmente de interações locais. O resultado é uma capacidade de organização que se torna
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mais complexa e um sistema com competência crescente para a produtividade, estabilidade e
adaptação. A adaptação surge sobretudo em ambientes instáveis como é o caso de territórios
periurbanos mais sensíveis à transformação. Neles a alteração no padrão de atividades e a
inovação pode ocorrer, o que lhes pode conferir melhor desempenho e permitir enfrentar as
adversidades. Mas a inovação para emergir depende do fluxo de informação (feedback) e dos
graus de liberdade que o subsistema de governação confere à concretização dessa inovação.
As dificuldades de escoamento de produtos frutícolas, de pequenos produtores em áreas
periurbanas da margem sul, encontraram no nicho “ecológico” e “biológico” e numa logística
diferente da tradicional (lojas de venda direta produtor-consumidor, venda de cabazes pela
internet, etc.) soluções interessantes e sustentáveis para enfrentar o problema.
Os sistemas auto-organizados usam o mecanismo de feedback para se promoverem para uma
estrutura mais ordenada. Estes mecanismos (retroalimentação ou retroação) dizem respeito à
situação em que determinado output é utilizado como input podendo provocar efeitos positivos
(amplificadores) negativos (mitigadores) ou variáveis. Mas são também muito importantes para
operar com a complexidade dos territórios periurbanos. A ideia de que é bom viver no campo,
vendida pelo marketing imobiliário e apoiada num sistema económico que lhe é favorável,
alimenta e amplifica durante um certo tempo a transformação rural-urbano até ao momento
em que as pessoas constatam que estão a viver numa enorme cidade irreversível (a qual criará
novos feedbacks). A criação de feedbacks contrários apoiados numa economia agrária que
oferecesse vantagens diferentes aos proprietários/arrendatários, ou num sistema social muito
mobilizado e participativo que conseguisse impor modelos de ocupação diferentes poderia
reequilibrar a inelutável transformação para o urbano. A não-linearidade das relações é outra
característica importante que se deve ter presente, a qual conduz muitas vezes a mudanças
súbitas e imprevisíveis.
A capacidade de auto-organização dos sistemas expressa-se quando as ações locais e
interações entre os indivíduos são a fonte de organização do sistema a um nível superior.
“Cidades com vitalidade têm capacidades inatas maravilhosas para entender, comunicar,
engendrar e inventar o que é necessário para resolver as suas dificuldades” [3.4]. As pequenas
vilas e aldeias dos territórios rurais funcionaram assim durante muito tempo. Mas o aumento
de dimensão populacional e velocidade de transformação exigiu outras formas de autoorganização mais formal, de representação, de delegação. Alguns territórios periurbanos
menos populosos da Área Metropolitana de Lisboa (AML), a Norte ou a Sul, ainda evidenciam
algumas dessas capacidades sendo importante não serem anuladas, e aproveitar essas
dinâmicas internas em vez de impor forças externas. As dinâmicas internas podem ser fonte de
inovação no desenvolvimento de soluções simples e desenvolvem relações sociais para a defesa
de certos valores locais e por vezes únicos como o património, a identidade, a solidariedade.
Criar espaços de deliberação ou mesmo de decisão local para certos assuntos desenvolve as
relações complexas do sistema social e fomenta a sustentabilidade.
Os municípios e as freguesias são estruturas instituídas da hierarquia de governação do sistema.
São por isso fontes promotoras de organização top-down e têm responsabilidades importantes
ao nível do desenvolvimento da comunicação entre os diversos agentes, sendo facilitadora
das interações sociais e das lideranças locais para uma ação bottom-up. As lideranças são
importantes porque a complexidade floresce sobre a incerteza. Apoiar as lideranças locais é
ajudar a lidar com essas incertezas.
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A situação particular do espaço periurbano, com especificidades próprias, na interface de
diferentes dinâmicas e influências decorrentes dos vários subsistemas (economia, uso do
solo, infraestruturas, dinâmica social, etc.) requer a conjugação das diferentes fontes de autoorganização, a partir de cima e de baixo. Dessas diferentes dinâmicas e do debate em torno
dos valores e dos futuros desejados pelas comunidades emergirá uma racionalidade mais
colaborativa [3.5], que deve fazer parte ativa do processo formal de construção de políticas
e estratégias locais de desenvolvimento sustentável, a embutir no próprio processo de
planeamento territorial.

3.2

O desígnio da sustentabilidade e o planeamento de muito longo prazo

3.2.1 Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável
Os conceitos de Sustentabilidade (S) e de Desenvolvimento Sustentável (DS) não são idênticos
mas complementam-se fortemente. Em língua portuguesa [3.6] o conceito de sustentabilidade
remete para a qualidade ou condição de ser sustentável, de um modelo ou sistema ter condições
para se manter ou conservar. Em língua inglesa [3.7] o dicionário on-line Merriam-Webster
apresenta o verbo transitivo “sustain” como sendo equivalente à definição “to provide what
is needed for (something or someone) to exist, continue, etc.” ou “To keep up, prolong”. Em
língua francesa a sustentabilidade tem sido referida usualmente por “durabilité” ou pela sua
extensão natural “Développement Durable”. A visão de S está necessariamente ligada a um
certo grau de permanência, de viabilidade ou de durabilidade do sistema de que estamos a
falar. Contém portanto uma clara dimensão temporal ligada à capacidade do processo ou do
sistema se manter indefinidamente, ou pelo menos durante muito tempo. Por vezes precisamos
de clarificar o sistema que precisa ser sustentável, referindo-nos à S Urbana, à S Social ou à
Mobilidade S. Clarifica o tópico mas nem sempre o torna mais operativo. A abordagem mais
robusta tem sido a S Ambiental, que coloca o enfoque no Ambiente, muito influenciada pelas
ameaças aos sistemas naturais e ao ambiente global, e que tem sido alimentada por uma
avalanche de investigação científica e de produção académica nas últimas três décadas.
De alguma forma pode dizer-se que aqueles que aspiram à S ficam sempre de algum modo
implicados na valoração do seu modo de vida presente face ao futuro. Por isso, pode dizerse também que S é a ciência da manutenção dos aspetos do modo de vida que as pessoas
valorizam [3.8]. Naturalmente, isto tem implicações óbvias no trade-off dos valores entre
gerações diferentes.
O DS remete simplesmente para as políticas de desenvolvimento conducentes à sustentabilidade.
A citação mais referenciada provêm da ministra norueguesa Gro Harlem Bruntland que em
1987 referia “Sustainable development is development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” [3.9]. Depois
do encontro mundial ‘Eco-92’ sobre o planeta Terra no Rio de Janeiro em 1992, o termo entrou
no discurso político e não há agência de desenvolvimento que não mencione o DS. Há cerca de
40 definições a propósito da definição de DS [3.10].
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É certo que pode assumir-se que DS=S+D, pressupondo que o desenvolvimento (D) humano,
social e económico é capaz de se manter a si próprio indefinidamente em harmonia com o
sistema biofísico do planeta. A noção de DS tornou-se afinal o termo equivalente na Teoria
do Planeamento para o tradicional conceito de ‘planeamento de muito longo prazo’ onde a
‘integração’ acaba por ser a palavra-chave [3.11] para compreender as múltiplas escalas,
subsistemas e diferentes abordagens sectoriais quer no espaço quer no tempo que a S implica.
E a discussão sobre a S dos sistemas urbanos deu importantes contributos para aprofundar a
compreensão do que a efetiva integração implica. A integração em planeamento, de políticas,
de medidas e ações acaba por ser uma qualidade essencial para operar com a complexidade
dos sistemas e para garantir a sua viabilidade temporal.
Apesar dos evidentes progressos na dimensão ambiental, muitos autores se têm referido aos
limites operacionais do conceito de S dada a dificuldade de convergência no entendimento
acerca de como agir na cidade e no território, de forma integrada. A variedade de estruturas
conceptuais (ou dimensões) é, de algum modo, o reflexo disso mesmo e indicia a pesquisa de um
caminho que está longe de chegar ao fim. Estas estruturas conceptuais permitem compreender
que existem diferentes visões para o conceito de sustentabilidade, o qual tem evoluído ao longo
do tempo à medida das várias tentativas para lidar com a sua complexa muldimensionalidade.

3.2.2 Estruturas conceptuais para a sustentabilidade
Existe uma grande diversidade de abordagens, defendidas por diferentes autores, no que se
relaciona com as estruturas conceptuais da sustentabilidade:
Os três pilares da sustentabilidade – Economia, Sociedade e Ambiente [3.12] – é uma
abordagem que considera a sustentabilidade como o equilíbrio entre o crescimento económico,
o desenvolvimento social e a proteção ambiental, que vai sendo alcançado e transmitido ao longo
de várias gerações (Figura 3.1) [3.13]. Esta abordagem é também por vezes representada por
um triângulo que faz a ligação entre as pessoas, o planeta e a prosperidade a nível económico
[3.14].

Figura 3.1. Representação dos três pilares da sustentabilidade (adaptado de [3.7])
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Numa outra abordagem desenvolvida pela Comissão para o Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas [3.15] foi acrescentado um quarto pilar – Institucional – com o objetivo de
tornar mais completo o sistema de indicadores de desenvolvimento sustentável. Contudo, neste
âmbito, as questões institucionais são retratadas por um número mais reduzido de indicadores
que tanto pode ser reflexo de menor atenção ou de maior dificuldade na sua escolha.
Existem, ainda, outras abordagens da sustentabilidade assentes em quatro pilares. É o caso
da abordagem apresentada por Hawkes [3.16], que, para além dos três pilares fundamentais,
considera também as questões culturais enunciadas na Figura 3.2: a vitalidade cultural (bemestar, criatividade, diversidade e inovação); a equidade social (justiça, responsabilidade,
coesão e prosperidade social); a responsabilidade ambiental (balanço ecológicoe a viabilidade
económica (prosperidade material).

Figura 3.2. Quatro pilares da sustentabilidade

De acordo com a Declaração do Milénio das Nações Unidas [3.17] o desenvolvimento a nível
mundial deve ter por base a sustentabilidade a quatro níveis – Económico, Ecológico, Político
e Cultural. Desta forma, pretende-se que haja uma cooperação internacional para resolver
os problemas de carácter económico, social, cultural e humanitário, onde a globalização é
encarada como uma força positiva para o desenvolvimento sustentável.
The Earth Charter [3.18] define como objetivo para o século XXI a construção de uma
sociedade global sustentável, assente no respeito pela natureza e pelos direitos humanos,
na justiça económica e numa cultura de paz. Esta visão ética firma-se na interdependência e
indivisibilidade entre quatro princípios orientadores de um modo de vida sustentável: i) Respeito
e cuidado pela comunidade da vida; ii) Integridade ecológica; iii) Justiça económica e social; iv)
Democracia, não-violência e paz (Figura 3.3).
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Figura 3.3. Princípios de sustentabilidade
Para além destas, existem outras visões que têm vindo a ser propostas, nomeadamente no
âmbito da avaliação da sustentabilidade, onde os indicadores têm um papel importante para a
tentativa da sua operacionalização, como por exemplo o realce que é dado à componente ética,
expressa como o direito de todos os seres humanos a usufruir de uma parte justa dos benefícios
e das ofertas do planeta, no ambiente biofísico, na dimensão económica e institucional [3.19].
Noutro tipo de abordagem conceptual [3.20], afirma-se que as questões da sustentabilidade
podem ser melhor compreendidas se forem consideradas em termos de “lugar”, “permanência”
e “pessoas”, tornando-se mais inclusiva, plural e útil para delinear políticas específicas para
a sustentabilidade (Figura 3.4). Desta forma, sugere-se que sejam tidas em conta cinco
dimensões formadas pelas três dimensões do lugar (espaço tridimensional), a dimensão do
tempo que coloca em jogo a problemática intergeracional e a dimensão humana relacionada
com os conceitos de identidade e de felicidade.

Figura 3.4. Abordagem conceptual de “lugar”, “permanência” e “pessoas” [3.14]
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Um outro conjunto de autores [3.21], focalizados nos fatores críticos para alcançar o
Desenvolvimento Sustentável, propõe uma representação em pentágono que articula 5
subsistemas:
−

o sistema institucional que contempla a integração das políticas e governança, a
qualidade das estruturas governativas e a continuidade entre a governança e as
políticas;

−

o sistema económico que considera a diversidade das atividades económicas e o nível
de incerteza associado aos impactes inesperados que podem advir de mudanças a nível
económico;

−

o sistema social onde são tidas em consideração a qualidade e solidez das redes sociais,
a sua coerência e continuidade, o nível de educação e de competências da população, o
balanço demográfico, a perceção da população sobre a importância do desenvolvimento
sustentável e a sua abertura a novas ideias, bem como a existência de uma liderança
local que oriente o conhecimento e a atuação a este nível;

−

o sistema ecológico, no qual estão integradas a qualidade e quantidades das áreas
ecológicas, a resiliência dos processos ecológicos e o equilíbrio entre a proteção do
património natural e cultural e o desenvolvimento económico;

−

o sistema físico, composto pelas condições socioeconómicas e tecnológicas estruturais,
tais como o nível de desenvolvimento, as acessibilidades e os diferentes tipos de
infraestruturas.

O projeto PERIURBAN considerou que esta visão era adequada para enquadrar a questão da
avaliação da Sustentabilidade das áreas periurbanas.

Figura 3.5. Fatores críticos da abordagem pentágono para o desenvolvimento sustentável
(adaptado de [3.15])
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Péti [3.22] defende um modelo que inclui seis princípios de sustentabilidade territorial que
fornecem informação suplementar no contexto do planeamento e desenvolvimento, que
designa por AUTHARSIIV:
−

AUT – Autonomia: uma região sustentável deve ter capacidade para assegurar, dentro
do seu território, todos os fluxos financeiros, de conhecimento, de energia e de materiais
ao longo do maior período de tempo possível, de forma a ter uma fraca dependência
face ao exterior;

−

HAR – Harmonia: numa região sustentável todas as necessidades sociais, económicas e
ambientais devem ser satisfeitas, sem que a satisfação de uma implique prejuízos para
nenhuma das outras;

−

S – Solidariedade: uma região sustentável não pode explorar outras regiões nem enviarlhes os seus problemas económicos, sociais e ambientais;

−

I – Inovação: uma região sustentável é capaz de se renovar a si própria através da
adaptação ou da inovação, baseando-se na sua produção ecológica e demográfica
assim como nos seus conhecimentos de base;

−

I – Identidade: não existe sustentabilidade territorial sem uma forte identidade desse
território, a identidade local/regional é um dos aspetos mais importantes para se
alcançar a sustentabilidade numa região, pois incentiva a sociedade a agir de acordo
com os princípios da sustentabilidade;

−

V – Valores: todos os princípios enumerados acima representam uma determinada
escolha em função dos valores de uma sociedade.

Esta perspetiva é reforçada por Galindo-Pérez-de-Azpillaga et al. [3.23] afirmando que a
sustentabilidade territorial deve ser vista num contexto amplo e complexo, no qual se devem
considerar as dimensões social, económica, ambiental, cultural, institucional e governativa,
bem como as interações que se geram entre elas.

3.3

As questões críticas da sustentabilidade no periurbano da AML

Na investigação em curso sobre o DS existem diversas questões críticas que têm sido debatidas
pela literatura científica e que, de algum modo, ajudam a compreender as dificuldades e limites
da sua avaliação prática [3.24].
a) Sustentabilidade e contexto
Há diferentes entendimentos sobre DS e diferentes estruturas de referência. O conceito ainda
está a evoluir e a ser explorado pela investigação, nomeadamente no que se refere à diferença
entre S e DS. Por outro lado, as condições particulares de cada situação geográfica (políticas,
culturais, sociais, ambientais, etc.) e acima de tudo, os seus diferentes níveis de desenvolvimento
económico, social e humano recomendam algum grau de adequação ao contexto.
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As dificuldades de entendimento político a nível internacional sobre a problemática do
aquecimento global é um exemplo extremo desta questão. Até que ponto é aceitável impor
objetivos e níveis de desempenho de sustentabilidade ambiental em regiões subdesenvolvidas
quando nem sequer estão garantidas as legítimas aspirações das populações residentes
nessas regiões pobres, a limiares mínimos de desenvolvimento? Será mais correto exigir-lhes
a sua quota-parte para a performance global de S ou aceitar a troca e a compensação mútua
na contabilidade regional da S entre países ricos e pobres?
b) Desenvolvimento sustentável forte e fraco – trade-offs
“O DS forte” assume que o “capital humano” e o “capital natural” são complementares mas não
intermutáveis. “O DS fraco” assume um modelo compensatório entre os fatores que afetam o
capital total aceitando a possibilidade da sua troca. Portanto, existem diferenças de perspetiva
quanto a poder haver, ou não, a compensação mútua entre o desempenho dos fatores da
sustentabilidade, nomeadamente entre os fatores ambientais e os de outra dimensão.
Por exemplo, elevados níveis de desempenho ambiental e baixos níveis de desenvolvimento
social podem ser equiparáveis a baixos níveis de desempenho ambiental e elevada performance
de desenvolvimento social, numa perspetiva da avaliação de S? E o que dizer sobre regiões de
elevadíssima performance ambiental mas que são 100% exportadoras de recursos energéticos
não renováveis para países de baixo desempenho ambiental e 100% importadores das suas
necessidades energéticas?
c) Horizonte temporal
Há evidências de que as escalas temporais frequentemente consideradas na avaliação da
Sustentabilidade são intrageracionais e restritas à natureza e ciclo de vida dos planos ou
dos projetos que estejam a ser avaliados [3.19]. É um facto que as questões da equidade
intergeracional e do uso de escalas temporais de prazo mais dilatado de modo a incorporar
o tempo de várias gerações (presente e futuras) tornam a avaliação da S muito mais difícil. A
avaliação do risco, incerteza e desconhecimento, que tipicamente aumenta quando se avança
na escala temporal, são meros exemplos disso, por exemplo a propósito da avaliação de
impactos ambientais, sociais ou territoriais.
d) Fronteiras espaciais
Este dilema relaciona-se com diferentes tipos de efeitos que cruzam as fronteiras e se
manifestam na sequência da tomada de decisão numa dada jurisdição que beneficia disso
mesmo e que pode ter um efeito diferente noutra jurisdição, onde os impactos se fazem sentir,
mas que em nada pode decidir sobre eles. A separação entre causa e efeito é muitas vezes
bastante difícil de lidar em termos político-sociais e de governança institucional.
e) Holismo e reducionismo
Nas metodologias de avaliação é comum adotar “abordagens reducionistas”, reduzindo a
totalidade a um conjunto de partes, componentes ou subdimensões de modo a torná-la mais
simples, inteligível e até operacionalizável. Nas abordagens holísticas lida-se com o todo, o que
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implica de algum modo entender por inteiro os diferentes sistemas que constituem o universo.
O dilema reside no grau com que uma avaliação de sustentabilidade deve seguir uma ou outra
abordagem.
Uns [3.25] fazem apelo a um certo pensamento sistémico de modo a que o observador esteja
ele próprio profundamente envolvido no processo de avaliação sem estar divorciado do
contexto, outros recorrem a métodos que emanam da Teoria da Decisão e que de certo modo
pressupõem um certo modelo de atuação sobre o que está bem e mal e a consideração dos
modelos de preferência dos atores envolvidos sobre a atuação mais desejável. A avaliação usa
frequentemente métricas, trade-offs e o facto de que as escolhas consideradas, determinam as
características da sustentabilidade considerada e também o tipo de alternativas e de tomada
de decisão.
f) Processo e resultados
A focalização nos resultados e na dimensão substantiva da S destina-se a garantir que
os objetivos estão a ser alcançados e que as várias dimensões da S estão efetivamente
a acontecer e a garantir que as mudanças estão a ter lugar na direção correta. O enfoque
no processo tem a ver com o período de tempo necessário para alcançar uma verdadeira
estratégia de sustentabilidade e com a sua verificação e validação. Mas não há garantia que
um “bom processo” garanta o alcançar de objetivos de sustentabilidade e que as performances
continuem a obter no longo prazo, daí a referência à atenção igual que se deve dar à conceção
do processo e aos resultados a alcançar [3.19].
Os territórios periurbanos em contexto metropolitano (como no caso da Área Metropolitana
de Lisboa) apresentam diferentes graus de estabilidade/dinâmica e estão, muitas vezes,
em pleno processo de transformação ou simplesmente na expectativa de uma potencial ou
latente transformação, em maior medida sob influência dos drivers da economia, mas também
das políticas sectoriais (agrícola, urbanística, etc.). Nesse sentido, a perspetiva da simples
permanência ou viabilidade associada à ‘Sustentabilidade do Periurbano’ deve ser entendida
não só num contexto multidimensional (anteriormente expresso por diferentes modelos),
que sabemos ter elevada integração, mas também atendendo ao papel que aqueles espaços
periurbanos podem ter para a Sustentabilidade da região mais alargada em que se inserem.
Como exemplos dos dilemas que se colocam à operacionalização de um processo de avaliação
da sustentabilidade na AML podemos referir-nos: a) elevada sustentabilidade ambiental no
concelho de Sesimbra, que decorre por exemplo da presença de um Parque Natural (Arrábida)
classificado como tendo interesse nacional, e que pode ou não compensar as carências de
infraestruturação em alguns bairros de génese clandestina; b) às salinas do Samouco, cujos
benefícios ecológicos e encargos de viabilização económica suplantam as fronteiras da
Freguesia de Sarilhos Grandes e c) ao horizonte temporal a considerar em face de perspetivas
de transformação com nível de certeza muito diferente, como por exemplo no Poceirão.
Sendo os territórios metropolitanos lugares de elevadíssima complexidade, qualquer estratégia
de planeamento conducente ao DS não pode deixar de operar em simultâneo, quer com os
dilemas que a avaliação de S coloca, quer com os vários mecanismos da complexidade que
impõem ao planeamento formas diferente de agir sobre os sistemas.
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3.4

Sustentabilidade, complexidade e planeamento territorial no periurbano

Do que foi referido anteriormente pode concluir-se que ‘planear para’ e ‘avaliar a’ sustentabilidade
do periurbano, num contexto metropolitano de complexidade elevada, não é de modo nenhum
tarefa fácil.
Constata-se facilmente que certas dimensões da sustentabilidade e da complexidade
metropolitana dos espaços periurbanos são multi-escalares e não se resolvem apenas à escala
local. Parece evidenciar-se a necessidade do estabelecimento de políticas sub-regionais/
intermunicipais ou regionais no que se refere ao papel dos territórios periurbanos. O periurbano
não é (não pode ser) um mero território em inelutável transição para o urbano, o que colocaria
a sua permanência em causa enquanto tal, tornando-o desde logo insustentável. Não só porque
existem várias tipologias de periurbano mas também porque cada território periurbano tem
características e nuances muito próprias só explicáveis por uma leitura multidimensional da
sua sustentabilidade. Essa especificidade e diversidade podem ser melhor defendidas por
estratégias de base local e por processos de construção e de reforço das identidades locais
que, podendo ser mais resilientes face aos drivers externos de transformação, acabam por
contribuir para a melhor sustentabilidade da região em que se inserem. Nesse sentido, melhores
práticas de planeamento intermunicipal nas zonas de fronteira e maior reflexão estratégica
sobre o futuro ao nível sub-municipal poderão ser práticas a aprofundar e desenvolver.
O planeamento territorial é eminentemente municipal e urbanístico, excessivamente
focalizado nas matérias de transformação de solo para uso urbano (urbanização, edificação
e infraestruturação). No trabalho com os stakeholders locais durante o projeto Periurban,
pôde constatar-se um apelo à construção e defesa de interesses comunitários que não se
circunscrevem apenas àquelas áreas tradicionais da intervenção e regulação municipal
(nomeadamente no sector agrícola, florestal, área socioeconómica, etc.) e que solicitam um
papel diferente dos técnicos e urbanistas municipais, com maior proatividade no diálogo e
suporte às populações e de mediação interinstitucional e com as populações.
A prática de uma visão pluralista da S parece ser absolutamente necessária [3.26] quer ao
nível da sua conceptualização (por exemplo, a discussão da visão forte/fraca da S), do seu
contexto, do processo de avaliação, dos valores, interesses e expectativas. Uma vez que a
prática do DS não é um assunto de modo nenhum fechado, há vantagem no recurso a uma
visão plural e abrangente sobre a S, assente num processo contínuo de discussão, deliberação
e avaliação. Por outro lado, conhecimento e aprendizagem estão no cerne da prática do DS
[3.27], da sua monitorização e avaliação in continuum. A aprendizagem sobre o DS, nas suas
diferentes formas (organizacional, institucional, social e individual) e tipos, apela a mecanismos
de participação diferenciados e a melhor integração com as metodologias de planeamento
territorial e de monitorização e avaliação das suas políticas.
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3.5

Medir e avaliar a sustentabilidade

O termo medir aplica-se quando se pretende caracterizar a intensidade de uma dada grandeza.
Por exemplo, quando se mede o peso de um corpo carateriza-se a intensidade da força que
atrai esse corpo para a Terra. O resultado da medição não contém por si só qualquer apreciação
de preferência ou atratividade é apenas, como atrás se disse, uma caraterização de uma
intensidade.
O resultado de uma medição poderá ser objetivo ou subjetivo. Diz-se que a medição é objetiva
quando o seu resultado não depende do agente que efetua a medição. Caso contrário designase por subjetivo. A medição resulta sempre de uma comparação do que se pretende caraterizar
com referências exógenas. Por exemplo, quando se mede uma distância entre dois pontos
(expressa em metros) compara-se essa distância com uma referência exógena previamente
definida que é o “metro padrão”.
Avaliar corresponde a estabelecer um grau de atratividade ou nível de desempenho, de
uma alternativa, instituição, entidade, etc. face a um dado objetivo/critério. No domínio do
planeamento territorial onde se procuram ações de bom desempenho face a estados desejados
(ou considerados standard como no caso do uso de benchmarks) estamos, na generalidade dos
casos, a lidar (explicita ou implicitamente) com objetivos.
Ora, para estabelecer esse grau de atratividade é forçoso caracterizar essa alternativa face
a variáveis que se relacionam com o desempenho que se pretende avaliar e que permitam
formar juízos de valor. Assim, pode concluir-se que a avaliação é, de uma forma geral, apenas
aplicável quando existem objetivos/critérios, enquanto a medição aplica-se num mero processo
de caraterização.
No entanto, a avaliação pressupõe a medição de impactes, porque será do resultado dessa
medição que surgirá a formação e justificação de juízos de valor. Essa avaliação pode (deve) ser
expressa numa escala (em unidades de valor) cujo resultado é intrinsecamente uma medição.
Uma medição do nível de atratividade que a alternativa apresenta face ao seu desempenho
segundo o objetivo em análise. Portanto, a avaliação é também uma medição, mas uma medição
da atratividade da alternativa.
Do que acabou de se apresentar resulta então claro que uma avaliação pressupõe sempre
a existência de um ou vários objetivos/critérios segundo os quais se pretende proceder à
avaliação de diferentes alternativas.
No caso concreto da sustentabilidade é evidente que não se está perante uma situação de
objetivo único. Basta levar em linha de conta o próprio conceito de sustentabilidade e a
discussão que sobre ele é apresentada nos primeiros pontos deste capítulo. Com efeito são
múltiplas as dimensões (objetivos/critérios) que estão, diríamos nós, embebidas no conceito de
sustentabilidade e segundo as quais se deverá avaliar a sustentabilidade.
Neste projeto Periurban avaliaram-se cinco dimensões: social, económica, ecológica,
institucional e física. Cada uma destas dimensões funcionou com objetivos (critérios) segundo
os quais as freguesias que incorporam o caso de estudo foram avaliadas. Estando perante uma
situação de múltiplos objetivos surge então o problema de, após a avaliação segundo cada um
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desses objetivos, com base nessas avaliações parciais, obter uma avaliação global que os leve
totalmente em linha de conta, ou seja, que consiga agregar adequadamente o resultado dessas
avaliações parciais. No caso concreto deste projeto, e no sentido de justificar a avaliação
efetuada, utilizou-se um modelo de apoio que tenta refletir o racional do resultado alcançado
para as cinco freguesias que incorporam o caso de estudo.
Os modelos mais usados para apoiar a avaliação em casos de objetivos múltiplos correspondem
a modelos compensatórios que assumem que um pior desempenho, segundo um dado objetivo,
é compensável por um melhor desempenho noutro qualquer objetivo. Está no âmbito destes
modelos o modelo de soma ponderada cuja expressão geral é:

Onde:
- representa o valor global da alternativa j medida em unidades de valor globais.
- representa o valor parcial da alternativa j segundo o critério medida em unidades de
valor do critério .
- representa um factor de escala que transforma unidades de valor do critério em
unidades de valor globais.
- número de citérios usados na avaliação.
A construção do modelo seguiu o fluxograma apresentado na figura seguinte (Figura 3.6). As
alternativas correspondem às 5 freguesias. Estas freguesias pertencem, cada uma delas, a um
dos clusters identificados no capítulo II (Quadro 2.1)
Tabela 3.1
Cluster

Freguesia

1

Sarilhos Grandes

2

Agualva

3

Amadora

4

Poceirão

5

Vialonga

Assim, as diferentes tipologias de Periurbano estão representadas no exercício de avaliação
realizado.
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Figura. 3.6. Processo de avaliação

Os critérios tomados na avaliação decorrem das 5 dimensões assumidas da Sustentabilidade,
já antes mencionadas (Figura 3.5), a partir de [3.15] com adaptações, e que correspondem ao
Sistema Físico (SF), Sistema Institucional (SI), Sistema Económico (SE), Sistema Social (SS),
Sistema Ecológico (SEg). Cada uma foi depois desagregada de forma arborescente em subdimensões ou critérios que se apresentam nos pontos subsequentes. Esta desagregação foi
definida tendo em conta as seguintes propriedades:
•

Não redundância

•

Exaustividade

•

Independência decisional

•

Intelegibilidade (percebidas como critérios dados os objetivos)

A operacionalização dos critérios ocorre em duas etapas:
•

Definição dos descritores de impacte associados a cada critério;

•

Construção da função de valor associada a cada critério.

Um descritor de impacte corresponde a um conjunto de níveis plausíveis, caraterizados por
valores estimados de indicadores observáveis decorrentes dos impactes das alternativas,
ordenável em termos de atratividade, que mede o desempenho da alternativa segundo o
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critério em análise. Este conjunto pode ser discreto ou contínuo, escalar ou vetorial, qualitativo
ou quantitativo.
A função de valor transforma níveis de impacte (medidas segundo o descritor de impacte) em
tal
unidades de valor do critério em análise, isto é, a função de valor é uma função
que:

Onde:
- o mesmo significado da expressão (1)
- nível de desempenho da alternativa j segundo o critério
descritor de impacte do critério )
- função de valor do critério .

A função

(medido nas unidades do

foi definida de forma implícita ou explícita, isto é:

•

Ou através de uma expressão matemática quando o descritor de impacte era quantitativo;

•

Ou através de uma atribuição de valores (em unidades de valor do critério ) a cada um
dos níveis de impactes definidos para o descritor.

permitem transformar unidades de valor parciais segundo o critério em
Os fatores
unidades
unidades de valor globais. Isto é, uma unidade de valor segundo o critério vale
de valor globais. A definição destes fatores impõe a assunção de trade-offs entre os vários
critérios que foram estabelecidos pericialmente pelos elementos da equipa do projeto. Dada
a existência de incerteza subjacente às funções de valores adotados, aos fatores de escala
utilizados e aos valores assumidos para os descritores de impactes foram realizadas análises
de sensibilidade e robustez face a variações nestes parâmetros.
Dado que o modelo desenvolvido foi elaborado tentando representar as preferências, restrições
e objetivos dos diversos elementos da equipa do projeto, os seus resultados representam
exatamente isso, isto é, as preferências da equipa e incorporam os juízos de valor desta equipa.
Assim, a leitura dos resultados terá de ser feita nesta lógica. Não é por se ter usado um modelo
matemático que os resultados da avaliação se tornam objetivos, uma vez que a sua construção
se baseou exatamente nas preferências dos elementos da equipa que foram convocados para
a sua elaboração.
Por isso, os resultados obtidos são válidos até ao ponto em que os juízos de valor formalizados
se mantiverem válidos. A mesma metodologia de elaboração do modelo de avaliação conduziria
certamente a resultados distintos se os peritos mudassem. Este cariz de subjetividade é
apanágio deste tipo de modelos. Com efeito, como o próprio nome indica, um modelo é uma
representação simplificada da realidade e a realidade que se procurou retratar foi a que
corresponde aos valores, objetivos e restrições do grupo que desempenha o papel de avaliador.
Qualquer conclusão a retirar dos resultados deste modelo de avaliação (ou de qualquer outro)
terá que ser contextualizado no ambiente em que foi construído.
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3.5.1 Sistema Físico (SF)
3.5.1.1 Identificação das dimensões de avaliação (critério)
Na abordagem utilizada (pentágono da Figura 3.5) o sistema ambiental é decomposto em dois
subsistemas - o físico e o ecológico. O Sistema Físico (SF) segundo Akgun et al. [3.21] deve ser
visto como o sistema onde se concentram as componentes da Tecnologia, das Infraestruturas
e da Acessibilidade. O projeto Periurban considerou que o Sistema Físico deve ser entendido
pelas componentes que garantem a permanência da ocupação humana - as componentes
naturais e as artificiais. As primeiras surgem obviamente incluídas no Sistema Ecológico (SEg)
e as segundas, que correspondem aos “artefactos” mencionados por Herbert Simon [3.28], vão
ao encontro de todas as coisas ou situações que garantem/ameaçam a permanência humana.
Assim, considerou-se que o SF será mais sustentável se existirem condições duradouras que
assegurem a viabilidade da ocupação humana, isto é, se existirem:
−

infraestruturas de suporte à vida humana (abastecimento de água, disponibilidade e
fornecimento de energia, condições sanitárias das comunidades humanas, condições
de acessibilidade e níveis de acesso à informação e comunicação);

−

valores culturais e património natural e construído, preservado nos territórios e
classificado enquanto tal, bem como a existência de valores paisagísticos publicamente
reconhecidos ou percecionados, de modo a que as comunidades possam desenvolver
relações de pertença que favoreçam a sua permanência a longo prazo;

−

usos do solo viáveis, de diferentes tipos (urbano, industrial, etc.) e com níveis adequados
de intensidade e compatibilidade;

−

reduzidas vulnerabilidades ao risco que ameacem a presença humana, devido às
condições naturais ou a outras ameaças decorrentes da própria atividade humana ou
de base tecnológica (cheias, erosão, instabilidade do solo, terramotos, seca, ameaça
química, incêndios, etc.).

As dimensões de avaliação são as apresentadas na Figura 3.7.
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Figura 3.7. Dimensões e sub-dimensões do Sistema Físico

3.5.1.2 Operacionalização
O procedimento de avaliação seguiu de perto as metodologias de análise multicritério por
serem adequadas quando em presença de múltiplas dimensões de avaliação. Consideraramse duas perspetivas de avaliação complementares: a) a visão do perito e da análise racional
baseada em diferentes métricas – indicadores, descritores [3.29] – para avaliar as várias
sub-dimensões; b) a perceção pública que é sobretudo capturada através de questionários e
entrevistas a atores-chave (stakeholders) locais.
A lista dos indicadores utilizados podem ser consultados no Apêndice 1.
Para cada um dos subfactores foram definidas funções de valor; funções que transformam as
unidades dos indicadores de desempenho em unidades de valor.
Para todas as sub-dimensões foi usada uma escala fechada de 0 a 100.
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3.5.1.3 Coeficientes de ponderação
Com base numa abordagem pericial, foram assumidos os coeficientes de ponderação que se
apresentam na tabela 3.2.

3.5.1.4 Aplicação do modelo
Com base nos valores parciais obtidos para cada sub-dimensão foi possível alcançar um valor
global para cada Freguesia (Tabela 3.3). Estes valores foram homogeneizados para uma escala
comum que varia de 1 a 5 e que se apresenta na tabela 3.4.

Tabela 3.2. Coeficientes de ponderação para as dimensões do Sistema Físico
Infraestructuras

Património

Uso do solo
viável

Risco

0,22

0,15

0,27

0,26

Tabela 3.3. Valores Globais relativos ao Sistema Físico
Infraestructuras

Património

Uso do solo
viável

Risco

Valor Global
(SF)

Agualva

96,69

1,09

84,75

80

73,78

Poceirão

84,51

0,66

91,80

60

68,43

Sarilhos
Grandes

96,43

4,92

96,83

40

68,39

Nª Sra. da
Anunciada

96,14

31,57

92,49

40

70,67

Vialonga

96,34

1,48

95,11

60

72,41

Pesos

0,22

0,15

0,37

0,26

Tabela 3.4. Valores de avaliação da Sustentabilidade para o Sistema Físico
Valor Global (SF)

Escala 0 a 100

Escala 1 a 5

Agualva

73,78

3,69

Poceirão

68,43

3,42

Sarilhos Grandes

68,39

3,42

Nossa Senhora da
Anunciada

70,67

3,53

Vialonga

72,41

3,62
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3.5.2 Sistema Institucional (SI)
3.5.2.1 Identificação das dimensões de avaliação (critérios)
O principal objetivo corresponde à avaliação da sustentabilidade do sistema institucional
baseado na existência de uma visão sobre a sustentabilidade do território que emane da
administração, nomeadamente da Câmara Municipal.
Nesta perspetiva será relevante avaliar se a visão está formalmente expressa e como ela é
percebida pelos atores.
Naturalmente que não é suficiente que a visão esteja expressa para ter impacte na
sustentabilidade, é necessário que estejam configuradas ações/intervenções que deem
coerência à visão assumida.
O estado do território evolui temporalmente, e até se espera que essa evolução vá no sentido
da visão assumida. Por isso é que existirão ações/intervenções que interfiram com a evolução
do sistema, e que criem as condições para uma evolução na direção preconizada. Para validar
essa trajetória e a eficácia das ações/intervenções, é desejável a criação de um sistema de
monitorização e que esse sistema seja percebido pela população.
Uma avaliação positiva por parte da população e a sua satisfação/insatisfação com a evolução
da sustentabilidade e com os órgãos da administração são condições para garantir o respetivo
envolvimento numa trajetória que leve à sustentabilidade, envolvimento esse que, a não existir,
condicionará severamente o alcance deste objetivo.
Com base nestas premissas e valores foram adotadas as dimensões e subdimensões de análise
que se apresentam na Figura 3.8.

Figura 3.8. Dimensões e sub-dimensões de análise do Sistema Institucional
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3.5.2.2 Operacionalização
Cada uma das subdimensões foi operacionalizada através de um conjunto de indicadores que
permitem medir o nível de desempenho segundo cada um destes subcritérios.
Os indicadores foram obtidos recorrendo a algum trabalho de campo, entrevistas e inquéritos.
A lista completa dos indicadores pode ser consultada no Apêndice 2.
Para cada um dos subfactores foram definidas funções de valor (funções que transformam as
unidade dos indicadores de desempenho em unidades de valor).
Para todos os subcritérios foi definida uma escala de valor entre 0 e 125 com os níveis de
referência que constam da tabela 3.5.

Tabela 3.5. Níveis de Referência para as dimensões do Sistema Institucional
Níveis de referência

valores

Ideal

125

Bom

100

Neutro

50

Mínimo

0

3.5.2.3 Determinação dos coeficientes de ponderação
Com base numa abordagem pericial, foram assumidos os coeficientes de ponderação que se
apresentam na Tabela 3.6.
Tabela 3.6. Coeficientes de ponderação para as dimensões e sub-dimensões do Sistema
Institucional
Implementação
assumida

Visão
Expressa, completa Perceção
e descomprometida da Visão

0,21

Atribuição de
responsabilidades

0,08

às ações

0,12

Monitorização
Existência de

Perceção da

monitorização

monitorização

0,21

0,09

Satisfação
Satisfação com

Satisfação Satisfação

a evolução da

com o

com a

sustentabilidade

Município

Freguesia

0,18

0,08

0,03

3.5.2.4 Aplicação do modelo
A aplicação foi feita às 5 freguesias consideradas representativas, tendo-se obtido os resultados
que se apresentam na Tabela 3.7. Nessa tabela apresentam-se os resultados parciais segundo
cada critério, bem como os resultados globais por aplicação dos coeficientes de ponderação
definidos.
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Tabela 3.7. Valores globais e parciais relativos ao Sistema Institucional
Implementação
assumida
Atribuição de
responsabilidades
às ações

Existência de
monitorização

Perceção da
monitorização

Satisfação com
a evolução da
sustentabilidade

Satisfação com o
Município

Satisfação com a
Freguesia

Satisfação

Perceção da visão

Monitorização

Expressa, completa
e descomprometida

Visão

Agualva

100

100

25

0

0

31

60

61

45

Nossa
Sra. da
Anunciada

50

102

50

50

42

47

65

79

55

Poceirão

43

108

40

57

100

74

65

87

65

Sarilhos
Grandes

29

50

15

93

34

47

39

52

48

Vialonga

117

78

30

79

19

38

59

91

67

Valor
global

No sentido de garantir a comparabilidade entre os diferentes sistemas considerados na
avaliação da sustentabilidade, os resultados globais foram transformados numa escala de 1 a
5. Esses resultados apresentam-se na Tabela 3.8.
Tabela 3.8. Valores da avaliação da Sustentabilidade para o Sistema Institucional
Valores globais (escala 1 a 5)
Agualva

2,44

Nossa Senhora da
Anunciada

2,77

Poceirão

3,08

Sarilhos Grandes

2,52

Vialonga

3,15

3.5.3 Sistema Social (SS)
3.5.3.1 Identificação das dimensões de avaliação (critérios)
O principal objetivo corresponde à avaliação da sustentabilidade do Sistema Social.
Identificou um conjunto de dimensões que se consideram estruturais, relacionado com os
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aspetos que normalmente surgem na literatura como aspetos relevantes de análise quando se
pretende caracterizar (avaliar) este sistema: Equidade, Coesão, Diversidade social, Bem-estar
e Qualidade de vida, Identidade e Sentido de pertença.
Cada uma destas dimensões foi subdividida num conjunto de subdimensões formando a
estrutura arborescente que se apresenta na Figura 3.9.

Figura 3.9. Dimensões e subdimensões de análise do Sistema Social

3.5.3.2 Operacionalização
Cada um dos subcritérios foi operacionalizado através de um conjunto de indicadores que
permitem medir o nível de desempenho segundo cada um destes subcritérios.
Os indicadores foram obtidos recorrendo às seguintes fontes:
•

Inquéritos estratificados à população (600)

•

Entrevistas com atores locais (50), cobrindo a administração regional, associações,
empresas, escolas, centros de emprego, bombeiros, etc.

•

Observações visuais através de fotografias (2 dias de observação, em 7 pontos e em 3
slots temporais em cada freguesia

•

Recolha de informação disponível (INE, Câmaras, Freguesias, etc.)

A lista completa dos indicadores pode ser consultada no Apêndice 3.
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3.5.3.3 Aplicação do Modelo
A aplicação foi feita às 5 freguesias consideradas representativas, tendo-se obtido os resultados
que se apresentam na Tabela 3.9. Nessa tabela apresentam-se os resultados parciais numa
escala entre 1 e 5, segundo cada dimensão bem como os resultados globais, assumindo-se
coeficientes de ponderação iguais para todas as dimensões de avaliação.
Tabela 3.9. Valores parciais e globais da Avaliação da Sustentabilidade para o Sistema Social

3.5.4 Sistema Económico (SE)
3.5.4.1 Identificação de critérios
O principal objetivo corresponde à avaliação da sustentabilidade do Sistema Económico.
As dimensões que no âmbito destes sistemas foram consideradas são as seguintes: capacidade
de polarização; consistência e coerência da estrutura produtiva; nível de vida, consumo e bemestar; confiança, incerteza e expectativas.
Cada uma destas dimensões foi subdividida num conjunto de subdimensões formando a
estrutura arborescente que se apresenta na Figura 3.10.

Figura 3.10. Dimensões e subdimensões do Sistema Económico
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3.5.4.2 Operacionalização dos critérios
Cada uma das dimensões foi operacionalizada através de um conjunto de indicadores que
permitem medir o nível de desempenho segundo cada uma delas.
Os indicadores foram obtidos recorrendo às seguintes fontes:
•

Inquéritos estratificados à população (600)

•

Entrevistas com atores locais (50), cobrindo a administração regional, associações,
empresas, escolas, centros de emprego, bombeiros, etc.

•

Recolha de informação disponível (INE, Câmaras , Freguesias, etc.)
3.5.4.3 Aplicação do modelo

A aplicação foi feita às 5 freguesias consideradas representativas, tendo-se obtido os resultados
que se apresentam na Tabela 3.10. Nessa tabela apresentam-se os resultados parciais segundo
cada dimensão bem como os resultados globais, assumindo-se coeficientes de ponderação
iguais para todos os critérios.
Tabela 3.10. Valores parciais e globais da Avaliação da Sustentabilidade para o Sistema
Económico

3.5.5 Sistema Ecológico (SEg)
3.5.5.1 Identificação das dimensões de avaliação
Para a avaliação da sustentabilidade do sistema ecológico foram usadas 3 dimensões:
i)

Biodiversidade potencial;

ii)

Sequestro potencial de carbono;

iii) Qualidade dos sistemas fluviais.

3.5.5.2 Operacionalização
Os 1589 polígonos das 96 classes da ocupação do solo (COS 2007- nível 5) que cobrem as
freguesias em análise foram classificados, de acordo com o seu potencial para a biodiversidade,
numa escala de 0 a 5. Seguindo um procedimento de avaliação pericial, foi afetado um valor a
cada polígono, levando em linha de conta aspetos como a dimensão, o contexto paisagístico, e
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o potencial para promover o habitat de espécies problemáticas.
Em cada freguesia foi calculado o potencial para a biodiversidade (PB) de acordo com a seguinte
expressão:

A avaliação do Sequestro potencial de Carbono (SC) foi efetuada de forma semelhante. Foi
quantificada, para cada polígono, a quantidade de carbono armazenado no solo e na biomassa
vegetal.
A avaliação da qualidade dos Sistemas Fluviais (SF) foi efetuada usando os resultados de um
estudo realizado a nível nacional de acordo com a Diretiva 2008/32/EC do Parlamento Europeu
e do Conselho de 11 de março de 2008, usando 9 estações de recolha em águas correntes
que atravessam a área de estudo. O estado ecológico foi definido por comparação dos valores
recolhidos com situações de referência [3.30] e ordenados de mau (1) a excelente (5). O nível
1 reflete um extensivo e profundo efeito das atividades humanas nos cursos de água e o nível 5
corresponde a um mínimo de efeitos das atividades humanas nos cursos de água.

3.5.5.3 Aplicação do modelo
A avaliação global para o sistema ecológico de cada freguesia em análise (AG) foi calculada
utilizando a seguinte expressão:

Os resultados da pontuação global e da pontuação parcial em cada freguesia em análise
apresenta-se na Tabela 3.11.
Tabela 3.11. Valores parciais e globais da avaliação da Sustentabilidade para
o Sistema Ecológico
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Apêndice 1. Dimensões, subdimensões e indicadores do Sistema Físico
Dimensão

Subdimensão
Água

Fogos servidos por sistemas de
abastecimento de água (%)

Saneamento

Fogos servidos por sistema de esgotos (%)

Fonte
INE
INE

Edifícios servidos por recolha de resíduos
sólidos (%)

INE

Vias

Indicador de vias não-asfaltadas em áreas
urbanas

DGT e
PERIURBAN

Informação /
Comunicação

Computadores nas escolas com acesso à
Internet (%)

Pordata

Infraestruturas Resíduos

Património natural

Património

Indicador

Áreas ocupadas por espaços naturais
classificadas (%)

ICNF

Elementos naturais classificados
(nº/1000hab)

ICNF e INE

Monumentos nacionais (nº/1000hab)
Património
construído

Paisagem

Edifícios classificados como de interesse
público, interesse municipal, ou outras
classificações (nº/1000hab)

IGESPAR e
INE

Existência de paisagem protegida ou
classificada

ICNF e
UNESCO

Fogos convencionais (%)
Habitação formal
Uso do solo
viável

Edifícios sem necessidade de reparação (%)
Ocupação
inapropriada

Áreas de REN não ocupadas (%)

Perceção

Perceção de vulnerabilidade

Planeamento

Existência de Planos de Emergência/
Segurança

Risco

IGESPAR e
INE
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INE
INE
Câmaras
Municipais e
DGT
Entrevistas
Câmaras
Municipais

Apêndice 2. Dimensões, subdimensões e indicadores do Sistema Institucional
Dimensão

Subdimensão

Expressa, completa e
descomprometida
Visão

Implementação
assumida

Indicador
 Número de documentos de planeamento que
expressam a visão da sustentabilidade (un.)
 Nível de abrangência das visões expressas nos
documentos de planeamento
 Percentagem de documentos de planeamento
com uma visão para a sustentabilidade que foram
submetidos a processo de participação pública
(%)
 Percentagem de documentos de planeamento
com uma visão para a sustentabilidade que foram
submetidos a processo de participação pública
que contenham uma descrição do processo (%)

Perceção da visão

 Percentagem de “sim” na questão “Há, uma visão
para a sustentabilidade nesta freguesia?” (%)

Atribuição de
responsabilidades às
ações

 Média do número das ações identificadas na
questão “O que pode ser feito para contribuir para
a sustentabilidade na freguesia?” – administração
pública (un.)
 Média do número das ações identificadas na
questão “O que pode ser feito para contribuir
para a sustentabilidade na freguesia?” – outras
instituições (un.)
 Média do número das ações identificadas na
questão “Quais as ações (para implementar a
visão) que a sua instituição é responsável?” –
administração pública (un.)
 Média do número das ações identificadas na
questão “Quais as ações (para implementar a
visão) que a sua instituição é responsável?” –
outras instituições (un.)
 Médias do nível de abrangência das ações
identificadas na questão “O que pode ser feito
para contribuir para a sustentabilidade da
freguesia?” - administração pública
 Médias do nível de abrangência das ações
identificadas na questão “O que pode ser feito
para contribuir para a sustentabilidade da
freguesia?” - outras instituições
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Dimensão

Subdimensão

Existência da
monitorização

 Existência de sistema de indicadores para a
sustentabilidade
 Sistema de indicadores para a sustentabilidade
 Abrangência do sistema de indicadores para a
sustentabilidade implementado
 Existência de um Relatório sobre o Estado do
Ordenamento do Território
 Razão entre o número dos documentos
de planeamento com uma visão para a
sustentabilidade e o número de relatórios de
implementação (n.º relatórios / n.º documentos
com uma visão)

Perceção da
monitorização

 Percentagem de ações identificadas na questão
“Quais as ações (para implementar a visão) que
a sua instituição é responsável?” que foram
avaliadas, de acordo com a resposta à pergunta
“Se a sua instituição é responsável por alguma
ação, como pode avaliar os seus resultados?” (%)

Satisfação com
a evolução da
sustentabilidade

 Percentagem de “sins” na questão “Está satisfeito
com o desenvolvimento da sua freguesia em
termos de sustentabilidade?” (%)

Satisfação com a
Câmara Municipal

 Nível médio de satisfação e confiança com o
desempenho da Câmara Municipal

Satisfação com as
Juntas de Freguesia

 Nível médio de satisfação e confiança com o
desempenho da Freguesia

Monitorização

Satisfação

Indicador
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Apêndice 3. Subdimensões e indicadores do Sistema Social
Subdimensão

1. Habitação

2. Educação

a) Equidade

3. Saúde

4. Segurança

5. Mobilidade

Indicador

Fonte

1.1. Peso dos custos com a
habitação no orçamento familiar

Inquéritos

1.2. Perceção da facilidade de
acesso à habitação

Inquéritos

2.1 Perceção da facilidade de
acesso à educação aos vários níveis

Inquéritos

2.2. Tempo despendido
nas deslocações para os
estabelecimentos de ensino

Inquéritos

2.3. Oferta dos diferentes níveis de
educação

Informação secundária
(INE)

2.4. Avaliação dos equipamentos de
educação

Inquéritos

2.5. Oferta de áreas disciplinares ao
nível do secundário

Informação secundária
(INE)

3.1. Oferta de equipamentos e de
valências na saúde pública

Inquéritos

3.2. Valências na saúde pública

Informação secundária
(Câmaras Municipais,
Juntas de Freguesia)

3.3 Perceção da facilidade de
acesso à saúde

Inquéritos

4.1. Ter segurança ou proteção civil
em diversas valências

Informação secundária
(Câmaras Municipais,
Juntas de Freguesia)

4.2. Perceção da segurança
(escalas)

Inquéritos

5.1. Cobertura de rede de
transportes públicos

Informação secundária
(Câmaras Municipais,
Juntas de Freguesia)

5.2. Custo das deslocações no
orçamento familiar ou custos das
deslocações principais (trabalho /
escola / outros)

Inquéritos

5.3. Avaliação da mobilidade

Inquéritos

6. Emprego

6.1. % de pessoas inscritas no
centro de emprego

Informação secundária
(Dados do Centro de
Emprego)

7. Rendimento

7.1 Intervalos de rendimentos:
cálculo do índice de Gini ou
distribuição dos rendimentos por
quartis (unidade de análise -família)

Inquéritos
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Subdimensão

1. Escala de
coesão social

2. Capital social

b) Coesão

3. Empowerment
e participação

4. Valores /
Confiança

c)
Diversidade
social

1. Composição
social:
coexistência
de grupos
socioeconómicos
e familiares
distintos

Indicador

Fonte

1.1. Coesão social

Inquéritos

1.2. Perceção pericial da evolução
da coesão social

Metodologia visual

2.1. Sociabilidade local: rede de
amigos, cordialidade, ajuda mútua

Inquéritos

2.2. Perceção da conflitualidade

Inquéritos

3.1. Número de associações, clubes
e coletividades

Informação secundária
(Câmaras Municipais,
Juntas de Freguesia)

3.2. Participação e interesse em
intervir em assuntos relacionados
com a freguesia: participação em
associações, eventos e projetos
locais

Inquéritos

3.3. Tipos de relação

Inquéritos

3.4. Perceção da relação com o
poder local (facilidade em expor um
assunto/resolver um problema/grau
de acesso à informação)

Inquéritos

3.5. Perceção da vida associativa e
cívica

Inquéritos

4.1. Grau de confiança nos outros e
nas instituições

Inquéritos

4.2. Perceção de homogeneidade de
valores

Inquéritos

4.3. Heterogeneidade e grau de
tolerância

Inquéritos

1.1. Peso dos residentes
estrangeiros

Informação secundária
(INE)

1.2. Estrutura de qualificações

Informação secundária
(INE)

1.3. Estrutura das profissões

Informação secundária
(INE)

1.4. Diversificação da estrutura
familiar

Informação secundária
(INE)
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Subdimensão

2. Possibilidade
de renovação do
tecido social

c)
Diversidade
social

3. Perceção da
composição
social e atitude
perante a
coexistência
(tolerância face
ao outro)
4. Perceção da
evolução da
composição
social e
apreciação dessa
evolução

d) Bem-estar
e qualidade
de vida

e)
Identidade e
Sense of
Place

1. Evolução da
qualidade de
vida da área de
residência

1. Sentimento
de pertença
ao local/
comunidade

Indicador

Fonte

2.1. Peso dos novos residentes na
população

Informação secundária
(INE)

2.2. Evolução da estrutura
demográfica

Informação secundária
(INE)

2.3. Evolução do peso da população
mais qualificada

Informação secundária
(INE)

2.4. Evolução do peso de profissões
mais valorizadas

Informação secundária
(INE)

3.1. Perceção do grau de
diversidade social

Inquéritos

3.2 Perceção pericial do grau de
diversidade social

Metodologia visual

4.1. Sentido da evolução:
homogeneidade ou heterogeneidade

Inquéritos

1.1. Avaliação de vários aspetos da
área de residência

Inquéritos

1.2. Avaliação da qualidade de vida
da área de residência

Inquéritos

1.3. Evolução da qualidade de vida
da área de residência nos últimos
10 anos

Inquéritos

1.4. Perspetivas de mudança para
melhorar a qualidade de vida

Inquéritos

1.5. Avaliação da relação entre
a qualidade de vida pessoal e a
qualidade de vida geral (efeito do
local)

Inquéritos

1.1.Grau de identidade /sense of
place

Inquéritos

1.2. Perceção pericial do grau de
pertença ao local /identidade

Metodologia visual
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Subdimensão

Indicador

Fonte

e)
Identidade e
Sense of
Place

2.1. Tipos de identidade
• Características de identidade do
local
• Tipo de identidade / ancoragem ao
local de residência
• 8 Dimensões de identidade:
• Qualidade ambiental;
biodiversidade, ambiente; história e
cultura;
• Redes sociais;
• Genealogia;
• Funcional;
• Ligação ao local; homogeneidade

Inquéritos

2. Tipos de
ancoragem
(relacional,
funcional,
espacial)
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4
Na interface do solo
rústico e urbano

Beatriz Condessa
José Antunes Ferreira
Leonor Cintra

4.1 O periurbano e a ocupação dispersa
As áreas periurbanas são áreas que se encontram numa posição de transição entre espaços
estritamente rurais e áreas urbanas. As áreas periurbanas garantem, em geral, uma articulação
urbano-rural de proximidade e podem eventualmente tornar-se totalmente urbanas [4.1].
A maioria das áreas periurbanas localiza-se na proximidade imediata das áreas urbanas
consolidadas, mas podem também corresponder a aglomerados residenciais localizados
em paisagens rurais. As áreas periurbanas são frequentemente produto dos processos de
suburbanização ou de crescimento urbano em mancha de óleo.
Estes fenómenos de expansão urbana constituem-se como um dos mais significativos
processos de alteração de uso do solo na Europa. O rápido crescimento do consumo de solos
rurais e naturais pelos processos de urbanização [4.2; 4.3] afeta negativamente os serviços de
ecossistemas [4.4; 4.5], designadamente a produção de alimentos, a provisão de espaços de
lazer e recreio, a biodiversidade e o valor estético das paisagens rurais e a qualidade de vidas
das populações.
Nas áreas periurbanas a expansão urbana está frequentemente associada à ocupação dispersa,
de baixa densidade, com impactes tanto a nível ambiental como social. Estes incluem, além dos
já mencionados, o aumento do tráfego induzido pelas deslocações pendulares [4.6; 4.7; 4.8], a
fragmentação dos usos do solo e as alterações no ciclo hidrológico [4.9; 4.10]. Embora na Europa
tenham sido afetadas primeiro as maiores cidades, o processo de urbanização gradualmente
vem afetando pequenos aglomerados urbanos e até remotos aglomerados rurais [4.11].
As tendências de construção dispersa, “rurbanização” e cidade difusa assentam em novos
paradigmas sociais: mudanças de hábitos de vida das populações rurais (mudanças no
consumo, na educação e na atividade económica), deslocalização de indústrias para a periferia,
necessidade de mais espaço e acessibilidades para a instalação dessas indústrias, mas também
de centros comerciais, equipamentos, parques temáticos e infraestruturas, e a procura de
habitação de construção mais recente, próxima da natureza e mais “desafogada” [4.12].
Também em Portugal a ocupação dispersa tem-se acentuado nas últimas décadas, fruto das
alterações culturais e económicas das populações, de grandes investimentos públicos em
infraestruturas e também de investimentos privados em empreendimentos que procuram
boas condições de acessibilidade e extensas áreas de solos a preços mais baixos [4.13]. Estes
fenómenos têm efeitos particularmente visíveis na Área Metropolitana de Lisboa (AML).
De entre os problemas de ordenamento do território elencados no Programa Nacional de
Política de Ordenamento do Território (PNPOT [4.14]) destacam-se: (i) a expansão desordenada
das áreas metropolitanas e de outras áreas urbanas, invadindo e fragmentando os espaços
abertos, afetando a sua qualidade e potencial ecológico, paisagístico e produtivo e dificultando
e encarecendo o desenvolvimento das infraestruturas e a prestação dos serviços coletivos;
e (ii) o desajustamento da distribuição territorial e da qualidade da oferta de infraestruturas
coletivas e dos serviços públicos face a essa expansão e alteração estrutural das procuras
sociais.
Neste capítulo aborda-se como (não) têm sido tratados os territórios periurbanos na classificação
do solo que fundamenta o seu regime de uso na legislação portuguesa, para seguidamente se
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particularizar, para o território da AML, uma análise da regulamentação constante nos Planos
Diretores Municipais (PDM), dando especial atenção às disposições relativas à edificabilidade.

4.2 A dicotomia rural/urbano na classificação do solo
É da competência da Administração Local, através dos planos municipais, estabelecer o regime
de uso do solo e a respetiva classificação. Inicialmente, no Decreto-Lei n.º 69/90 de 2 de Março
[4.15], eram propostas várias classes de espaço, em função do uso dominante, a adotar nos
planos municipais de ordenamento do território (espaços urbanos, urbanizáveis, industriais,
para indústrias extrativas, agrícolas, florestais, culturais e naturais, canais), que, por sua vez,
podiam abranger várias categorias.
Este diploma estipulava que o conjunto do espaço urbano e do espaço urbanizável (a que se
associou o espaço industrial) determinava o perímetro urbano. A delimitação dos perímetros
urbanos implica, desde logo, efeitos nas operações urbanísticas de urbanização e edificação: a
possibilidade de lotear fica vedada fora dos perímetros urbanos.
No final da década de 90 registou-se uma profunda alteração no enquadramento jurídico do
ordenamento do território e do urbanismo em Portugal, com a publicação da Lei de Bases da
Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPOTU [4.16]) e, no ano seguinte, do
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT [4.17]).
O regime de uso de solo, cuja definição continua a ser da competência da Administração Local,
assenta na classificação e qualificação do solo. A classificação do solo “determina o destino
básico dos terrenos” e baseia-se na dicotomia solo urbano/solo rural, enquanto a qualificação
do solo regula o aproveitamento dos terrenos em função da atividade dominante, estabelecendo
o respetivo uso e edificabilidade.
A LBPOTU entende a distinção entre solo urbano e solo rural da seguinte forma:
•

Solo rural – aquele para o qual é reconhecida vocação para as atividades agrícolas,
pecuárias, florestais ou minerais, assim como o que integra os espaços naturais de
proteção ou de lazer, ou que seja ocupado por infraestruturas que não lhe confiram o
estatuto de solo urbano:

•

Solo urbano – aquele para o qual é reconhecida vocação para o processo de urbanização
e de edificação, nele se compreendendo os terrenos urbanizados ou cuja urbanização
seja programada, constituindo o seu todo o perímetro urbano.

Focando-nos agora no então designado solo rural, o RJIGT veio clarificar que a respetiva
qualificação se processa através da integração nas categorias:
•

Espaços agrícolas e florestais afetos à produção ou à conservação;

•

Espaços de exploração mineira;

•

Espaços afetos a atividades industriais diretamente ligadas às utilizações acima
referidas;
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•

Espaços naturais;

•

Espaços destinados a infraestruturas ou a outros tipos de ocupação humana que
não impliquem a classificação como solo urbano, designadamente permitindo usos
múltiplos em atividades compatíveis com espaços agrícolas, florestais ou naturais.

A definição dos critérios de classificação, bem como os critérios e as categorias do solo rural
e do solo urbano foi remetida para decreto regulamentar, que só veio a ser publicado dez anos
depois (Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio1 [4.18]).
Esse decreto regulamentar acrescenta que “A classificação do solo como rural visa proteger
o solo como recurso natural escasso e não renovável, salvaguardar as áreas afetas a usos
agrícolas e florestais, à exploração de recursos geológicos ou à conservação da natureza e
da biodiversidade e enquadrar adequadamente outras ocupações e usos incompatíveis com
a integração em espaço urbano ou que não confiram o estatuto de solo urbano” (artigo 5.º),
devendo ser tida em conta nessa classificação a atual ocupação do solo.
Relativamente à qualificação do solo rural, este decreto regulamentar estabelece (artigo 13.º)
o seguinte: “A qualificação do solo rural regula o seu aproveitamento sustentável com base nas
seguintes funções:
a) Produção agrícola, pecuária e florestal;
b) Exploração de recursos geológicos;
c) Produção de energias renováveis;
d) Conservação de recursos e valores naturais, ambientais, florestais, culturais e
paisagísticos;
e) Outras funções compatíveis com o estatuto de solo rural”.
As categorias de solo rural a considerar são as já identificadas no RJIGT, com ligeiras alterações
na denominação (designadamente os espaços afetos à exploração de recursos geológicos),
que podem desagregar-se em subcategorias “adequadas ao modelo de organização espacial do
território municipal”. De acordo com esse modelo e com as opções de cada município, podem
ser definidas outras categorias de solo rural para outros tipos de ocupação que não lhe confiram
o estatuto de solo urbano (artigo 19.º):
a) Aglomerados rurais, correspondendo a espaços edificados com funções residenciais e
de apoio a atividades localizadas em solo rural, devendo ser delimitados no plano diretor
municipal com um regime de uso do solo que garanta a sua qualificação como espaços
de articulação de funções residenciais e de desenvolvimento rural e infraestruturados
com recurso a soluções apropriadas às suas características;
b) Áreas de edificação dispersa, correspondendo a espaços existentes de usos mistos,
devendo ser objeto de um regime de uso do solo que garanta a sua contenção e o seu
ordenamento numa ótica de sustentabilidade e serem infraestruturados com recurso a
soluções apropriadas às suas características;
1

Revisto recentemente pelo Decreto Regulamentar n.º 19/2015, de 19 de agosto.
•96•

c) Espaço cultural, correspondendo a áreas de património histórico, arquitetónico,
arqueológico e paisagístico, (...);
d) Espaço de ocupação turística, correspondendo a áreas cuja utilização dominante é a
atividade turística (...);
e) Espaço destinado a equipamentos e outras estruturas ou ocupações compatíveis com
o estatuto de solo rural (...).”
Destas categorias, as que mais se aproximam de grande parte da ocupação periurbana que se
regista no nosso país são as de aglomerados rurais e áreas de edificação dispersa.
Nova revisão legislativa deu lugar em 2014 à publicação da nova Lei de Bases Gerais da Política
de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPSOTU [4.19]) e, em 2015, ao novo
RJIGT [4.20].
Mantém-se, no entanto, a dicotomia obrigatória da classificação do solo, que assenta agora na
distinção entre o solo urbano e o solo “rústico”. Mais importante que a nova designação, são
as definições associadas a estas classes de solo. Assim, o solo urbano é “o que está total ou
parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, afeto em plano territorial à urbanização ou à
edificação”; o solo rústico é definido como “aquele que, pela sua reconhecida aptidão, se destine,
nomeadamente, ao aproveitamento agrícola, pecuário, florestal, à conservação, valorização e
exploração de recursos naturais, de recursos geológicos ou de recursos energéticos, assim como
o que se destina a espaços naturais, culturais, de turismo, recreio e lazer ou à proteção de riscos,
ainda que seja ocupado por infraestruturas, e aquele que não seja classificado como urbano”.
Verifica-se assim que, em 1990, se integravam em perímetro urbano os solos urbanizáveis,
em 1999, já se condicionava as “áreas de expansão” à sua programação e na nova lei de
bases estes espaços foram eliminados. Por um lado, esta alteração significativa no conceito
irá influenciar o desenvolvimento dos processos de revisão dos PDM em curso e, certamente,
evitar situações em que áreas definidas em PDM como perímetros urbanos, integrando ainda
extensos espaços não edificados, mantendo-se expectantes e sem qualquer uso produtivo. Por
outro lado, pode ser argumentado que “Existe uma opção clara de classificar os solos a partir da
realidade existente e não do destino que se lhe pretende dar, o que não corresponde àquela que
é a função dos planos, que é a de antecipar uma realidade de desenvolvimento que se pretende
venha a existir no futuro (e que será concretizada no seu prazo de vigência) e não a que existe no
momento da sua elaboração” [4.21].
Na definição de solo rústico são introduzidas as menções à conservação, valorização e
exploração de recursos naturais, de recursos geológicos ou de recursos energéticos, o turismo,
bem como a preocupação com a proteção de riscos.
No entanto, nesta dicotomia urbano/rural (ou rústico), qual é o lugar dos espaços periurbanos,
da edificação dispersa, da cidade difusa? A ocupação dispersa deve ser assumida e ordenada
e, como defendem Carvalho e Oliveira [4.22], “a solução não passa pela sua crescente
urbanização, mas sobretudo pela sua contenção e estabilização”. Os mesmos autores propõem
a criação de uma nova classe, “solo rústico/urbano”, que assuma e estabilize essa coexistência
de usos.
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4.3 A edificabilidade em espaço periurbano nos Planos Diretores
Municipais da AML2

Segundo o RJIGT, recentemente revisto [4.20], os PDM estabelecem a “estratégia de
desenvolvimento territorial municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do território
e de urbanismo, o modelo territorial municipal (...), integrando e articulando as orientações
estabelecidas pelos programas de âmbito nacional” e regional (a que vieram juntar-se, nesta
revisão, os de âmbito intermunicipal).
A grande maioria dos PDM em vigor na AML foi elaborada na vigência do Decreto-Lei n.º
69/90, de 2 de março. São sobejamente conhecidas as consequências da delimitação dos
perímetros urbanos nos designados PDM de 1ª geração, não só pelo conceito subjacente, mas
também pela cartografia de base utilizada à época. A inclusão em perímetro urbano de áreas
significativas, que se previa que pudessem ser urbanizadas no horizonte temporal do plano,
sem criar situações de desregulação do mercado, teve em muitos casos efeitos contrários. Não
se poderá ignorar o contexto nacional anterior e à época (anos 90), em que a iniciativa privada
teve um papel relevante na urbanização e edificação dos terrenos.
Um estudo realizado em 2013 [4.23] visou analisar a influência das disposições dos PDM nas
transformações do espaço periurbano da AML, através de uma caraterização e comparação
da forma como cada PDM regulamenta o uso e a ocupação do solo rural. Esta análise permitiu
ordenar os municípios da AML em função do grau dos condicionamentos (à edificação) impostos,
a partir de um “indicador de permissividade à construção” proposto no âmbito desse estudo.
Posteriormente, e para uma amostra, foi estabelecida a relação entre essa classificação
atribuída e a intensidade das transformações registadas cartograficamente.
Como já referido, muitos são os fatores que induzem as transformações dos espaços não urbanos
(novas acessibilidades, mudanças nas estrutura produtiva, novos hábitos e necessidades
habitacionais, etc.); no entanto são as normas regulamentares dos PDM que condicionam essa
transformação. Para além da regulamentação de uso e ocupação do solo dos PDM, há que ter
em conta outras disposições normativas, que prevalecem ou são cumulativamente aplicadas,
resultantes das designadas servidões administrativas e servidões de utilidade pública. Destas
são exemplos os regimes da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional
(REN).
Na análise dos regulamentos dos PDM da AML desenvolvida no âmbito do estudo referido, foi
dada especial atenção às disposições que direta ou indiretamente influenciam as dinâmicas de
transformação periurbanas e que foram agregadas nos seguintes aspetos:
(1)Classificação e qualificação dos solos – tendo sido a maioria dos PDM da AML elaborados
de acordo com o Decreto-Lei n.º 69/90 e, portanto, anteriores ao Decreto Regulamentar
n.º 11/2009, de 29 de maio, apresentam distintos critérios e designações que dificultam a
sua análise e comparação; foram assim tidos em conta os usos dominantes e compatíveis
estabelecidos em cada classe ou categoria em concreto.
No quadro 4.1 apresenta-se uma descrição das categorias e sub-categorias dos espaços
classificados como agrícolas e florestais (ou, nos dois PDM de “2ª geração” elaborados
Este sub-capítulo baseia-se fundamentalmente num estudo elaborado no âmbito de uma dissertação de
mestrado enquadrada no projeto PERIURBAN [4.23].

2
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de acordo com a revisão legislativa do final dos anos 90 – Moita e Vila Franca de Xira – já
classificados como rurais) e respetivos usos compatíveis, bem como as designações de outras
classes de espaços não integrantes dos perímetros urbanos. Nesse quadro é possível constatar
a grande diversidade de nomenclaturas e usos previstos nos vários planos. Ressalva-se que as
definições dos “espaços de transição” do PDM de Sesimbra, dos “espaços semirrurais” do PDM
de Oeiras, dos “espaços paraurbanos” do PDM de Setúbal e da categoria “áreas periurbanas“
(de espaços agrícolas e florestais) do PDM do Seixal são as que mais se aproximam dos espaços
periurbanos.

Quadro 4.1 - Categorias e subcategorias dos espaços não urbanos nos PDM da AML
Município
(data PDM)

Alcochete
(1997)

Almada
(1997)

Barreiro
(1994)

Cascais
(1997)

Categorias e
subcategorias de
espaços agrícolas e
florestais/rurais

Espaço rural de
categoria I - agrícola
Espaço rural de
categoria II agroflorestal

Espaços agrícolas

Espaços agrícolas
Espaços florestais

Usos compatíveis

Outras classes de
espaço não urbanas,
urbanizáveis e
industriais

Habitacional, equipamentos e
Espaços naturais; de recreio
serviços, indústria, pecuária,
e lazer; culturais; militares;
turismo rural, agro-turismo e
canais
turismo de habitação

Habitação dos agricultores e
trabalhadores permanentes
da exploração agrícola

Espaços de equipamentos;
verdes de recreio e lazer;
verdes de proteção e
enquadramento; culturais e
naturais; uso militar; canais.

Espaços verdes de recreio
Habitação diretamente ligada
e lazer e de proteção e
à exploração agrícola e
enquadramento; canais;
pecuária
militares

Espaços agrícolas de
nível 1 (RAN)

Regime da RAN

Espaços agrícolas de
nível 2, 3 e 4

Equipamentos de I&D,
saúde, educação, desporto,
prevenção e segurança;
turismo e recreio

Espaços florestais
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Espaços de indústrias
extrativas; proteção
e enquadramento;
equipamentos; canais;
culturais e naturais; áreas
preferenciais de turismo e
recreio

Município
(data PDM)

Categorias e
subcategorias de
espaços agrícolas e
florestais/rurais

Usos compatíveis

Outras classes de
espaço não urbanas,
urbanizáveis e
industriais

Exclusivo uso agrícola
e sujeitas a inundações

Loures
(1994)

Exclusivo uso agrícola
e máxima infiltração

Construções de apoio ao uso
agrícola

Restantes áreas de
exclusivo uso agrícola

Habitação do proprietário
ou titular do direito de
exploração

Áreas agrícolas
complementares
Áreas florestais de
proteção e valorização
ambiental

Habitação do proprietário
ou titular do direito de
exploração

Áreas florestais de
produção

Habitação social e
equipamentos coletivos;
habitação dos agricultores ou
proprietários; indústrias de
transformação de produtos
agrícolas ou florestais

Espaços agrícolas

Habitação dos agricultores
ou proprietários;
equipamentos turísticos;
armazéns

Mafra
(1995)
Espaços florestais

Construções isoladas para
habitação do proprietário ou
de apoio turístico

Espaços agrícolas
periurbanos

Atividades artesanais,
comerciais, pecuárias e
industriais de pequena
dimensão; equipamentos;
habitação do proprietário

Espaços agroPecuários

Edifícios industriais e de
armazenagem, habitação
e para turismo (apenas
ampliações de edifícios
existentes); instalações de
carácter cultural ou científico

Moita
(2010)
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Espaços canais; indústrias
extrativas; culturais e
naturais

Espaços de indústria
extrativa; canais; culturais;
naturais

Espaços naturais; usos
múltiplos; infraestruturas;
equipamentos coletivos
existentes; habitacionais
em solo rural; rede viáriaespaços canais

Município
(data PDM)

Categorias e
subcategorias de
espaços agrícolas e
florestais/rurais

Espaços agrícolas

Montijo
(1997)

Espaços florestais

Espaços agroflorestais

Usos compatíveis

Outras classes de
espaço não urbanas,
urbanizáveis e
industriais

Habitação dos proprietários e
trabalhadores permanentes;
indústrias de transformação
de produtos agrícolas;
estabelecimentos
insalubres ou incómodos;
estabelecimentos hoteleiros;
Espaço de indústria
equipamentos coletivos;
extrativa/mineira; Espaçograndes superfícies
canal de infraestrutura; afeto
comerciais
a instalação de interesse
público
Estabelecimentos
insalubres ou incómodos;
estabelecimentos hoteleiros;
equipamentos coletivos;
habitação do proprietário
Idem anteriores

Exclusivo uso agrícola
e sujeitas a inundações

Odivelas
(1999)
adaptado
do PDM de
Loures

Exclusivo uso agrícola
e máxima infiltração

Construções de apoio ao uso
agrícola

Restantes áreas de
exclusivo uso agrícola

Habitação do proprietário
ou titular do direito de
exploração

Habitação do proprietário
Florestais de proteção
ou titular do direito de
e valorização ambiental
exploração

Florestais de produção

Oeiras
(1994)

Espaços semirrurais

Espaços canais; indústrias
extrativas; culturais e
naturais

Habitação social e
equipamentos coletivos;
habitação dos agricultores ou
proprietários

Habitação dispersa
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Espaços naturais e de
proteção; equilíbrio
ambiental; multiuso

Município
(data PDM)

Palmela
(1997)

Seixal
(1993)

Categorias e
subcategorias de
espaços agrícolas e
florestais/rurais

Espaços agrícolas

Habitação do agricultor

Espaços florestais

Habitação do proprietário
ou construção de apoio à
exploração

Espaços agroflorestais
- categoria I e III

Habitação; comércio e
serviços; equipamentos
públicos; turismo; indústrias
extrativas

Espaços agroflorestais
- categoria II

Habitação; comércio;
equipamentos públicos;
indústria transformadora;
turismo; indústrias extrativas

Espaços agrícolas
e florestais - áreas
periurbanas

Habitação; instalações
industriais e outras

Espaços naturais; naturais e
culturais; canais

Espaços agrícolas e
Habitação dos proprietários e
florestais - áreas de
trabalhadores permanentes Espaços para indústrias
uso agrícola dominante
extrativas; culturais e
Espaços agrícolas
naturais; canais
e florestais - áreas
rurais de proteção
Empreendimentos turísticos
aos espaços urbanos
e equipamentos
e matas e maciços
arbóreos
Espaços de transição

Sesimbra
(1998)

Usos compatíveis

Outras classes de
espaço não urbanas,
urbanizáveis e
industriais

Habitação de residentes

Espaços agrícolas
Espaços florestais
Espaços agrícolas/
florestais
Espaços agrícolas e
florestais

Setúbal
(1994)
Espaços paraurbanos

Espaços canais;
equipamentos; portuário;
indústrias extrativas;
naturais; militares

Empreendimentos turísticos
Habitação dos proprietários e
trabalhadores permanentes; Espaços culturais e naturais;
turismo de habitação;
verdes de proteção e
equipamentos
enquadramento; canais; usos
especiais; equipamentos e
Habitação do proprietário;
serviços públicos; indústrias
turismo de habitação;
extrativas
equipamentos
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Município
(data PDM)

Sintra
(1999)

V. F. Xira
(2009)

Categorias e
subcategorias de
espaços agrícolas e
florestais/rurais

Usos compatíveis

Espaços agrícolas de
nível 1

Habitação do proprietário

Espaços agrícolas de
níveis 2, 3 e 4

Habitação do proprietário;
equipamentos de turismo e
recreio

Espaços florestais

Unidades hoteleiras;
equipamentos

Espaços agrícolas de
produção tipo I

Empreendimentos de turismo
da natureza; turismo no
espaço rural; equipamentos

Habitação do
agricultor proprietário;
Espaços agrícolas de
estabelecimentos industriais,
produção tipo II (RAN) de transformação dos
e espaços agrícolas
produtos agrícolas, pecuários
complementares
e florestais; turismo no
espaço rural e turismo de
habitação
Espaços florestais

Outras classes de
espaço não urbanas,
urbanizáveis e
industriais

Espaços de indústrias
extrativas; proteção e
enquadramento; canais;
culturais e naturais;
equipamentos; áreas
preferenciais para turismo e
recreio

Espaços naturais; indústria
extrativa; aglomerados
rurais; núcleos edificados de
quintas

Exploração de recursos
geológicos

Salienta-se que já depois da realização deste estudo foram revistos, em 2015, os PDM de
Cascais, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras e Seixal, ao abrigo do RJIGT de 1999. Por adotarem
a nova nomenclatura de classes e categorias de solo e não ser ainda possível aferir os seus
efeitos na transformação do solo, optou-se por manter no quadro 5.1 a informação relativa aos
planos entretanto revistos.
(2) Infraestruturação do espaço público – o nível de infraestruturação existente ou com
execução programada define se um território está efetivamente apto para uso urbano. A
quase totalidade dos municípios não condicionou a construção em espaço “rural” à existência
e previsão de infraestruturas, viabilizando a edificação em solos não infraestruturados, com
consequências tanto a nível ambiental como de comprometimento das autarquias com os
custos dessa infraestruturação.
(3) Edificabilidade e classificação viária – apesar de oito dos municípios terem efetuado a
classificação da rede viária de acordo com as funções das vias (e.g. vias interurbanas,
urbanas, de acesso local,...), não as associaram a regras específicas de edificabilidade.
(4) Condicionamentos à elegibilidade de edificar – vários PDM condicionam a possibilidade
de edificar a outros requisitos que não apenas os requisitos técnicos. Disto é exemplo a
possibilidade de construção num terreno rústico, exclusivamente se essa construção se
destinar ao agricultor ou proprietário, remetendo frequentemente para o regime da RAN. No
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entanto, esses condicionamentos, quando existem, não são articulados com a viabilidade
económica da propriedade (dimensão mínima da parcela edificável vs. tipo de exploração) e
com a área máxima de construção, nem fica assegurada a comprovação dessa elegibilidade.
(5) Condicionamentos técnicos à edificação – estes requisitos na generalidade dos regulamentos
são de três tipos: viabilidade económica da exploração da propriedade, tipologias funcional
dos edifícios e área máxima edificável. Alguns PDM impõem um valor mínimo para a área
da parcela e outros tomam como referência a unidade mínima de cultura da Portaria n.º
202/70 de 21 de Abril (ver Quadro 4.2). A edificabilidade em cada parcela usualmente
é definida por aplicação, de forma isolada ou combinada, de um parâmetro com o valor
máximo de área de construção e de um índice de utilização aplicável à área da parcela. No
entanto, vários regulamentos, ao estabelecerem valores muito elevados para ambos os
critérios, acabam por ter um efeito mais indutor que dissuasor.

Quadro 4.2 – Unidades de cultura da Portaria n.º 202/70 de 21 de Abril
Unidade de cultura (ha)
Distrito

Terrenos de Regadio
Arvenses

Hortícolas

Terrenos de
sequeiro

Viana do Castelo, Braga, Porto,
Aveiro, Viseu, Coimbra e Leiria

2

0.5

2

Vila Real, Bragança, Guarda e Castelo
Branco

2

0.5

8

Lisboa e Santarém

2

0.5

4

Portalegre, Évora, Beja e Setúbal

2.5

0.5

7.5

Faro

2.5

0.5

5

Para comparar e ordenar os diferentes regimes de edificabilidade estabelecidos pelos
PDM da AML para as várias categorias de espaços “rurais” foi construído um “indicador de
permissividade”, assim designado pelo autor do estudo, que mede o grau de condicionalismo
imposto à edificação pelos vários regulamentos (e não a sua efetiva aplicação no controlo da
transformação do solo). Este indicador teve em conta os vários aspetos acima definidos, numa
abordagem multicritério que assentou num conjunto de critérios ponderados e respetivos
descritores (Quadro 4.3). Foram selecionados como critérios elementos que estão presentes na
generalidade dos regulamentos e que são diferenciadores dos níveis de potencial edificabilidade
(nas várias categorias de espaço não urbano) entre os PDM dos municípios analisados.
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Quadro 4.3 – Critérios para a estruturação do Indicador de Permissividade
(Fonte: adaptado de [4.23])
Critérios

Área mínima da parcela

Exigência de
infraestruturas

Descrição

Ponderação

Área mínima da parcela que permite a edificação. A relação
entre a construção e a exploração da propriedade tem uma
componente qualitativa (função do edificado/tipo de exploração)
e outra quantitativa (área de construção/viabilidade económica da
atividade). A referência mais correntemente usada é a unidade de
cultura.
Condicionar a possibilidade de edificar ao nível de infraestruturação
do espaço público adjacente (no mínimo, redes públicas de
abastecimento de água, de drenagem de águas residuais, de
energia elétrica e pavimentação das vias).

0.65

0.20

Prova de verificação de
pressupostos

A comprovação documental do cumprimento dos pressupostos
subjacentes ao direito de edificar é condição necessária para a
eficácia das exigências regulamentares.

0.10

Parâmetros de
edificabilidade

Quando a edificação é proibida, este critério é decisivo,
dispensando todos os outros, mas quando essa edificabilidade é
permitida (por fixação de limites absolutos – área de construção
máxima – ou relativa – índices para a parcela), este critério perde
relevância, sendo necessária a verificação dos restantes critérios,
designadamente a dimensão mínima da parcela edificável.

0.05

O indicador de permissividade tem como limites a proibição de edificar (correspondendo ao
valor zero) e a total ausência de impedimentos (que toma o valor um) e expressa, apenas, os
potenciais efeitos da ação combinada dos condicionamentos e respetivos critérios utilizados na
sua estruturação.
No quadro 4.4 apresenta-se o posicionamento dos municípios da AML por ordem decrescente
do indicador agregado. Ressalva-se que os PDM de Lisboa e da Amadora foram excluídos
desta abordagem multicritério visto que a totalidade dos respetivos territórios é classificada
como espaço urbano. Estão realçados os cinco municípios que contêm as freguesias que se
constituíram como casos de estudo representativos das tipologias de periurbano no âmbito do
projeto Periurban (ver Capítulo 2).
Quadro 4.4 – Ordenação dos municípios segundo os valores agregados do Indicador de
Permissividade (IP) (Fonte: adaptado de [4.23])
Município

IP

Município

IP

Município

IP

Município

IP

Odivelas

0.90

Barreiro

0.78

Cascais

0.71

Oeiras

0.68

Loures

0.87

Sesimbra

0.78

Seixal

0.71

Montijo

0.68

VFXira

0.83

Setúbal

0.76

Sintra

0.68

Mafra

0.64

Moita

0.82

Almada

0.74

Palmela

0.68

Alcochete

0.47

Uma subsequente análise efetuada no estudo que aqui se sintetiza refere-se à confrontação
destes valores agregados com a efetiva transformação do solo, concretamente as novas
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edificações identificadas, entre dois momentos temporais distintos, para uma amostra
selecionada. A informação geográfica utilizada para a identificação das edificações incluiu a
cobertura de ortofotomapas do Centro Nacional de Informação Geográfica de 1995 (período
que coincide com a entrada em vigor de grande parte dos PDM) e imagens de satélite de 2005,
disponibilizadas no Google Earth. A grelha de amostragem corresponde à utilizada pelo Comité
Executivo da Comissão para as Alterações Climáticas (CECAC), composta por quadrados de 2
Km x 2 Km.
Os critérios de seleção da amostra excluíram os espaços pertencentes à REN e ainda todos os
formalmente classificados com urbanos, ainda que o cruzamento dos perímetros urbanos dos
PDM (que incluem os espaços urbanizáveis) com os ortofotomapas de 1995 tenha realçado as
muito extensas áreas incluídas em perímetro urbano que, à data, não apresentavam qualquer
edificação. Segundo estes critérios, foram escolhidas seis amostras, três a norte do Tejo (no
concelho de Mafra) e três a sul do Tejo (nos concelhos de Palmela e Montijo), coincidindo duas
destas com um dos casos de estudo do projeto Periurban (correspondente à freguesia do
Poceirão, Palmela).
Desde logo se identificaram algumas diferenças entre as amostras a norte e a sul do Tejo: a
orografia mais acidentada a norte, assim como melhores acessibilidades a Lisboa (a ponte
Vasco da Gama foi construída já depois da entrada em vigor da maioria dos PDM da AML) e a
dimensão média da propriedade superior a sul. Assim, na informação geográfica de 1995, a
zona norte da AML apresentava-se mais urbanizada e, consequentemente, as amostras a norte
do Tejo correspondem a espaços “sobrantes” entre os perímetros urbanos e as áreas da REN.
É nas amostras a norte do Tejo, em Mafra, que se regista maior dinâmica edificatória neste
período.
Particularizando, a título exemplificativo, a evolução da edificação nas duas amostras localizadas
na freguesia do Poceirão: na amostra que engloba médias e grandes propriedades com práticas
agrícolas extensivas, praticamente não se registou alteração de uso, passando de apenas duas
para três edificações neste período; já na outra amostra, servida por estradas municipais e
com maior fragmentação da propriedade e mais elevada densidade de construções na zona
mais próxima da localidade do Poceirão, que possui uma estação ferroviária (no quadrante
inferior esquerdo), registou-se um aumento de 164 edificações, para habitação e apoio à
atividade agrícola, para 181, entre 1995 e 2005. As novas edificações localizam-se sobretudo
nas imediações de Poceirão, ao longo da via que une esta localidade a Fernando Pó (Figura 4.1).

Figura 4.1 – Edificações existentes em 1995 (a) e em 2005 (b) na amostra 12 (Fonte: [4.23])
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Algumas ilações podem ser retiradas da evolução registada: a influência das vias rodoviárias,
da proximidade a centros urbanos já existentes e a (menor) dimensão da propriedade como
indutores do processo de urbanização.
Comparando a evolução registada nas amostras com os indicadores de permissividade de
Mafra (0.64) e de Palmela (0.68), fica clara que a influência das disposições regulamentares só
se manifesta quando haja outras forças dinamizadoras da transformação de rural para urbano,
outros fatores de localização que aumentem a atratividade dos vários espaços periurbanos. Dito
de outra maneira, não são os regulamentos dos PDM, por si só, que induzem a transformação,
mas viabilizam essa transformação na medida em que sejam mais ou menos permissivos à
edificação em espaços rurais.

4.4 Conclusões
Nas áreas periurbanas, onde o desenvolvimento é induzido por uma mistura dinâmica de
processos urbanos e rurais, raramente a mudança tem uma causa única. Em vez disso, a
mudança estrutural pode ser vista como um processo evolutivo em que as condições contextuais
jogam um papel importante [4.24]. É a cidade difusa, caraterizada por ser uma dispersão duma
“massa” consistente não só de população mas também de serviços e atividades produtivas
[4.25].
Apesar dos aspetos qualificadores dos espaços periurbanos conforme evidenciados noutros
capítulos desta publicação, é inegável que a ocupação dispersa baseada em processos de
alteração não planeados também levou à emergência de vários problemas dos quais se salienta
a redução de habitats, a formação de barreiras físicas à conectividade de espaços ecológicos,
à degradação de aquíferos, à destruição de solos agrícolas e florestais ou à descaracterização
da paisagem.
A estes podem acrescentar-se outros, que afetam, direta ou indiretamente, a qualidade de vida
das pessoas: o aumento dos tempos e dos recursos despendidos nos movimentos pendulares,
com os inerentes impactes negativos na saúde e nas relações pessoais, nomeadamente devido
à redução da interação pessoal pelo maior distanciamento físico [4.23].
Este tipo de ocupação acarreta também problemas de gestão tais como os que decorrem da
construção em terrenos de configuração geométrica desadequada para fins urbanos e o prejuízo
da eficiência técnica e económica dos serviços, infraestruturas e equipamentos urbanos, dada
a necessidade da sua extensão por vastos territórios com baixas densidades.
Estes problemas resultam fundamentalmente de uma ocupação não planeada, muitas vezes
baseada em interesses exclusivamente especulativos dos promotores. É preciso encontrar
soluções que os mitiguem, baseadas em desenho urbano adaptado a este tipo de ocupação. Ora,
a legislação, não reconhecendo especificamente esta tipologia de espaço (apenas reconhece o
urbano e o rústico, sendo este tudo o que não é urbano), não cria as figuras de instrumentos de
gestão territorial especialmente adaptadas a esta realidade.
Na ausência de uma forte intervenção de planeamento, tanto ao nível regional como ao nível
municipal, é mais provável a agudização deste fenómeno [4.26]. Nesse sentido, a LBPSOTU
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estabelece como um dos fins da política de ordenamento do território “conter a expansão
urbana e a edificação dispersa”.
A contenção desta expansão parece, à partida, uma atitude contranatura. Com efeito, algumas
destas áreas designadas periurbanas com os problemas atrás referenciados surgem por
opção explícita dos seus moradores. Existem exemplos de populações que abandonaram
áreas urbanas consolidadas para se fixarem na periferia, em zonas de ocupação dispersa, para
desfrutarem de uma ligação mais próxima ao natural ou ao rural.
Sendo esta situação uma realidade, tal denota que a habitação em locais com estas
características tem procura e fica a questão: face a essa procura genuína, enquanto padrão
de fixação, haverá razão plausível para essa tendência ser contrariada ou mesmo reprimida?
Essa razão tem a ver com os custos que esse tipo de utilização acarreta e que fundamentalmente
estarão muito relacionados com o facto de não terem sido adotadas soluções adaptadas a
este tipo de ocupação até porque a sua existência não é reconhecida e não estão instituídos
instrumentos de gestão territorial especialmente vocacionados ao planeamento deste tipo de
situações.
Se este tipo de ocupação, mesmo planeada e tirando partido de soluções mais adequadas a
densidades baixas, acarretar maior custo de implementação e gestão de infraestruturas, o que
à partida não se reconhece, poderá ser sempre repercutido este acréscimo de custo quer de
investimento quer de manutenção no valor da taxa municipal de urbanização (TMU) que tem
exatamente essa função. A TMU deve levar em conta não só os custos de investimento das
infraestruturas (e equipamentos) locais mas também o reforço das infraestruturas gerais e
ainda os custos de manutenção [4.27].
Assim, a haver diferenças, estas podem (e devem) refletir-se no valor desta taxa fazendo
maior acréscimo de custos pelos seus beneficiários. O que parece claro é que as soluções
infraestruturais e de equipamento não podem ser as mesmas que são adotadas para os espaços
urbanos, há que fazer um esforço de adaptação a este tipo de ocupação. Será com base nestas
novas soluções que os respetivos custos terão que ser calculados.
Será talvez excessivo afirmar que os PDM em vigor na AML e as suas disposições relativas
aos usos e à maior ou menor “permissividade” da edificabilidade em espaços não urbanos
potenciaram estes tipos de ocupação. No entanto, na presença de forças indutoras da urbanização
dos territórios periurbanos, foram as suas regras que viabilizaram essa transformação. Mais
seguro será afirmar que a dualidade da classificação urbano/rural-rústico, que se mantém no
enquadramento legal português, dificilmente lidará com as especificidades destes territórios.
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5.1 A ocupação do solo como motor do valor ecológico no periurbano:
padrões e escalas de análise

Nas últimas décadas foi feito um esforço concertado para mudar a forma como encaramos
os habitats naturais e para assegurar que as suas riquezas e valências estarão disponíveis
para as gerações futuras. Esta visão de responsabilização pela natureza levou, por exemplo,
à identificação de áreas críticas a nível planetário e de reservas naturais, à implementação de
diretivas que visam a proteção de habitats e espécies prioritários na Europa e ao desenvolvimento
de programas de certificação (caso da floresta).
O periurbano não é desprovido de valores ecológicos. A fisiografia do território é fundamental
para moldar as características ecológicas do periurbano, mas a utilização milenar destas áreas,
em particular no Mediterrâneo, também é determinante. O historial e dinamismo do mosaico
periurbano resultam da necessidade de crescimento dos polos urbanos e da renitência do rural
à transformação. Conhecer as trajetórias que conduziram aos padrões atuais das áreas urbanas
e periurbanas pode contribuir para a formulação de estratégias diferenciadas de gestão destes
territórios [5.1; 5.2].
Os valores de biodiversidade determinam as prioridades de conservação ambiental no periurbano
e também o seu interesse como áreas que fornecem serviços ambientais basilares (ex.: proteção
de bacias hidrográficas, controlo de erosão e conservação do solo), ou essenciais para suprir as
necessidades básicas de comunidades locais (ex.: subsistência, saúde), ou críticas para a sua
identidade cultural tradicional. Estes Serviços do Ecossistema (SE) podem ser categorizados
como provisionamento ou produção, regulação, cultural ou suporte dos restantes [5.3; 5.4].
As alterações na integridade ecológica das paisagens através, por exemplo, de mudanças no
uso do solo, afetam a capacidade dos ecossistemas fornecerem bens e serviços às sociedades
humanas [5.5]. O conhecimento destes desequilíbrios dos SE, o seu balanço e a sua dinâmica
é, por isso, fundamental na perspetiva de opções de plano de determinada região ou freguesia
[5.6; 5.7].
Para que isto aconteça é fundamental coligir dados atualizados e consistentes que permitam
encontrar indicadores apropriados para avaliar as dinâmicas dos SE. Uma das possibilidades
neste âmbito consiste em combinar dados de usos do solo com dados de, por exemplo,
monitorizações ambientais, estatísticas e entrevistas. Assim se pode obter informação
espacialmente explícita da distribuição dos SE e da sua dinâmica perante alterações de uso do
solo [5.8]. Este processo pode ser feito a diferentes escalas, procurando evidenciar padrões
e características que encorajem práticas mais sustentáveis de gestão consentâneas com as
preferências das populações locais e das políticas vigentes [5.9; 5.10].
Neste capítulo recorre-se aos trabalhos efetuados na Área Metropolitana de Lisboa (AML) no
âmbito do projeto Periurban para ilustrar algumas das abordagens possíveis tendo em vista
a identificação de padrões e tendências dos valores ambientais nas áreas periurbanas. Na
primeira secção são apresentados os padrões e dinâmicas de evolução da ocupação de solo que
poderão ajudar a entender as pressões a que os valores naturais estão sujeitos nestas áreas.
Na secção seguinte exemplifica-se como a informação sobre a ocupação do solo pode ser usada
para obter indicadores de alguns dos SE. Seguidamente destacam-se as valências ecológicas
de elementos lineares estruturantes da paisagem que podem ser valorizados no contexto
periurbano. A secção seguinte debruça-se sobre a importância de integrar as expectativas da
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população do periurbano perante a evolução das valências naturais da área nos estudos mais
abrangentes e transdisciplinares. Por último, são tecidas considerações sobre a importância do
conhecimento adquirido nestas abordagens transdisciplinares a diferentes escalas temporais
e espaciais, tendo em vista o acompanhamento dos diferentes passos da Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE), do planeamento e gestão das áreas periurbanas.

5.2 Padrões atuais e dinâmicas recentes da ocupação do solo à escala
regional

As áreas periurbanas são usualmente constituídas por um sistema de mosaicos heterogéneos
que integram as componentes rural, urbana e “natural” [5.10], e onde as áreas urbanas podem
ter diferentes modalidades de prevalência e configuração espacial. Estas áreas podem ser
bastante dinâmicas ao longo do tempo, integrando diversos fatores e processos que levam a
que a expansão urbana seja normalmente o principal agente de mudança [5.11].
Conhecer o seu percurso e o seu dinamismo pode ajudar no entendimento de como a
progressão se fará e em que contexto. Para além disso, o conhecimento da evolução recente da
paisagem facilita o envolvimento do público e dos stakeholders no processo de delineamento e
implementação das políticas mais adequadas [5.1; 5.12].
Tendo estes aspetos presentes, a AML foi usada como um caso de estudo para obter informação
sobre a evolução do periurbano, recorrendo a dados disponíveis sobre a ocupação de solo e
métricas de paisagem em dois períodos com um intervalo de 16 anos. Uma grande variedade de
métricas de paisagem, de composição e de configuração tem sido utilizada para caracterizar os
padrões de uso/ocupação do solo em áreas urbanas e periurbanas [5.7; 5.8; 5.12].
Assim, a equipa do projeto Periurban e o painel de stakeholders selecionaram dezasseis
indicadores que permitissem identificar diferentes tipos de urbano/periurbano, utilizando como
unidade de análise as freguesias da AML (Quadro 5.1) adotando uma abordagem transdisciplinar
(cf. Capítulo 1). Esses indicadores correspondem a cinco aspetos identificados a priori como
distintivos da transição urbano‑periurbano‑rural: i) diversidade e intercalação de usos do solo;
ii) densidade habitacional; iii) interface urbano‑rural; iv) continuidade do rural; v) morfologia da
ocupação urbana.
Com os indicadores selecionados estabeleceram-se duas classificações para determinar
semelhanças de padrões entre freguesias, uma ‘estática’, com os indicadores referentes a
2006, e outra ‘dinâmica’, com os indicadores relativos à variação entre 1990 e 2006, ambos
com base em dados de uso/ocupação do solo extraídos do CORINE.
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Quadro 5.1. Lista de indicadores de paisagem utilizados para caracterizar cada uma das 211
freguesias da Área Metropolitana de Lisboa
Variável (unidades)

Descrição

Sistemas agro-florestais (%)

% da área com sistemas agro-florestais

Culturas anuais (%)

% da área com culturas anuais

Culturas permanentes (%)

% da área com culturas permanentes

Florestas (%)

% da área com florestas

Matos (%)

% da área com matos

Mosaico agrícola (%)

% da área com mosaico agrícola

Áreas artificiais (%)

% da área com outras áreas artificiais

Áreas urbanas (%)

% da área com áreas urbanas

Número de parcelas urbanas

Número de parcelas urbanas

Variabilidade de dimensão das
parcelas urbanas (km2)

Desvio padrão da dimensão de parcelas urbanas

Riqueza de tipos de ocupação

Número de categorias de ocupação do solo

Número total de parcelas

Número de parcelas na paisagem

Densidade de orlas (km/km2)

Densidade de orlas entre tipos de ocupação, por
unidade de área

Orla urbano / não-urbano (km)

Comprimento total de orlas entre usos urbano e
não-urbano 2

Densidade de orla urbano / nãourbano por unidade de área
urbana (m/m2)

Comprimento total de orlas entre usos urbano e
não-urbano, por unidade de área urbana 2

Maior parcela não-urbana (%)

% da área da freguesia ocupada pela maior
parcela não-urbana 2

1

1

1. Urbano aqui inclui o conjunto das categorias de ocupação urbanas e artificiais (exceto lixeiras e
locais de extração de inertes).
2. Urbano aqui inclui o conjunto das categorias de ocupação urbanas e artificiais. Não-urbano
inclui todas as outras categorias de ocupação do solo.

Da classificação ‘estática’ resultaram sete grupos de freguesias, os quais podem ser
organizados sob a forma de um modelo (Figura 5.1a) onde o centro/núcleo é composto pelas
freguesias urbanas (que se localizam em ambas as margens do rio Tejo – Núcleo urbano. Este
núcleo é envolvido exteriormente por três tipos de áreas periurbanas – Periurbano em matriz
florestal (Puf), Periurbano em mosaico agrícola (PUFm) e Periurbano em matriz agrícola (Pua)
– que estão a distâncias relativamente semelhantes do centro da cidade. No anel mais exterior
e afastado do centro estão as freguesias com características rurais.
A classificação ‘dinâmica’ deu origem a cinco grupos de freguesias (Figura 5.1b), os quais se
organizaram por intensidade de dinâmica de alteração de ocupação do solo entre 1990 e 2006.
Assim, no centro está o grupo que demonstrou maior estabilidade – Estável – que é envolvido
pelo tipo que apresenta a dinâmica elevada – Fortemente Dinâmico – que por sua vez é rodeado
pelas freguesias que se incluem no tipo Moderadamente Dinâmico. O anel mais periférico
representa freguesias que se pode afirmar possuírem Dinâmicas Rurais.
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Figura 5.1. Esquema conceptual de: (a) uma visão estática (ano de 2006) da ocupação do solo
nas freguesias da Área Metropolitana de Lisboa. Códigos: U = Núcleo urbano; PUf = Periurbano
em matriz florestal; PUFm = Periurbano em mosaico agrícola; PUa = Periurbano em matriz
agrícola; R = Freguesias rurais; (b) visão dinâmica das alterações de ocupação do solo no
período 1990-2006, nas freguesias da Área Metropolitana de Lisboa (quanto mais escuro, mais
dinâmico). Códigos: S = Estável; HD = Fortemente dinâmico, MD = Moderadamente dinâmico,
RD = Dinâmicas Rurais; (c) Sobreposição das perspetivas estática e dinâmica. Nas figuras (a)
e (b) a área em cada tipologia é proporcional à área somada das freguesias associadas a cada
uma das tipologias
Nesta região a complexidade dos padrões de interceção entre os diferentes anéis (Figura 5.1a)
emergiram ao longo do tempo. No processo de descentralização de Lisboa, que ocorreu sobretudo
a partir de meados do séc. XX, múltiplas forças interagiram, influenciando investimentos públicos
e privados, com visíveis efeitos colaterais na componente ecológica na periferia da cidade ao
longo de décadas. Na AML os núcleos metropolitanos têm valências naturais exíguas assim
como as regiões circundantes onde predominam as indústrias e os serviços. No extremo oposto
deste gradiente algumas freguesias tem um carácter predominantemente rural dominado
por floresta e/ou agricultura e onde as áreas artificiais ocupam uma porção residual. Nestas
freguesias as ocupações do solo com potencial ecológico são bastante mais abundantes. As
restantes freguesias podem considerar-se com carácter periurbano, observando-se uma maior
riqueza de classes de ocupação de solo, um grande número de mosaicos urbanos de dimensão
variável mas que em média não ultrapassam cerca de 20% do território da freguesia. As zonas
periurbanas revelaram-se mais complexas e o fator diferenciador é a matriz onde o tecido
urbano está inserido e não apenas um gradiente de urbanização. Em algumas dessas zonas a
matriz é caracterizada por grandes áreas florestais e arbustivas frequentemente associadas a
espaços de elevado valor de conservação.
A combinação das duas classificações permitiu retirar algumas conclusões quanto aos atuais
padrões de uso/ocupação do solo e às dinâmicas de alteração de recentes (Figura 5.1c). As áreas
urbanas são predominantemente mais estáveis e as rurais apresentam padrões de mudança
distintos. As áreas periurbanas partilham um perfil de evolução onde os tipos de dinâmicas
mais comuns ocorrem com frequências comparáveis. Isto sugere a existência de fortes
impulsionadores para atingir o estado atual, dependendo apenas de quão afastada a freguesia
estaria da situação atual. Especificamente, as freguesias periurbanas com agricultura e mais
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áreas naturais mudaram mais rapidamente que as outras. As áreas periurbanas são sistemas
adaptativos complexos sujeitos a influências externas e condicionadas pela topografia, história
da propriedade e dinâmicas do uso do território. A expansão das áreas periurbanas faz-se na
AML à custa da agricultura e floresta, tal como noutras cidades da região mediterrânica [5.2;
5.13]. As dinâmicas observadas levam a preconizar uma tendência para a homogeneização
da paisagem nestes territórios com custos para a diversidade biológica e de serviços
ecossistémicos que aquela pode fornecer.
As freguesias altamente dinâmicas estão na envolvência das áreas urbanas consolidadas
sugerindo que os espaços não ocupados serão rapidamente preenchidos e artificializados. Será
nestas freguesias que a maioria das alterações de ocupação do solo se verificará no futuro
próximo. Conhecer o potencial ecológico das ocupações de solo mais naturais nestes territórios,
por contraponto às pressões de mudança a operarem na área, deveria ser uma prioridade que
facilitaria as opções de planeamento.

5.3 Serviços do Ecossistema (SE)
A dimensão ecológica no periurbano pode ser avaliada com recurso a inúmeros indicadores
ambientais que cobrem os diferentes níveis de complexidade do sistema ecológico, tanto
em termos de estrutura como de funcionalidade. Uma das abordagens mais abrangentes e
muito usada na atualidade é a dos Serviços do Ecossistema (SE) [5.14; 5.15]. As interações
das populações com o território (e.g., urbanização, exploração agrícola e florestal) influenciam
a distribuição dos ecossistemas e dos seus serviços [5.4]. Os diferentes usos do território
originam permutas ou sinergias entre os SE, dependendo da natureza mutuamente exclusiva
dos serviços na mesma área [5.16].
Normalmente a procura dos SE é mais elevada em territórios mais humanizadas, zonas
urbanas, industriais e comerciais. Também os solos ocupados com agricultura intensiva
requerem frequentemente elevados níveis de serviços reguladores (nutrientes, qualidade da
água, polinização). O conhecimento destas necessidades e das ofertas em termos espaciais
auxilia a verificar desencontros entre a oferta e a procura dos SE. A avaliação das orientações
e tendências destes balanços é essencial numa perspetiva de gestão sustentável e sustentada
de recursos e num sistema aberto, permeável a influências das freguesias vizinhas e de figuras
de ordenamento suprarregionais.
A avaliação dos SE constitui uma solução proactiva para as instituições públicas e privadas
gerirem os riscos e as oportunidades futuras. No entanto, a dificuldade em avaliar os SE reside
na robustez dos indicadores associados [5.5]. Os indicadores apropriados para os SE devem
ser quantificáveis, sensíveis a alterações de uso/coberto, espacialmente explícitos e escaláveis
[5.9; 5.15]. As relações de interdependências dos SE levam a que eles formem agrupamentos
espaciais e isso possibilita a sua representação espacial bem como a análise das relações
existentes sem erro de dupla contagem.
O exemplo da aplicação desta abordagem à escala regional foi efetuado para a AML usando
valores de indicadores dos SE para cada classe de ocupação do solo (derivadas da COS 2007 e
do CORINE Land Cover 2006) obtidos em estudos efetuados noutros países [p.e., 5.14; 5.16].
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Para cada indicador foram usados valores empíricos obtidos através de consulta de literatura
especializada sobre o tema [p. ex. 5.7; 5.17]. A compilação dos valores atribuídos a cada um
dos indicadores pode ser usada para efetuar comparações a vários níveis. Na Figura 5.4 estão
apresentadas as amplitudes de alguns indicadores de regulação climática e de qualidade do
ar nas tipologias de freguesias da AML (cf. Capítulo 2). Também o grau de impermeabilização
foi estimado como um indicador geral e cumulativo da capacidade das áreas urbanas
providenciarem Serviços de Ecossistema [5.16].

Figura 5.2. Valores médios (e respetivo desvio-padrão) para as estimativas de SE relacionados
com regulação climática e de qualidade do ar (superfície de emissão e evapotranspiração – f),
sequestro de carbono e ainda o grau de impermeabilização (em %) nas diferentes tipologias de
freguesias na AML

Tal como em outras regiões da Europa, os SE na AML exibem agrupamentos espaciais sendo
estes padrões mais frequentes em freguesias que partilham os mesmos usos do solo [5.15].
É o caso da regulação climática, cujos serviços são fornecidos essencialmente nas freguesias
com maior ocupação florestal (tipologias 4 e 5). Pelo contrário, elevados níveis de áreas
impermeabilizadas como as que ocorrem nas tipologias de cariz urbano mais consolidado
(tipologias, 2, 3 e 7) limitam bastante o seu potencial para estes SE (cf. Capítulo 2, Figura 2.2).
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Os serviços de produção (p. ex., de vegetais ou carne) estão também associados às freguesias
onde predomina a ocupação de solo agrícola e agro-florestal. As freguesias com paisagens
costeiras naturais e florestais proporcionam maior percentagem de serviços reguladores,
recreativos e culturais, apesar de estes últimos serviços se encontrarem um pouco disseminados
por todas as freguesias. Estas análises revelaram que a distribuição dos SE pode corresponder
a subsistemas sociológicos já reconhecidos e paisagens associadas, como as agrícolas,
florestais, ou de uso múltiplo (em mosaico). Os resultados podem também ajudar a entender
como os SE mais naturais estão ligados com a ocupação do solo altamente controlada pelos
humanos e pelos seus serviços diretos, como a água e a agricultura [5.11; 5.14].
Normalmente os serviços de fornecimento de produtos alimentares exibem relações
antagónicas com os serviços reguladores e culturais. Este padrão geral revela-se determinante
no periurbano da AML em que a opção pela intensificação agrícola (na vinha, olival e produtos
hortícolas) vai limitar a disponibilidade de território para outros serviços (como os de regulação,
por contaminação/redução dos aquíferos). Pelo contrário, opções que promovam os usos
extensivos e tradicionais do território e SE associados serão menos exclusivas.
As áreas rurais e, sobretudo, as áreas florestais têm um papel importantíssimo no sequestro de
carbono, por contraponto com as áreas urbanas, em que este indicador deverá atingir valores
mínimos, quer pela escassez de biomassa, quer pela impermeabilização do solo e maior
incidência das emissões de CO2 para a atmosfera. Às áreas periurbanas cabe um papel não
menos importante, de equilíbrio entre estes dois ambientes opostos: rural e urbano. Por outro
lado, as áreas florestais têm muitas sinergias entre SE (culturais, de suporte e reguladores) e
por isso o incentivo económico à proteção e fomento destas áreas, mesmo em pequena escala,
é uma realidade positiva.
O efeito antagónico exclusivo entre os SE de produção alimentar e os de regulação em
zonas florestadas será também algo a merecer atenção nas opções de gestão do território
periurbano. A segregação entre estes SE poderá aumentar e, nesta medida, constituí um
desafio à governança local encontrar soluções que mitiguem esta situação e promovam a
multifuncionalidade dos SE. Esta multifuncionalidade ainda tem grande expressão em algumas
tipologias de periurbano, apesar de prevalecerem os serviços de regulação e de suporte.
A aplicabilidade e robustez destes indicadores dos SE é muito sensível à informação disponível
[5.18; 5.19]. O pressuposto segundo o qual um tipo de cobertura do solo tem o mesmo valor
para todos os locais pode ser uma limitação na estimativa dos indicadores de SE e por isso deve
ser feito um esforço para ajustar os valores dos indicadores à realidade local ou da região. A
composição, forma e contexto em que as manchas de coberto ocorrem na área também tem
importância para as análises mais detalhadas dos SE. Por exemplo, na categoria de formações
florestais de folhosas, podem estar incluídas espécies de crescimento rápido e com pouco
potencial para a biodiversidade (como o eucalipto), mas também árvores indígenas de alto valor
de conservação como o sobreiro. A adoção de escalas de análise mais detalhada envolvendo
o conhecimento da composição e estrutura das formações vegetais locais, bem como da
sua distribuição no território, poderá ser necessária. Nas secções seguintes apresentam-se
exemplos de abordagens efetuadas ao nível das freguesias características de cada uma das
tipologias de periurbano da AML, tendo em vista a obtenção de dados mais detalhados que
melhorem a informação sobre os SE e auxiliem na tomada de decisões de planeamento.
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Potencial para a biodiversidade em periurbano da AML
Nas cinco freguesias características das tipologias de periurbano foi atribuído a cada um dos
polígonos (identificados de acordo com 96 classes de COS 2007) um valor pericial sobre o seu
potencial para sustentar valores de biodiversidade (numa escala de 0 a 5). Este valor teve em
consideração a dimensão dos polígonos, o contexto paisagístico e o potencial para promover
habitats de espécies com valor de conservação. Esta valorização informada foi suportada por
trabalho de campo não publicado dos elementos da equipa (p. ex., Dias, Moreira e Vaz, com.
pess, 2014), por documentação publicada sobre abundância e ocorrência de espécies de flora
e fauna e das suas necessidades de habitat [e.g.,5.20; 5.21; 5.22; 5.23; 5.24; SIPNAT, geoportal,
Habeas portal] e pelos estatutos e estado de conservação de espécies e habitats prioritários
(p. ex., Rede NATURA 2000, planos de ordenamento de áreas protegidas, sítios RAMSAR). O
valor mínimo foi assim atribuído a infraestruturas viárias, áreas de extração de inertes, zonas
industriais e outras áreas impermeabilizadas. As formações de floresta mediterrânica, matos
esclerófilos, arribas rochosas e galerias ripícolas indígenas foram classificados com o valor
máximo.
Para uma determinada freguesia o potencial para a biodiversidade foi obtido através do
somatório dos valores atribuídos a cada polígono ponderados pela sua representatividade na
área da freguesia.
A análise comparativa entre freguesias evidencia a presença de valores ainda significativos
para a biodiversidade regional e nacional um pouco espalhados por todas as tipologias de
periurbano. Destaca-se, no entanto, aquelas onde os cobertos lenhosos, matos mediterrânicos,
bosques ibéricos e outros habitats naturais (fragas e zonas húmidas) têm maior expressão.
É o caso da Freguesia de N.ª Senhora da Anunciada seguida da freguesia do Poceirão; pelo
contrário, as freguesias com habitats altamente artificializados e impermeabilizados revelam
baixos valores neste indicador (ver Figura 5.6 na secção dos sistemas fluviais).

Contribuição do periurbano para o sequestro do carbono
A capacidade de sequestro de carbono constitui um importante serviço dos ecossistemas com
vista ao bem-estar humano e à perenidade da vida na Terra, de tal forma que foi selecionada
pelo Observatório para a Sustentabilidade Metropolitana (ODES) como “Indicador de Alerta”
no “Sistema de Indicadores de Sustentabilidade da Área Metropolitana de Lisboa”. De facto,
grandes quantidades de dióxido de carbono (CO2) atmosférico são anualmente absorvidas pelas
plantas através do processo fotossintético, transformando-se em biomassa, podendo passar
posteriormente para o solo sob a forma de resíduos e sendo integradas, assim, na sua matéria
orgânica. Uma vez que o CO2 atmosférico assume um importante papel no chamado ‘efeito de
estufa’ que, por sua vez, é considerado como um dos principais responsáveis pelo problema
das alterações climáticas, a sua captura pelas plantas e o seu sequestro na biomassa e no solo
assumem uma importância cada vez maior no equilíbrio global do ciclo do carbono.
A capacidade de armazenamento de carbono pelas plantas difere muito e por isso os habitats
que englobem espécies com crescimento lento, de folha perene ou com uma alta taxa
fotossintética, constituem normalmente reservatórios mais eficientes de carbono, quando
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comparados com coberto vegetal esparso ou com culturas anuais, por exemplo. Assim, quando
existem disponíveis estimativas de biomassa produzida por determinado tipo de formação
vegetal que caracteriza um uso do solo, é possível avaliar a sua importância para o sequestro do
carbono de cada classe de uso do solo. Por exemplo, no caso da AML foi inicialmente avaliado o
potencial de sequestro de carbono no solo e na biomassa vegetal para cada polígono derivado
da interpretação do COS 2007. Foram identificadas as abundâncias relativas de cada tipo de
solo existentes nas freguesias e recolhida informação [5.25; 5.26; 5.27] sobre estimativas de
quantidades de carbono (em toneladas/hectare) em cinco horizontes de profundidade (máximo
de 1 m). As estimativas de carbono retido na biomassa vegetal de cada polígono basearam-se em
resultados de projetos e outras publicações que quantificaram o carbono retido em diferentes
formações vegetais, tanto na parte aérea como na radicular [5.28; 5.29]. As características
do solo podem ser afetadas por alterações do coberto (nomeadamente ao nível de percolação
ou da retenção de matéria orgânica). No entanto, para efeitos de cenarização ou avaliação de
alternativas a médio prazo (horizonte de 15-20 anos), é lícito considerar que a capacidade
de armazenamento de carbono no solo não seja tão afetada por modificações de coberto/uso
quanto à capacidade de sequestro de carbono na biomassa vegetal. Por essa razão, a avaliação
destes SE pode basear-se, numa primeira aproximação, apenas no sequestro de carbono
armazenado na biomassa vegetal.
Na AML existem áreas do território periurbano com solos de boa qualidade, com elevado
potencial para armazenamento de carbono no solo, mas com acumulações reduzidas na
biomassa, como acontece, por exemplo, na freguesia de Sarilhos Grandes, representativa de
um dos tipos de periurbano identificado (Capítulo 2), provavelmente devido ao abandono de
áreas agrícolas. Estes poderão ser alvo de medidas de gestão territorial que visem a melhoria
deste indicador, através, nomeadamente, da instalação de espaços verdes com componente
arbórea e arbustiva, que poderão constituir pequenos bosques, ou mesmo com a implantação
de pequenas áreas florestais.

Figura 5.3. Estimativa dos valores médios de carbono armazenados, por hectare, no solo e
na biomassa aérea, em 5 freguesias piloto da AML, representativas dos diferentes tipos de
periurbano identificados no Capítulo 2
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A necessidade de tomar medidas de melhoria deste indicador, através da densificação dos
espaços verdes, ou mesmo da plantação de áreas florestais, assumirá um carácter ainda mais
urgente em freguesias como a de Agualva-Cacém (representativa do cluster 2 - ver Figura 5.3),
que, devido à maior proporção da área impermeabilizada pelos diversos tipos de infraestruturas,
e à pior qualidade dos solos sobrantes, apresentem valores significativamente mais baixos de
acumulação de carbono.
Note-se que os valores médios de armazenamento de carbono na biomassa em cinco freguesias
piloto da AML atingem, no máximo, cerca de 20 ton C/ha (na freguesia de N.ª Senhora da
Anunciada - ver Figura 5.3), quando num eucaliptal com nove anos esse valor poderá ser de
cerca de 56 ton C/ha, correspondentes a 112 toneladas de biomassa por hectare [5.29], ou na
Mata Nacional de Leiria o pinhal chega a atingir valores de 140 ton C/ha.
Decisões sobre o aumento de áreas impermeabilizadas ou alterações no uso dos solos de uma
dada freguesia ou região deveriam ser tomadas após equacionar as perdas e ganhos neste
serviço que hoje contribui para o tão falado mercado do carbono a nível planetário.
A manutenção ou o aumento dos reservatórios de carbono numa região não passa apenas por
promover o adensamento florestal. A diversificação de estruturas lineares/radiais verdes pode,
em inúmeras situações, apresentar-se como uma boa solução, em particular onde o espaço
disponível é exíguo e os SE providenciados por esses elementos são múltiplos.

5.4 Valorização ecológica das estruturas lineares vivas do periurbano
Outrora comuns na paisagem europeia, os habitats lineares lenhosos são atualmente elementos
únicos, que necessitam de acompanhamento especial para prevalecerem, em particular nas
paisagens muito artificializadas. Integram estre grupo as sebes vivas de compartimentação,
alamedas a ladear rodovias e galerias ripícolas.
Estes elementos, insinuando-se por entre outros usos do solo, têm muito potencial como meio
de ligação entre o rural e o urbano, constituindo por vezes os únicos resquícios de ‘natureza’ em
locais fortemente artificializados. No periurbano da AML os ecossistemas lineares são ainda
frequentes. Situados na interface de vários habitats, podem funcionar simultaneamente como
barreira e como facilitador da disseminação de uma variedade dos SE (culturais, estéticos,
reguladores e de suporte).
Devido à sua forma peculiar, dificilmente podem ser estudados com abordagens semelhantes
às apresentadas anteriormente para ocupações do solo em mancha. Merecem, por isso, estudos
dirigidos e focalizados nas suas especialidades de forma e função. Nas páginas seguintes são
apresentadas duas das abordagens possíveis reportadas à AML.

Sebes vivas em contexto agrícola
Hoje em dia é possível verificar diversas alterações na paisagem agrícola, através de diferentes
práticas agrícolas, muitas vezes acompanhadas pela simplificação da paisagem e perda de
elementos estruturantes com funções ecológicas essenciais. Em muitos países esta paisagem
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é dominada predominantemente por terrenos agrícolas onde anteriormente persistiam habitats
naturais, muitos dos quais já desaparecidos (como os pequenos bosques, sebes vivas e galerias
ribeirinhas).
Neste sentido, admitindo que a paisagem agrícola representa um elemento crucial nas áreas
urbanas periféricas, as sebes desempenham um papel chave no sistema ecológico periurbano,
com um elevado potencial de biodiversidade. Estas fazem parte de uma representação de
corredores ecológicos que funcionam como reservatórios de biodiversidade [5.30]. Numa
paisagem cada vez mais antropomorfizada as sebes são frequentemente a única vegetação
natural ou seminatural existente [5.31]. Para além disso, as sebes, como elementos ecológicos
lineares, representam um grande valor para a paisagem natural, cumprindo um papel
fundamental na prevenção da erosão dos solos, redução de cheias, filtragem eficaz contra a
poluição atmosférica e na proteção da qualidade da água [5.32; 5.33].
A estrutura/complexidade das sebes está positivamente associada à promoção de um variado
conjunto de habitats para diversos animais e plantas, especialmente para os que se sustentam
em orlas florestais e florestas, e que de outra forma desapareceriam do terreno adjacente pelas
atividades agrícolas. Funcionam portanto como um sistema linear de corredores ecológicos,
que introduzem as condições florestais na matriz agrícola. De facto, estes habitats são muito
significativos para uma ampla gama de animais selvagens, como pequenos mamíferos, anfíbios,
aves selvagens e invertebrados, fornecendo-lhes abrigo e sustento. Segundo a Joint Nature
Conservation Committee (2006), no Reino Unido, 47 espécies com estatuto de conservação,
incluindo 13 espécies globalmente ameaçadas ou em declínio rápido, usam as sebes como
seu habitat primário, contando com estas características paisagísticas para sobreviver [5.34;
5.35]. Também em Portugal uma boa parte dos mamíferos com estatuto de conservação
(micromamíferos, morcegos e mesmo o lince-ibérico) usam as sebes (principalmente quando
estas incorporam matas ribeirinhas) como locais de refúgio e alimentação preferencial.
As sebes podem assumir variadas estruturas que condicionam a sua apetência para serem
usadas pela fauna ou para fornecer determinados SE. Em termos gerais, quanto maior a
diversidade vertical e longitudinal destas estruturas, mais nichos ecológicos potenciam,
traduzindo-se isso numa maior valorização ecológica [5.36; 5.37; 5.38]. Conhecer melhor estes
elementos estruturais e funcionais da paisagem em contexto periurbano constitui uma maisvalia para fundamentar opções de gestão, quer à escala da parcela quer à da região.

Area nº 67

Area nº 67 com as sebes delimitadas

Figura 5.4. Exemplo da identificação e delimitação das sebes existente numa das 158 áreas
usadas para a caracterização destas estruturas na paisagem periurbana da AML
•128•

Por exemplo, no caso das tipologias de cariz periurbano identificadas na AML no âmbito do
projeto Periurban (Capítulo 2), foram reconhecidas através de deteção remota (análise de
imagens do COS 2007 e do Google, ver Figura 5.4) quatro tipos: sebe arbustiva, linha de árvores,
sebe arbóreo-arbustiva e canavial.
A análise das imagens permitiu o levantamento de uma significativa amostra de sebes (cerca
de 600), o que, em complemento com trabalho de campo, possibilitou a caracterização da
composição e da estrutura horizontal e vertical de cada uma [5.36]. A análise destes dados
identificou padrões que associam determinado tipo de sebes e algumas tipologias de periurbano
na AML (Figura 5.5):
•

Tipologia 1: Sebes abundantes e de estrutura complexa, com estrato arbóreo e
arbustivo, com muitas conexões, bem representados em áreas agrícolas heterogéneas;

•

Tipologia 4: Sebes longas, contínuas, que consistem em canavial, associadas a valas,
a linhas de água e a muros;

•

Tipologia 5: Sebes estreitas e simplificadas, com intervalos, dominadas por linhas de
árvores, que separam culturas permanentes, frequentemente associadas a estradas.

Tipologias de
Periurbano (T)

Sebe arbóreo-arbustiva

T1
T2
T4
T5
Linha de árvores

Sebe de canavial

Figura 5.5. Tipologias de sebes nas áreas periurbanas no perímetro da Área Metropolitana de
Lisboa
Com o aumento gradual da agricultura, os valores ecológicos das sebes têm diminuído, em
particular, devido à redução da sua complexidade estrutural e da sua descontinuidade. As
sebes das áreas agrícolas inseridas no periurbano da AML, apesar de variarem bastante
em termos de estrutura, não são muito diversificadas em termos de composição. Numa
sub-amostra representativa das sebes identificadas anteriormente, foram encontradas 12
espécies de arbustos e 13 espécies de árvores, onde a oliveira foi de longe a mais frequente e
abundante. Os silvados foram os arbustos mais comuns, dominando as sebes que ocorrem em
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solos mais pobres e sendo um dos pioneiros após o abandono agrícola. As sebes mais simples
e homogéneas correspondem aos canaviais originalmente com função protetora de erosão e
ventos, mas que atualmente se encontram disseminados um pouco por toda a AML.
As informações recolhidas sobre as sebes da paisagem periurbana da AML poderão fornecer
uma base para orientações ecológicas sobre os tipos de sebes e habitats marginais, de forma
a orientar o desenvolvimento agrícola e ordenamento do território nas tipologias periurbanas
identificadas. Por um lado, este conhecimento contribui para melhorar as estimativas dos SE
providenciados por estas estruturas; por outro lado, as intervenções visando o enriquecimento
das sebes em composição e estrutura podem ajudar a contrabalançar a necessidade dos SE
que as áreas agrícolas têm no periurbano.

Sistemas fluviais
Os sistemas fluviais são componentes de elevada importância na matriz periurbana,
nomeadamente, devido ao seu valor ecológico, que se reflete nas várias componentes: hidráulica
e hidrológica, geomorfológica e biológica (flora – galeria ripícola e fauna aquática). Entende-se
aqui como sistema fluvial um território composto pelo curso de água, suas margens e respetiva
galeria ripícola e área adjacente (leito de cheia).
As formações ribeirinhas que marginam os cursos de água são um bom exemplo de situações
onde os serviços do ecossistema se fazem sentir intensamente. Algumas destas formações
vegetais usadas para inúmeros fins pelos humanos, como os freixiais e amiais, são atualmente
consideradas de interesse comunitário pela Diretiva Habitats, assim como uma boa parte
das espécies de plantas e animais presentes nestas formações. Tal como as sebes, estas
sustentam geralmente uma comunidade de fauna silvestre mais rica (alguma protegida
internacionalmente) e mais populosa do que a dos meios envolventes, sendo usadas como
corredores preferenciais entre áreas do seu nicho ecológico ou para deslocações de dispersão
ou migratórias [5.32; 5.33; 5.39]. Para além disso influenciam o meio fluvial, pelo fornecimento
de matéria orgânica, contribuem para a retenção de materiais e protegem da erosão.
A abordagem dos sistemas fluviais em contexto periurbano pressupõe a sua integração na bacia
hidrográfica, pois estes sistemas vão ser influenciados pelas transformações que ocorrem em
toda a extensão da sua bacia. Neste sentido, as alterações do uso do solo, nomeadamente a
impermeabilização do solo, como acontece com a urbanização, afeta de diferentes formas os
ecossistemas fluviais: alteração do regime hidrológico, modificação do leito do rio, desconexão
entre o rio/ribeira e o seu leito de cheia, aumento do escoamento com consequente aumento
das cheias, aumento da poluição, diminuição do espaço de mobilidade do rio/ribeira, diminuição
da diversidade da vegetação nomeadamente na galeria ripícola. A caracterização das galerias
ripícolas, como base para a avaliação da sua integridade ecológica pode ser obtida através
de abordagens semelhantes às apresentadas anteriormente para as sebes. No entanto, os
sistemas fluviais são mais do que as suas margens.
No âmbito da gestão sustentável da água, Portugal segue as indicações da Diretiva Quadro da
Água ao aplicar o conceito de “Estado Ecológico” para avaliar a qualidade ecológica das massas
de água [5.40]. O estado ecológico expressa a qualidade estrutural e funcional dos sistemas
fluviais com base em avaliações de elementos biológicos (flora aquática, invertebrados
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bentónicos e peixes) e de elementos hidro-morfológicos (como o regime hidrológico e o nível
de artificialização) e físico-químicos (como a qualidade da água e a presença de poluentes
específicos) que suportam e influenciam a componente biológica do sistema. O estado ecológico,
obtido pela avaliação de cada um destes elementos usando metodologias padronizadas
[5.41], é expresso com base no desvio relativamente às condições de uma massa de água
semelhante, em condições consideradas de referência. Os troços de linhas de água podem
assim ser classificados de 1 (mau) a 5 (excelente), onde 1 reflete efeitos extensos e graves
das atividades humanas nos sistemas aquáticos e 5 corresponde a um mínimo de efeitos das
atividades antropogénicas.
O resultado da aplicação desta abordagem às freguesias características das tipologias na AML
evidenciou alguma escassez de dados, uma vez que apenas nove estações de amostragem são
monitorizadas em cursos de água das freguesias em estudo (Figura 5.6), ao abrigo da Diretiva
Quadro da Água [5.40].

Ribeira de Alpriate
(afluente do Trancão)
Ribeira dos
Ossos/Jardas/Barcarena

Ribeira Vale Michões

Vala Real de Malpique

Vala da Asseiceira

Ribeira da Comenda

Figura 5.6. Estado ecológico das massas de água nas bacias hidrográficas onde as freguesias
características das tipologias da AML se inserem (dados obtidos por consulta do InterSIG –
APA 2011)
Em termos gerais, as linhas de água amostradas apresentam um estado ecológico abaixo do
aceitável, com evidências de graves a muito graves efeitos da atividade humana. Para além da
degradação direta dos cursos de água, as alterações nos ecossistemas envolventes deverão
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ter contribuído para a diminuição da qualidade ecológica destes sistemas fluviais. A ribeira
da Comenda é, de entre as ribeiras estudadas, a que apresenta um valor ecológico superior,
tendo sido avaliada como razoável, pelo que os seus componentes diferem moderadamente
dos valores em condições não perturbadas.
A monitorização periódica do estado ecológico destes sistemas fluviais antecede a
avaliação dos SE fornecidos e auxilia na definição de estratégias sustentáveis, no contexto
do planeamento de sistemas fluviais periurbanos. A todo este processo estará subjacente a
integração do conhecimento das preferências e da perceção da importância destes sistemas
pelas populações. A próxima secção debruça-se sobre esta temática.

5.5 A contribuição do ambiente natural para a qualidade de vida e 		
identidade dos locais em contexto periurbano

Existe um grande consenso na literatura sobre a preferência dos ambientes naturais pelo ser
humano [5.42]. Essa importância revela-se em duas dimensões distintas, mas complementares:
por um lado, uma sistemática preferência pelo natural em detrimento do artificial na
perceção da paisagem; por outro lado, na importância dos espaços verdes como elementos
restaurativos do cansaço cognitivo decorrente da atividade diária.
Mas mais do que o reconhecimento da importância da paisagem está a compreensão dos
elementos desta, que são valorizados ou que permitem compreender os seus efeitos.
Na base das preferências de paisagens estão duas necessidades básicas do ser humano: a
necessidade de compreender o que o rodeia e o desejo de explorar. Os ambientes naturais
permitem cumprir estas duas necessidades. A forma como estão organizados os elementos
nas paisagens (legibilidade) e a coerência entre os elementos providencia informação que
contribui para a compreensão do ambiente. Pelo contrário, a complexidade da informação
disponível e a sua organização de forma a criar um contexto de mistério estimulam o desejo
de explorar o ambiente. Em termos de conteúdo da paisagem verifica-se uma preferência por
ambientes mais naturalizados, com diversidade de elementos de fauna e flora, e com presença
de água que permitam uma estimulação dos diferentes sentidos e que criem condições para
que o sujeito se sinta fascinado ou atraído por explorar estes espaços.
Em relação à importância dos ambientes naturais como elementos restaurativos está uma
necessidade cognitiva básica de recuperar da fadiga mental decorrente da necessidade de estar
permanentemente atento para fazer face à vida quotidiana. A natureza consegue responder
a esta necessidade permitindo captar a atenção do sujeito, através dos seus elementos que
exercem fascínio sobre este, num contexto afastado das suas rotinas diárias e mais livre
de regras e imposições sociais.
Uma análise cuidada dos aspetos referidos anteriormente salienta que as preferências dos
utilizadores não são necessariamente antagónicas mas, em muitos casos, consonantes
com o valor ecológico da paisagem, em muitos dos seus parâmetros. Como salientámos
anteriormente, verifica-se uma concordância na preferência pela presença de flora, fauna
e elementos de água, assim como na preferência pela organização espacial que privilegie a
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diversidade, complexidade e coerência entre os elementos. Verifica-se ainda a preferência pela
presença de espécies que sejam familiares aos utilizadores e que, de algum modo, estejam
ligados à identidade percebida daquele espaço [5.43]. Assim, para além de contribuírem
para o carácter único do local, contribuem ainda para que os seus residentes se sintam mais
identificados com a área.
Numa linha de investigação mais recente encontramos uma preocupação mais concreta em
perceber a importância da biodiversidade para os leigos: A investigação tem-se centrado em
dois domínios: por um lado, o estudo da compreensão do conceito de biodiversidade nos leigos.
por outro lado, em que medida estes valorizam a biodiversidade. Apesar de alguns conceitos
ecológicos como biodiversidade serem pouco familiares à população leiga, sendo poucos os
que os conseguem definir, verifica-se uma compreensão intuitiva de conceitos ecológicos como
biodiversidade e simultaneamente eles aparecem como valores importantes a preservar [5.44].
Referências à importância da “diversidade de animais e plantas”, “aparência natural”,
“manutenção das espécies típicas da zona”, “natureza dinâmica dos ecossistemas”, ou a
“natureza como um recurso de paz e tranquilidade”, são algumas das expressões usadas num
estudo recente sobre a importância da biodiversidade em duas freguesias da área periurbana
de Lisboa [5.45].
Confirma-se neste estudo que apesar da dificuldade de definir o conceito de biodiversidade,
este aparece associado ao conceito de natureza e, como tal, um valor importante para as
populações.
Verifica-se ainda que os leigos entendem a biodiversidade como um valor importante a preservar
e associado ao conceito de qualidade ambiental. A investigação tem demonstrado ainda que a
perceção de qualidade ambiental de um local está associada a maior identificação ao local,
assim como a mais comportamentos pro-ambientais e pro-sociais e de cuidado com o espaço.

Como se manifesta a preferência da paisagem em contexto periurbano: caso de estudo
O periurbano é, por definição, a área entre o urbano e o rural, mas também pela sua posição
geográfica, corresponde frequentemente a uma escolha residencial. Importa então perceber
em que medida essa escolha se relaciona também com a dimensão de valor ecológico do
espaço escolhido para habitar.
Os resultados do questionário realizado a 600 residentes de 5 freguesias representativas dos
diferentes tipos de periurbano da AML permitiram verificar que, entre 21 características que
podem contribuir para a qualidade de vida, a importância dos espaços verdes ficou classificada
sensivelmente no meio da tabela, apresentando resultados sempre superiores a 8 numa escala
de 10 pontos. Também quando questionados sobre a importância da presença de áreas verdes
para a escolha da residência, apesar de não se revelar um aspeto prioritário, os resultados
também ficaram a meio da tabela.
Finalmente os resultados deste estudo permitiram verificar que, na caracterização dos
elementos que contribuem para a identidade de cada uma destas freguesias, surgiu uma
dimensão que foi denominada ‘Ambiente-Biodiversidade’, que corresponde à perceção de
diversidade de animais e plantas, à perceção de proximidade com a natureza e ao seu valor
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estético. Verifica-se ainda que esta dimensão permite diferenciar as diferentes freguesias e
que se encontra fortemente correlacionado com a intensidade da identificação dos sujeitos ao
seu local de residência.
Quando comparada esta variável com o potencial das freguesias em termos de biodiversidade
faunística, florística e de habitats, verifica-se um escalonamento semelhante ao das freguesias
representativas de um periurbano mais rural e com os maiores valores (Figura 5.7).

Vialonga

Agualva

Percepção de biodiversidade
Potencial de biodiversidade

5

Sarilhos Grandes

Poceirão

4
3
2

Nossa Sra Anunciada

1
0

Sarilhos G.
(Cl. 1)

Agualva
(Cl.2)

Anunciada Poceirão
(Cl. 4)
(Cl.5)

Vialonga
(Cl. 6)

Figura 5.7. Índice do potencial de biodiversidade dos usos do solo da COS 2007 (gradiente
potencial de biodiversidade) e média da dimensão ambiente-biodiversidade na identidade
ao local de residência (gradiente perceção de biodiversidade) nas cinco freguesias
representativas dos tipos diferentes de periurbano na AML
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5.5 Em síntese
A salvaguarda dos bens ambientais para o futuro é o grande impulsionador da necessidade de
identificar trajetórias de sustentabilidade para qualquer região. No caso do periurbano, que se
verificou ser um sistema complexo, dinâmico e sujeito a pressões externas e díspares, é ainda
mais premente que as trajetórias de sustentabilidade assentem em avaliações estratégicas
bem fundamentadas.
O caminho reconhecido como o mais produtivo [5.11; 5.46] para estas avaliações inicia-se
com a identificação das valências ambientais (p. ex. SE) e dos possíveis stakeholders, estes
participando ativamente na fase seguinte de priorização dessas valências e respetiva avaliação.
Estas ações culminam com a avaliação dos riscos e das oportunidades apresentadas nas
estratégias para os SE na área.
A utilização de dados de uso e ocupação do solo pode revelar-se útil e basilar durante este
processo, já que as politicas e decisões de planeamento se refletem em ultima instância em
alterações da paisagem e dos seus atributos.
A combinação de uma visão estática (atual) com a dinâmica da evolução das ocupações de
solo nas zonas periurbanas revelou que as áreas periurbanas da AML podem ser agrupadas
de acordo com a ocupação do solo dominante na matriz paisagística onde se inserem os
polos urbanos. Esta matriz do periurbano é crucial para a existência atual e futura de valores
ecológicos e de serviços do ecossistema. Verificou-se também que não existe qualquer dinâmica
exclusiva de cada tipo de periurbano; pelo contrário, dentro de cada tipo de periurbano observase todo um gradiente de dinâmicas. Os diferentes tipos de dinâmicas vão ter implicações para
a biodiversidade e para os SE. Alterações conjunturais externas na apetência e oportunidade
de investimento e de incentivos, nomeadamente na agricultura e na urbanização, são
determinantes para o potencial ecológico destes territórios e constituem um valor acrescido
para o planeamento destes territórios, já que as tendências recentes mostraram serem
importantes impulsionadores das dinâmicas futuras. Este tipo de informação pode contribuir
para a formulação de estratégias e de políticas diferenciadas e adequadas localmente,
contribuindo também para a sustentabilidade ecológica da AML.
O planeamento ou as melhores opções de gestão podem ser fundamentadas com conhecimento
sobre os padrões espaciais de SE na área, ou de permutas e sinergias entre SE. Estas análises
podem ser feitas atribuindo estimativas dos indicadores a unidades de ocupação/uso do solo,
já que se verificou a associação significativa de muitos SE de provisionamento e de regulação
com usos do solo específicos, como por exemplo o agrícola e o florestal. Para além disso,
a informação georreferenciada encontra-se atualmente disponível (p. ex. COS, CORINE
Landcover) e permite a comparação entre períodos, regiões ou opções de plano. Na AML a
combinação de métodos e escalas de análise parece ser um caminho que facilita a avaliação
dos SE. Os padrões encontrados para as associações de SE a tipos de cobertura do solo e a
dinâmicas socio-ecológicas são similares aos descritos para outras regiões mediterrânicas.
A integração dos SE nestas avaliações é ainda recente e cheia de desafios em particular para o
periurbano. No entanto, esta deveria ser uma preocupação atual e futura tanto mais que muitas
paisagens serão intensivamente geridas e dominadas por pressões fortes, tanto agrícolas
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como urbanas, com evidentes implicações para os SE. A consideração das interações positivas
e negativas entre SE é, por isso, crucial para o planeamento da paisagem de forma a evitar os
custos das trocas e a promover a multifuncionalidade [5.15; 5.19; 5.47].
A avaliação do SE é uma área onde a inter e a transdisciplinaridade se cruzam e assumem
papel de destaque [5.11; 5.43; 5.47]. É precisamente a articulação entre os conhecimentos
disciplinares e as vivências locais que permite produzir novas visões pertinentes para a
identificação, o mapeamento e valorização nas zonas periurbanas. Estas abordagens deverão
fazer parte das avaliações ambientais estratégicas (AAE) consignadas na legislação vigente
para otimizar opções de plano ou para fomentar decisões bem fundamentadas, quer em termos
políticos, de governança ou pela população.
No final é a perceção, as perspetivas e as expectativas das populações utentes do território
e dos seus serviços que, ao ratificar ou vetar as ações do plano, são os principais motores de
mudança. Cabe-nos a nós auxiliar a que essas decisões sejam suportadas por um conhecimento
cada vez mais fundamentado, integrado e transdisciplinar.
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6.1 Definir governança
O conceito de governança tem vindo a impor-se de forma crescente nas agendas científicas
e políticas relativas ao território. O conceito remete para as normas e formas de regulação
adotadas pelos atores no âmbito de processos e estruturas envolvidos em problemas públicos
[6.1]. Segundo o Governance Report 2014, a governança está essencialmente relacionada
com a co-produção interdependente de políticas e a criação de condições para a definição de
soluções ativas por parte de atores políticos e da sociedade civil [6.2].
Segundo Ferrão, as formas de governança “correspondem a associações de entidades públicas,
semipúblicas e/ou privadas que estabelecem voluntariamente entre si relações horizontais de
cooperação e parceria. Estas relações podem basear-se em modalidades muito distintas, tanto
em termos de natureza jurídica como de duração no tempo” [6.3]. Estas relações podem ser
mais ou menos formalizadas, mais ou menos hierarquizadas e mais ou menos centralizadas
em torno de um ou mais atores chave que polarizem estas dinâmicas de articulação, podendo
estar mais ou menos articuladas com os atores públicos representativos de um determinado
interesse coletivo de base territorial [6.4].
A multiplicidade de escalas territoriais (global, nacional, regional, local) e os problemas de
coordenação daí decorrentes correspondem a uma das maiores preocupações da literatura
sobre governança [6.5]. Entre as dimensões da governança é importante salientar a natureza
das regulações (hard law e soft law), mas também os atores e os processos associados ao
processo de ação coletiva - negociações, lobbying, persuasão e demais fatores que acompanham
a formulação e a implementação de políticas [6.1]. A consideração das formas de governança
ao nível metropolitano está associada a uma alteração da escala e natureza dos processos de
desenvolvimento urbano.
Essa alteração traduz-se no aumento da consciência metropolitana ao nível das políticas e do
planeamento [6.3]. Ainda segundo Ferrão, “reconhece-se hoje, de forma generalizada, que a
emergência de novas dinâmicas sociais, económicas e ambientais de âmbito metropolitano
exige soluções inovadoras de intervenção pública, de coordenação de atores e de articulação
de políticas” (Idem).
Com efeito, a diversidade de atores e a complexidade das regras envolvidos no planeamento do
território justificam a proliferação dos estudos sobre a governança das áreas Metropolitanas.
O debate em torno da evolução de uma “visão hierárquica de comando e controlo por parte de
atores públicos (ótica de governo) para uma perspetiva baseada em processos não hierárquicos
de tomada de decisão e de coordenação, envolvendo atores públicos e privados (ótica de
governança)” encontra-se “num relativo impasse” [6.3].
As razões para este “impasse” prendem-se com “posições teórico-ideológicas em confronto”
e com a natureza “inconclusiva das“ análises comparadas dos resultados relativos a distintas
formas de governança metropolitana” (Idem). Além dos territórios metropolitanos, a literatura
sobre governança tem envolvido os espaços periurbanos e as áreas rurais [6.6].
A relação entre governança e inovação tem sido, na generalidade destes casos, o assunto
central nestes trabalhos e não se afastam de abordagens mais antigas (p.e. Storper e
Harrisson, [6.4]) que tentaram tipificar as lógicas de regulação associadas a estas formas de
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governação territorial, a partir da sua capacidade de articular lógicas locais de funcionamento
dos sistemas territoriais com dinâmicas globais. Tendo em conta a relação entre os processos
de desenvolvimento territorial e as expectativas dos seus atores, os aspetos mais associados à
competitividade territorial e à vitalidade urbana, seja em contextos mais urbano-metropolitanos
ou mais rurais, são também claramente determinados pela forma como as dinâmicas territoriais
locais estão ancoradas nos processos (económicos, ecológicos, sociais) globais e de como isso
afeta a sua sustentabilidade [6.7].
As estruturas de governança podem então ser determinantes na afirmação do desenvolvimento
territorial, bem como na promoção de uma atitude estratégica, mais consistente e direcionada
ao nível do planeamento em torno de futuro “desejado”.

6.2 O sistema de governação da Área Metropolitana de Lisboa
A política de ordenamento do território assenta atualmente num “quadro de interação
coordenada” de quatro âmbitos territoriais: nacional, regional, intermunicipal e municipal,
que se concretiza através dos vários instrumentos de gestão territorial existentes para esses
âmbitos territoriais.
Aos organismos da Administração Central (com os seus ministérios, direções gerais, institutos
e outras entidades da administração direta e indireta do Estado), juntam-se outros órgãos
sectoriais descentralizados ou, em muitos casos, “desconcentrados”, cujas áreas de atuação
variam segundo os setores (alguns mantêm mesmo a antiga divisão distrital), não obstante
algum esforço de tentar articular essas áreas de atuação com as NUT de nível II.
Não havendo no território Continental português, regiões administrativas, a coordenação ao
nível regional tem sido dificultada. No que diz respeito ao ordenamento do território, são as
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) que detêm o papel mais
importante, sobretudo na orientação e diálogo com os municípios da sua área de atuação. Estas
entidades não têm, no entanto, tutela sobre os vários organismos setoriais da sua área de
intervenção, esvaziando de certa forma o seu papel de coordenação de todos os interesses e
setores com incidência na organização do território.
Temos assim, a esse nível, uma abordagem que tarda a passar da ótica de governo para a de
governança. O ordenamento do território de cada município é da competência dos seus órgãos,
que definem o regime de uso do solo nos planos municipais (Plano Diretor Municipal, Planos
de Urbanização e Planos de Pormenor), tendo em conta as orientações e diretivas dos outros
âmbitos territoriais, a que se junta agora o âmbito “intermunicipal”.
Em Portugal não existe uma tradição forte de iniciativas ao nível intermédio de governação e
os municípios têm revelado alguma relutância em cooperar entre si. Apesar disso, com maior
ou menor voluntarismo e efeitos palpáveis, formaram-se ao longo dos últimos anos algumas
associações de municípios e comunidades intermunicipais.
De destacar, no entanto, que as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto foram formalmente
criadas nos anos 1990. É evidente que, sobretudo nos territórios metropolitanos, há toda a
conveniência na coordenação e articulação de decisões estruturantes em termos de sistemas
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de acessibilidades e de transportes e de programação e localização de equipamentos, para
citar apenas alguns dos domínios mais óbvios. A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro1 define
as atribuições da área metropolitana, abrangendo a prossecução dos seguintes fins públicos:
•

Participar na elaboração dos planos e programas de investimentos públicos com
incidência na área metropolitana;

•

Promover o planeamento e a gestão da estratégia de desenvolvimento económico,
social e ambiental do território abrangido;

•

Articular os investimentos municipais de caráter metropolitano;

•

Participar na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional,
designadamente no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN);

•

Participar, nos termos da lei, na definição de redes de serviços e equipamentos de
âmbito metropolitano;

•

Participar em entidades públicas de âmbito metropolitano, designadamente no domínio
dos transportes, águas, energia e tratamento de resíduos sólidos;

•

Planear a atuação de entidades públicas de caráter metropolitano.

Os órgãos da AML são o Conselho Metropolitano (órgão deliberativo, constituído pelos
presidentes das câmaras municipais dos municípios que integram a área metropolitana),
a Comissão Executiva Metropolitana (órgão executivo) e o Conselho Estratégico para o
Desenvolvimento Metropolitano (órgão de natureza consultiva destinado a apoiar o processo
de decisão dos restantes órgãos da área metropolitana).
Este último é constituído por representantes das instituições, entidades e organizações com
relevância e intervenção no domínio dos interesses metropolitanos. No entanto, para as
populações são as autarquias locais que constituem o referencial decisório mais próximo. Em
muitos concelhos, é particularmente importante o papel das Juntas de Freguesia, a primeira
instância a que os cidadãos recorrem para resolver as suas questões quotidianas.
Esta maior identificação com as Juntas de Freguesia é visível nos resultados de um inquérito por
questionário realizado no âmbito do projeto de investigação PERIURBAN. Nas cinco freguesias
caso de estudo (Agualva-Sintra; Nossa Sra. da Anunciada-Setúbal; Poceirão-Palmela; Sarilhos
Grandes-Montijo; Vialonga-Vila Franca de Xira) e quando questionados sobre a satisfação com
a atuação da Câmara Municipal, a confiança na Câmara Municipal e a satisfação com a atuação
e a confiança na Junta de Freguesia, as médias das respostas (numa escala de 1 a 10) foram,
respetivamente: 5,47; 5,17; 6,25 e 6,16.
No que diz respeito aos instrumentos de gestão do território da AML, e para além do plano
regional e dos vários planos municipais, há ainda a ter em consideração os chamados planos
setoriais (de que são exemplo os Planos de Bacias Hidrográficas e os Planos Regionais de
Ordenamento Florestal) e os vários planos especiais (e.g. Plano de Ordenamento da Orla
Costeira Sintra-Sado, Planos dos Parques Naturais de Sintra-Cascais e da Arrábida, Planos das
1
Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece
o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades
intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.
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Reservas Naturais dos Estuários do Tejo e do Sado, etc.)2. O Plano Regional de Ordenamento do
Território da AML (PROT-AML) foi aprovado pela RCM n.º 68/2002, de 8 de abril. A inexistência
do PROT ao tempo da elaboração dos PDM levou a que estes não se subordinassem a um
modelo territorial conjunto.
O PROT-AML reconhece que a ocupação do território metropolitano está a alterar-se de uma
estrutura compacta, radial, baseada em eixos ferroviários na margem norte e de um conjunto
de centro ribeirinhos na margem sul do Tejo para uma estrutura polinucleada, ainda que
continuando a estar centrada em Lisboa. Reconhece também que as grandes infraestruturas e
equipamentos que têm sido implementados estão a comportar-se como fatores de estruturação
do território.
Ressalta desde logo a orientação estratégica de contenção urbana e da consolidação de
estruturas multipolares para redução das manifestações de periurbanização das áreas rurais.
A preocupação de conter a expansão da AML, sobretudo sobre as áreas ambientalmente mais
sensíveis do litoral e a salvaguarda da rede ecológica metropolitana, levou à opção por uma
estratégia de revalorização do papel central de Lisboa e do estuário do Tejo para contrariar a
expansão sobre as periferias e a ocupação da franja litoral: a Lisboa das duas margens.
No entanto não havendo, à época, este instrumento enquadrador ao nível metropolitano, os
vários PDM tomaram opções de ordenamento e de regulamentação muito distintas, em que,
definitivamente, e mesmo com a existência formal da AML, não se chegou a uma articulação e
coordenação de modelos territoriais.

6.3 Da governação à governança da Área Metropolitana de Lisboa
Na análise crítica relativa à utilização da governança territorial nos processos de planeamento
e desenvolvimento territorial regional (Planos Regionais do Ordenamento do TerritórioPROT), Carmo [6.8] responde às seguintes questões: “[T]êm os PROT contribuído para o
desenvolvimento de processos de governança territorial promovidos pelas CCDR? E estarão as
potencialidades desses processos a ser plenamente aproveitadas?” [6.8].
Conclui-se que: “[…] os PROT apresentam propostas de sistemas de governança e esquemas
de interlocução horizontal e vertical com significado no panorama da atividade administrativa
de planeamento no domínio do ordenamento do território”.
Estes planos contribuíram para o desenvolvimento de processos de governança territorial
promovidos pelas CCDR mas “não podemos concluir que as potencialidades destes planos
estejam a ser plenamente aproveitadas” [6.8]. A autora apela ainda para o desenvolvimento
das “linhas de investigação da governança dos PROT” podendo assim criar “uma maior
aproximação entre as CCDR e a comunidade académica, fora dos esquemas tradicionais da
consultoria próprios da elaboração dos planos, com efeitos positivos na transformação do
conhecimento nos dois sentidos” (idem).
Nesta medida, a análise que nos propomos desenvolver neste capítulo vai ao encontro deste
De acordo com o Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial (RJIGT), os planos setoriais, planos regionais e os planos especiais terão de ser reconduzidos
aos novos programas setoriais, regionais e especiais, deixando estes últimos de ser vinculativos dos particulares.

2
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apelo e permitirá aprofundar aspetos fundamentais da forma de governança da AML. Tendo
havido uma proposta de revisão do PROT-AML em 2010, está em vigor a primeira versão deste
plano, elaborada em 2002 e aprovada por RCM N.º 68/2002.
De acordo com Carmo [6.8], esse documento, à semelhança dos outros PROT, faz uma
abordagem à ‘governança’ territorial, sobretudo centrada na monitorização, avaliação e gestão
da sua implementação. Ao nível da participação são previstos atores de nível institucional e
de cariz público. Além da CCDRLVT, foram chamadas a participar entidades da administração
setorial e a entidade intermunicipal representante do conjunto de municípios constituintes da
AML.
Apesar de existirem referências de carácter estratégico nestas duas versões quanto à interação
público-privado, observa-se que, e tal como na maioria dos outros PROT, com exceção do
Algarve, não existem processos que operacionalizem tais intenções.
Carmo [6.8] refere que o baixo nível de representação e envolvimento dos atores privados na
estrutura de ‘governança’ não é alheio à própria natureza deste instrumento de planeamento,
sendo este um aspeto relevante para se entender o alcance do sistema de ‘governança’ ao nível
regional. As principais razões prendem-se essencialmente com o papel que lhe é atribuído pelo
sistema de gestão territorial, enquanto espaço ‘charneira’ de diferentes políticas públicas.
Este facto implica um esforço que decorre da concertação entre diferentes políticas setoriais,
bem como da necessária coordenação entre os diferentes atores responsáveis por tais
políticas. Trata-se ainda de um instrumento de natureza estratégica, onde a articulação
com os particulares carece de conteúdos gráficos e regulamentares que só se desenvolvem
posteriormente ao nível dos planos reguladores da ocupação do solo, ou seja, ao nível local.
No entanto, observa-se que foi possível prever na versão de 2010 do PROT-AML a integração
de organizações de interesses privados e da sociedade civil, além dos restantes atores
institucionais, podendo esta ter representado à data uma tentativa de conferir maior robustez
a algumas dimensões da governança territorial. Da comparação entre estes dois documentos
ressaltam ainda outros aspetos que podem ajudar a compreender melhor o alcance dos
sistemas de governança previstos em cada um. Na proposta de 2010 observa-se que, e em
alguns domínios de análise, se previa um sistema mais flexível e aberto.
Sobre este aspeto, e sistematizando a análise desenvolvida por Carmo [6.8], devem salientar-se
os seguintes aspetos: (i) um dos objetivos estabelecidos era a interpretação, desenvolvimento e
adaptação dos conteúdos ao longo do tempo, sendo que na versão em vigor isso não se encontra
contemplado; (ii) apesar de não se constituírem como atores, foram previstas na proposta de
2010 algumas parcerias com agentes privados; (iii) ao contrário da versão em vigor, a geração
da motivação não se suportava apenas na perspetiva da atribuição de fundos (POR/QREN),
mas antes num novo desenho nas relações institucionais e em práticas inovadoras; (iv) quanto
à formação de valores comuns, a versão de 2010 previa formas de contratualização bem como
de articulação entre planos e decisões sobre políticas territoriais enquanto que na versão em
vigor apenas é referido a constituição de uma base de dados para a fundamentação técnica em
processos de planeamento; (v) na versão de 2010 a prestação de contas previa um ritmo mais
intenso na elaboração de relatórios e era proposta a elaboração de REOT regional, enquanto na
versão em vigor apenas se prevê a elaboração de relatórios trienais.
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Considerando os aspetos formais e institucionais que suportam a tendência observada no que
se refere à adoção de visões mais hierarquizadas e normativas sobre a participação de atores na
elaboração e acompanhamento dos PROT e do PROT-AML (sendo de destacar 2002) entendese, ainda assim, que deve ser considerado aspeto relevante a ter em conta no futuro o carácter
‘colaborativo’ e integrador que lhe continua a ser subjacente tanto ao nível da execução das
orientações, medidas e ações que define, mas, sobretudo, ao nível da construção das mesmas.
A adoção de uma ótica de ‘governo’ ou de ‘governança’ pelo PROT-AML passa sobretudo
pela capacidade em passar de uma visão hierárquica de comando e controlo por parte da
administração que o elabora para uma visão mais centrada em processos não hierárquicos,
onde a tomada de decisão e a própria coordenação do processo de planeamento obrigue a
envolver ativamente todos os atores públicos e privados [6.3]. Considera-se que esta não é por
si só uma questão de fácil entendimento e resolução, uma vez que tal implica trazer a debate
outras questões sobre o papel do Estado e a própria relação de forças entre os interesses
particulares e coletivos, o que conduz muitas vezes a questões ainda abertas acerca da
legitimidade democrática consequente de tais relações, a qual cabe ao Estado em última
instância defender e reforçar.
Apesar de ser reconhecido, ao nível institucional, a necessidade de se adotarem em planeamento,
métodos que promovam a descentralização e a flexibilização dos processos de tomada de
decisão, muitas vezes excessivamente hierarquizadas e burocratizadas, Carmo [6.9] sugere
que o papel mais normativo, normalmente associado a uma conceção mais próxima de ‘governo’,
é ainda assim indispensável ao reforço e estabelecimento de processos de ‘governança’, uma
vez que esta exige muitas vezes intensas ações de coordenação entre políticas e um grande
esforço de articulação institucional, que deve ser suportado por processos normativos.
O caráter estratégico dos PROT foi reforçado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio que
estabelece a revisão do RJIGT3. Este processo pressupõe que exista um forte compromisso
entre entidades regionais e locais, exigindo por sua vez maior robustez e qualidade nos
processos de ‘governança’. Considera-se que isso poderá ser atingido se existir uma maior
articulação entre os vários níveis da administração numa ótica de construção de um quadro
de valores comuns, por meio de discussão e deliberação, onde as autarquias (individual ou
coletivamente) vejam reforçado o seu papel enquanto atores-chave do processo de ‘governança’.
Tal relevância decorre do facto de ser ao nível local que se efetiva a implementação do
modelo de desenvolvimento regional, sendo por isso igualmente importante uma crescente
co-responsabilização dos municípios perante o modelo regional, uma vez que são estes que
vinculam os particulares através de disposições regulamentares que, não ocorrendo ao nível
dos ‘programas’, devem ocorrer ao nível dos planos.

6.4 A integração de políticas nos territórios periurbanos
A complexidade inerente aos territórios periurbanos expõe a fragmentação da aplicação das
políticas com incidência territorial. Tendo por base as duas versões do RJIGT, é ao nível regional
que se definem estratégias de desenvolvimento territorial e onde se devem integrar as opções
(estratégicas) de nível nacional, considerando ainda as estratégias sub-regionais e municipais
3

Ver nota rodapé 2.
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de desenvolvimento local4. Entende-se que a relação entre os vários níveis da administração
estabelecida por Lei permite considerar de forma equivalente o alcance e os resultados entre
processos de ‘governança’ de nível regional e os que decorrem de processos próprios ao nível
local.
Na verdade, é possível observar que muitos municípios da AML têm mecanismos próprios que
integram esta dimensão no processo de planeamento e, muitas vezes, partindo de tais processos
é possível construir bases programáticas para a definição de modelos de desenvolvimento
territorial ao nível local.
Trata-se de exercícios autónomos de democracia participativa como são exemplos as
metodologias relacionadas com a Agenda XXI municipal, os orçamentos participativos, as
Agendas XXI de Bairro ou de Freguesia, entre outros. As metodologias da Agenda XXI, envolvem
normalmente, a definição de estratégias e ações através das quais as autarquias procuram
mobilizar os seus recursos próprios, sejam estes financeiros, humanos ou tecnológicos, bem
como todos os agentes locais com vista à incorporação das dimensões da sustentabilidade no
seu quadro de competências e que se espera que tenham impacto no processo de planeamento.
A construção de estratégias e ações prevê a existência de discussões públicas abertas à
comunidade em geral.
Importa então considerar todos estes aspetos no momento em que se trata a ‘governança’ ao
nível regional, principalmente tendo em conta que é a este nível que se integraram diferentes
políticas setoriais, por vezes decorrentes de políticas supranacionais. Entende-se que a
representação dos interesses das populações, nomeadamente os que muitas vezes são obtidos
por meio de exercícios autónomos de ‘governança’ ao nível local, pode ter a capacidade de
influenciar positivamente essa integração do modelo regional, principalmente atendendo que é
ao nível local que se regula a ocupação e uso do solo.
Apesar de expectável, a integração entre os vários instrumentos de planeamento e de gestão do
território, a prática evidencia lacunas neste domínio. O PDM, enquanto instrumento vinculativo
para o setor público e privado, aplicável a toda a extensão do território, define e regula a
transformação dos usos do solo (cf. Capítulo 4).
De acordo com a classificação do solo em vigor, a distinção entre rural (ou rústico) e urbano
exige, por um lado, uma delimitação geográfica com base no traçado de uma linha divisória e,
por outro, lógicas distintas de atuação face às problemáticas que surgem nos dois espaços, que
se refletem no domínio de políticas dedicadas a apoiar e regular os vários setores de atividade
económica (e.g., agricultura, florestas ou turismo), equipamentos e infraestruturas (e.g.,
transportes, educação ou saúde) ou os sectores dedicados à proteção dos bens públicos e de
pessoas e bens de riscos (e.g., cultura e património, conservação da natureza e biodiversidade
ou ambiente em geral). É no contexto do plano, e na procura de alocação de espaços e do
respetivo zonamento, que se evidencia a conflitualidade de interesses entre os setores.
Esta conflitualidade assume várias formas, despoletando-se frequentemente pela escassez
de espaço ou pelo preço do solo, sobretudo no espaço urbano concentrado, ou por usos e
funções concorrentes e incompatíveis. Estas incompatibilidades resultam porventura de
visões disciplinares ou geracionais distintas mas, em última instância, expressam visões do
mundo díspares, assentes em lógicas de conceção de políticas com formas de implementação
4

De acordo com DL N.º 80/2015, de 14 de maio.
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distintas: de uma política de ordenamento baseada na restrição de usos, numa política agrícola
do tipo ‘menu’ de acesso voluntário, de uma política do ambiente com base em penalizações
e de uma política florestal, associada à vez a uma visão conservacionista ou a uma lógica de
mercado global.
No âmbito do plano, a prática, apesar da obrigatoriedade de presença dos diversos setores da
administração pública no processo da sua elaboração, acaba por abordar a conflitualidade por
via da segregação de espaços, restringindo-se a atividade de ordenamento ao espaço urbano,
urbanizável e a outros usos que envolvem a edificação ou a infraestruturação no espaço rural,
deixando a restante área para outras políticas que se disputam de acordo, nomeadamente, com
os valores e recursos naturais em causa, como a conservação da natureza e biodiversidade, o
turismo, ou com atividade agrícola, para só nomear alguns usos, porventura os mais frequentes.
Uma vez aprovado, o plano elaborado desta forma, acaba por emitir sinais contraditórios que
não favorecem uma construção coerente do território ao longo do tempo. Perde-se, sobretudo,
um planeamento coerente do sistema de continuidades territoriais que desconhecem os limites
das atribuições das diferentes abordagens, sendo disso paradigmático os sistemas fluviais e,
diretamente associadas a estes, as estruturas ecológicas.
Apesar deste panorama genérico pouco promissor, muito caminho se fez. Por exemplo, as
medidas agro-ambientais integradas no segundo pilar da PAC (Política Agrícola Comum),
deixaram de ser exclusivamente desenhadas pela tutela da agricultura – quem tem e gere os
meios financeiros – mas em concordância com a instituições responsáveis pela conservação
da natureza e biodiversidade – quem tem os objetivos de conservação - apesar de ainda
(inicialmente) restrito às contidas nas ITI (Intervenções Territoriais Integradas). Também,
por exemplo, a iniciativa comunitária LEADER pelo sucesso da sua abordagem bottom-up
evoluiu no quadro 2013-2020 para o COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT expandindo-se
a outros setores (como por exemplo a política de coesão ou as pescas) numa lógica multifundos – ou seja, passa a ser suportado por fontes de financiamento diferentes ou conjugadas,
de acordo com os objetivos dos projetos apresentados. No contexto da UE, pode referir-se a
Estratégia Europeia de Infraestruturas Verdes, a qual emergiu no setor da conservação da
natureza e biodiversidade, e é implementada através do recurso ao ordenamento do território
e financiada pela PAC e o Fundo de Coesão.
Nos espaços periurbanos pelo facto de o urbano e o rural se encontrarem tão intricados
espacialmente, a inscrição do traço de separação entre estes dois tipos de espaços não é fácil
nem óbvia. Assim, alguns municípios mais fortemente urbanizados acabam por optar por não o
fazer, considerando de forma simplista todo o território municipal como urbano. Desta forma,
excluem à partida a necessidade de integração de um conjunto de políticas, nomeadamente
com a tutela agrícola, deixando de haver considerações sobre a delimitação e gestão da
Reserva Agrícola Nacional, mas também restringindo o acesso a fundos da PAC a potenciais
agricultores.
Essa não é de todo uma preocupação da tutela agrícola, conforme expresso no comentário de
um dirigente em 2010: “Eu tenho quase 4 milhões de hectares para gerir no país, não vou perder o
meu tempo com as minudências da agricultura nas áreas urbanas ou periurbanas”. Mas deveria
ser dos municípios numa ótica de planeamento a longo prazo, através do reconhecimento
de que a segregação de espaços e de competência ameaça a diversidade e complexidade,
fundamentais para uma maior resiliência dos seus territórios.
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Muito embora a União Europeia não tenha mandato para legislar no domínio do ordenamento
do território, várias são as políticas que tem um impacto estruturante no território dos vários
países [6.10]. Contudo, estas nem sempre estão concebidas de forma suficientemente flexível
para responder às necessidades específicas das diferentes regiões ou locais. Neste sentido,
a Plataforma Europeia das Regiões Periurbanas (PURPLE5) tem desenvolvido um trabalho de
lobbying junto das instituições europeias, sensibilizando-as para a existência e para o valor
intrínseco dos territórios periurbanos na Europa, e apelando à flexibilização das políticas.

6.5 Conclusão
Sendo os PROT documentos de natureza estratégica, é possível encontrar na sua maioria
fortes referências a modelos de ‘governança’ horizontal estabelecida entre os vários níveis
da administração central e regional, que, em conjugação com modelos de articulação vertical
entre os vários níveis do Estado, incluindo as autarquias, seriam responsáveis por estabelecer
rotinas de articulação institucional [6.8]. Esta conceção estratégica dos PROT foi recentemente
enfatizada pelo novo RJIGT. Este diploma reforça o papel essencialmente programático do nível
regional, vinculando as entidades públicas subsidiárias e justificando, desta forma também, a
passagem do termo ‘plano’ para ‘programa’.
Considera-se que esta expressão pretende igualmente clarificar a sua posição perante as
entidades particulares e os cidadãos em geral, cabendo assim apenas às autarquias, através
dos seus Planos Diretores Municipais ou dos Planos Intermunicipais, estabelecer as regras
vinculativas dos particulares, o que fará com que assumam também como ‘seu’ o modelo
regional. Torna-se, assim, necessário reforçar o papel dos processos de ‘governança’ territorial
dos PROT, no sentido de trazer ao compromisso, de forma direta e ativa, todos os atores
institucionais.
Considera-se ainda possível fazer-se a integração de forma indireta, através dos resultados
obtidos por alguns processos de ‘governança’ locais, permitindo a incorporação de outras
dimensões da ‘governança’ expressas pelas populações através dos municípios que os
promoveram. Esta articulação pode consubstanciar uma nova abordagem às dimensões da
‘governança’ ao nível dos PROT, uma vez que vê agora reforçado o seu carácter mais estratégico
e menos normativo. As dissonâncias ao nível do planeamento e de ordenamento do território
são particularmente visíveis no espaço periurbano, sendo que aqui os limites entre urbano e
rural são menos óbvios dado o mosaico fragmentado de diferentes usos, onde a segregação
espacial dos ‘pelouros’ políticos não é de solução imediata e onde as procuras urbanas se
cruzam e fundem com as ofertas do rural.
Este conhecimento, e sobretudo, o reconhecimento destes processos, é importante para
a comunidade científica e para os decisores, e inquietante quando se perspetiva que Planos
Diretores Municipais acabam por porventura se localizar tangencialmente às grandes
dinâmicas de ocupação do solo ao focarem-se na maioria dos casos na fracção menor do sua
área de administração - as áreas artificializadas - e se demitirem de planear e gerir as áreas
naturais, agrícolas e florestais dos seus territórios. Contudo, novas experiências com carácter
demonstrativo também denunciam novos e promissores caminhos de atuação.
5

http://www.purple-eu.org/
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7.1 Introdução: atratividade(s) do periurbano
Os espaços periurbanos apresentam-se como espaços de transição entre o rural e o urbano,
espaços “in between” que ganham importância pelos processos de forte reestruturação
económica, social, cultural e patrimonial de que são alvo atualmente. Sendo este o seu
denominador comum, os padrões de reestruturação económico-espacial e de recomposição
social são diversos, proporcionando geometrias variáveis em termos das formas de (re)
ocupação dos solos, de (re)composição social, da morfologia do habitat, das lógicas de
instalação das atividades económicas, configurando distintos graus e formas de atratividade
para residentes, visitantes ou investidores.
Em termos sociais, estes apresentam-se como territórios de forte recomposição do seu tecido
social, captando novos perfis de populações e compondo um mosaico complexo de múltiplos
modos de vida, identidades e formas de consumo. Em termos económicos, num quadro de
expansão metropolitana em que estes territórios facilitam novas lógicas de ancoragem local da
metrópole a fenómenos e dinâmicas de âmbito cada vez mais globalizado, os espaços periurbanos
afirmam o seu potencial na exploração dos múltiplos gradientes e complementaridades entre
as funções tradicionalmente alocadas a espaços “rurais” e “urbanos”.
Apesar de as áreas periurbanas se apresentarem hoje como territórios de forte atratividade
para novas populações e atividades económicas, interessa perceber o sentido e os fatores que
estruturam essa atratividade para aferir da sua configuração enquanto territórios sustentáveis
e resilientes.
A qualidade de vida atribuída a um território é uma componente fundamental da sua atratividade,
orientando escolhas residenciais e opções de localização de atividades económicas. Conceito
polémico, pela subjetividade inerente e pela multiplicidade de dimensões que o compõem
(materiais e imateriais, individuais e coletivas), tem sido crescentemente utilizado na avaliação
da atratividade e sustentabilidade de um território, impondo-se a compreensão dos fatores que
contribuem para essa qualidade de vida e dos instrumentos de suporte ao desenho de políticas
territoriais [7.1].
O conceito de qualidade de vida aqui implícito não se refere a um sistema de indicadores
objetivos, traduzidos num nível determinado de qualidade de vida, mas integra as dimensões
de perceção e avaliação subjetiva da qualidade de vida que um território pode oferecer. Neste
sentido, entende-se qualidade de vida como um sentimento de bem-estar resultante de um
processo relacional entre indivíduos, com as suas características e recursos pessoais e sociais,
e o meio envolvente que confere um conjunto de oportunidades e constrangimentos e está
sujeito a um processo contínuo de perceção e avaliação [7.2;7.3].
Adotando esta noção de qualidade de vida, facilmente se percebe que um território não
tem inerente uma qualidade de vida, mas que esta está dependente dos modos de vida, das
preferências e dos valores dos seus habitantes ou utilizadores.
Neste sentido, Pattaroni et al. [7.4] introduzem precisamente a noção de “potencial de
acolhimento” de um território, definindo-o como “o grau em que o ambiente construído é
suscetível de oferecer um quadro de vida de qualidade a um número diversificado de modos de
vida”. Esta noção faz apelo ao carácter plástico e adaptável dos territórios e reconhece, sobretudo,
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que o potencial de atratividade e de sustentabilidade está relacionado com a sua capacidade
de resposta à multiplicidade de modos de vida que nele têm lugar. Partindo de uma definição
de modo de vida como “a composição no espaço e no tempo das atividades e experiências que
dão sentido à vida de uma pessoa, correspondendo a formas de Habitar, Encontrar e Utilizar, a
qualidade de vida de um território comporta, três dimensões fundamentais:
1) A qualidade sensível, relacionada com o Habitar, referindo-se à morfologia do habitat,
às características do espaço público, natural ou construído, ao contexto geográfico e ao
ambiente de segurança;
2) A qualidade das relações sociais (Encontrar), integrando as dimensões de proximidade
e de relacionamento social;
3) A qualidade funcional (Utilizar), remetendo para as condições de mobilidade e de
proximidade de infraestruturas e serviços” [7.4].
É esta articulação entre qualidade de vida e modos de vida que permite operacionalizar a noção
de “urbanismo dos modos de vida” [7.5], isto é, planear e pensar o ordenamento e a gestão
territoriais em função dos usos que dele são feitos ou esperados.
A atratividade destes territórios, pela via da qualidade de vida que proporcionam, será,
naturalmente ela própria, pela sua natureza, uma forma de ancoragem das atividades
económicas, através da oferta de condições atrativas para a localização de mão-de-obra ou
para a atração de investimento que potenciem o desenvolvimento de atividades económicas.
Tais processos são facilmente observáveis, seja pela via da procura (ex. serviços de proximidade
ou outros com procura induzida pelos novos residentes), seja pela criação de condições que
potenciem novas formas de oferta ou investimento, pela capacidade de atracão de população
mais qualificada ou empreendedora, atraída por essa qualidade de vida, ou ainda pelo efeito de
melhoria das condições de vida da população pré-existente, por exemplo.
Diversas outras dimensões podem ainda ser mobilizadas, para além destas, como vantagens
competitivas dos territórios periurbanos no que concerne à atratividade de outras atividades
económicas, em particular daquelas com áreas de influência supra local, de âmbito metropolitano
ou regional ou aquelas que exploram mercados de âmbito nacional ou internacional. Estando
numa posição privilegiada para explorar as complementaridades, em termos económicos,
entre os sistemas “urbanos” e “rurais”, estas áreas aproveitam os fluxos de bens, informações
e pessoas, que entre eles se estruturam bem como as conexões que permitem articular as
transformações nas atividades associadas à agricultura, manufatura e serviços [7.6] e suas
dinâmicas nos processos de expansão da urbanização [7.7].
Estes processos são visíveis através, nomeadamente, (i) da deslocalização da produção de
indústrias e serviços para as áreas periféricas da cidade devido aos preços mais baixos do solo
o que, por sua vez, reforça a atração das pessoas para deixarem a cidade e residirem em áreas
periurbanas; (ii) do declínio do emprego rural local, forçando os jovens a migrar para fora ou a
dedicar-se a trabalhos não-agrícolas; ou (iii) da procura de uma classe média por uma melhor
qualidade de vida, valorizando mais a residência num ambiente “verde” em zonas periféricas
[7.6].
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O periurbano é, assim, duplamente influenciado pelas dinâmicas do rural e do urbano. A influência
de uma área metropolitana expressa-se pelos investimentos contínuos em áreas periféricas
que vão sendo fontes de trabalho e de terra. A presença de indústrias, serviços, plataformas de
logística e distribuição, empresas em zonas económicas especiais, habitação, grandes cadeias
da distribuição, etc., constituem manifestações físicas desta realidade. Para além disso, e em
paralelo, a coexistência de uma matriz rural–agrícola estabelece um território híbrido onde
outras atividades distintas ocorrem, como é o caso das agroindustriais ou de distribuição, mas
também da produção alimentar de subsistência e a pluriatividade. Este conjunto complexo de
condições define graus distintos de especialização e diversidade do tecido económico.
Tendo em conta estas realidades, neste capítulo exploram-se as diferentes dinâmicas de
atratividade das áreas periurbanas em análise no que concerne à captação e manutenção
de população e de atividades económicas, procurando aferir os fatores que estruturam esta
capacidade e que, no limite, poderão dotar estes territórios de maior ou menor sustentabilidade.

7.2 Dinâmicas de atracão e repulsão: os sentidos da recomposição 		
social

As áreas periurbanas são reconhecidas como territórios em expansão demográfica, fruto
da capacidade de atração de uma população que procura uma qualidade de vida num outro
contexto ambiental e social.
As freguesias da Área Metropolitana de Lisboa em análise no Projeto Periurban (Agualva,
Nossa Senhora da Anunciada, Poceirão, Sarilhos Grandes e Vialonga) registam diferentes
dinâmicas demográficas, preditoras de distintos graus de atratividade. O primeiro indicador
considerado para esta análise diz respeito à taxa de variação de população, positiva para todas
as freguesias à exceção de Nossa Senhora da Anunciada que regista uma quebra de 14,8% da
população entre os períodos censitários de 2001-2011.1 Contudo, esta perda de população não
significa menor potencial de renovação do seu tecido social, visto que, à semelhança das outras
freguesias investigadas, regista um peso significativo de novos moradores no último período
censitário:14,8%2.
Os indicadores demográficos mostram-se geralmente grosseiros na análise do sentido da
recomposição social que os movimentos populacionais comportam. Outros indicadores, como
a variação do peso de população com o ensino superior e do peso de população pertence às
categorias 1 e 2 do CNP3, fornecem pistas de interpretação mais finas da capacidade de atração
de população com perfis mais qualificados. Neste sentido, Agualva e Nª Senhora da Anunciada
são as freguesias que em 2001 apresentavam um peso mais elevado de população com o ensino
superior (respetivamente, 8,75% e 8,16%), mas registam, em 2011, diferentes dinâmicas de
crescimento desta população: Agualva vê a sua população com ensino superior crescer para
11,2% enquanto Nª Senhora da Anunciada aumenta para 13,3%. Registe-se que todas as outras
1

Fonte: Censos 2001, 2011, INE

Fonte: Censos 2001, 2011, INE. O peso de novos moradores, isto é, da população residente que à data de 2005 não
morava na freguesia considerada, revela-se bastante homogéneo nas cinco freguesias: Sarilhos Grandes (17,6%);
Poceirão (12,3%); Nossa Senhora da Anunciada (14,7%); Agualva (15,1%); Vialonga (16,8%).
2

CNP: Classificação Nacional de profissões, INE, em que o grupo 1 é composto por representantes do poder
legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos e o grupo 2 por Especialistas das
atividades intelectuais e científicas.
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freguesias, embora menos populosas, apresentam ganhos de população com ensino superior,
fazendo pelo menos duplicar o seu peso no interior dos seus territórios4. Embora menos
significativo que o ganho em população com o ensino superior, todas as freguesias registam
um acréscimo de população da categorias 1 e 2 da CNP, à exceção de Agualva que apresenta
uma taxa de variação negativa de 6,7% neste tipo de população.
Assim, todas as freguesias, à exceção de Nª Senhora da Anunciada, parecem apresentar
dinâmicas demográficas positivas, compensando esta freguesia a perda de população com
uma capacidade de renovação do seu tecido social e de atracão de população mais qualificada,
alinhada com as restantes freguesias.

7.3 Escolhas residenciais e qualidade de vida
7.3.1 Escolhas residenciais: entre acessibilidades e qualidade ambiental e social
A análise das lógicas das escolhas residenciais representa uma forma de aferição do potencial
de atratividade de um território, dado que é revelador dos fatores que determinam a escolha de
um local em detrimento de outro, fornecendo importantes instrumentos de suporte no desenho
de políticas territoriais.
São comuns as abordagens que encaram as escolhas residenciais como fruto de uma
racionalidade económica, derivando de um trade-off entre elementos de ordem económica:
preço da casa, regime de ocupação e custo de transporte. Contudo, outros estudos sobre
periurbanização mostram que estas escolhas decorrem, em parte, de um modelo bem-sucedido
que associa propriedade, acessibilidade, modelo habitacional e proximidade de espaços
naturais [7.4].
As lógicas das escolhas residenciais são complexas e incluem um vasto número de elementos,
de composição variável, em função dos modos de vida das pessoas e do seu sistema de valores
e preferências quanto às características do habitat.
Analisando as razões pelas quais os entrevistados5 elegeram o local atual de residência6,
observamos uma composição de fatores bastante diferenciada nas freguesias estudadas.
Uma primeira clivagem parece separar as freguesias com maior relação quer funcional, quer
geográfica, com o centro da metrópole. Os entrevistados de Agualva e Vialonga valorizam, no
momento da sua escolha residencial, bastante mais as acessibilidades do que os das restantes
freguesias. De facto, estas freguesias e, em geral, os municípios onde se inserem, situados
num eixo de continuidade territorial e urbano por relação a Lisboa, constituem territórios de
Sarilhos Grandes: 4,8% (2001), 8,7% (2011); Vialonga: 4,9% (2001), 10,86% (2011); Poceirão: 1,35% (2001), 4%
(2011).

4

Foi realizado um inquérito por questionário à população das 5 freguesias em análise, através de uma amostra por
quotas a 600 indivíduos habitantes das 5 freguesias.

5

Foi feita uma análise fatorial de componentes principais que permitiu retirar 3 fatores que explicam 60, 27 % da
variância. O primeiro fator explica 23,81% da variância e foi denominado de Qualidade do Espaço; o segundo fator
explica 21,73% da variância e foi denominado de Acessibilidades; o terceiro fator explica 14,73% da variância e
foi denominado de Relações Sociais. Em termos de alfa de Cronbach, o 1º fator tem 5 itens e uma alfa de 0,863, o
segundo fator de 0,817, e o terceiro de 0,731.
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maior dependência funcional, pelo que as acessibilidades (proximidade da estação ferroviária,
transportes públicos, boas acessibilidades rodoviárias e proximidade do local de trabalho)
representam um papel fundamental no modo de vida dos seus residentes. A hierarquia dos
fatores apurados é, no entanto, inversa nestas duas freguesias. Em Agualva, as acessibilidades
constituem o fator com mais peso na escolha do local de residência, enquanto em Vialonga a
qualidade urbana assume esse papel, seguido das acessibilidades.
Já nas freguesias mais distantes do centro da metrópole, de características mais rurais e
de provável menor dependência funcional - Sarilhos Grandes e Poceirão - a qualidade social
agrupa um conjunto de fatores que ditam a escolha deste local de residência: a proximidade
dos amigos, da família, a vida de bairro e a vida associativa e sociocultural são os elementos
determinantes na escolha destas freguesias.
Nª Senhora da Anunciada equilibra os fatores de ordem relacional com os da qualidade do
espaço, fator que aparece em primeiro lugar, dando conta da importância da dimensão
“qualidade sensível” na escolha do local de residência. A existência de espaços verdes, a
calma e tranquilidade, a segurança do espaço para as crianças, o sentimento de segurança e a
qualidade do espaço urbano são elementos que compõem esta dimensão.

Figura 7.1. Escolhas residenciais nas 5 freguesias (Fonte: Inquérito Periurban)

7.3.2 Satisfação residencial e perceção da qualidade de vida: apreciações positivas
mas contrastantes
O grau de satisfação com a casa e com o local de residência (entendido como o ambiente
natural e construído e a acessibilidade a um conjunto de infraestruturas e serviços), a par da
perceção de qualidade de vida, têm sido utilizados como indicadores preferenciais do potencial
de atratividade e da capacidade de manutenção da população num local.
A comparação das 5 freguesias não revela diferenças significativas no que diz respeito à
satisfação com a casa7, mas, e em contrapartida, observam-se diferenças significativas em
relação à satisfação com o local de residência. Agualva apresenta uma satisfação com o local
7

Usou-se uma Anova, em que F(4,587) =5,980, p=,000.
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de residência significativamente menor do que o Poceirão, Sarilhos Grandes e Nª Senhora da
Anunciada e uma diferença marginalmente significativa com Vialonga8.
Na relação entre a satisfação pela casa e pelo local de residência, destaca-se Nª Senhora
da Anunciada e Agualva que se apresentam como as freguesias onde a discrepância entre a
satisfação com o local de residência e com a casa assume proporções mais elevadas, ainda
que em sentidos inversos: na primeira, o nível de satisfação com o local de residência é
significativamente mais elevado do que em relação à casa; em Agualva a satisfação com a casa
assume valores bastante mais positivos do que o local de residência. Esta satisfação com o local
de residência em Nª Senhora da Anunciada é coerente com a importância atribuída à qualidade
urbana como fator de escolha desta freguesia, tal como em Agualva a menor satisfação com o
local de residência, entre todas as freguesias, é concordante com uma maior valorização das
acessibilidades em detrimento da qualidade do espaço.
Vialonga, Poceirão e Sarilhos Grandes distinguem-se por apresentarem um maior equilíbrio
entre a satisfação com a casa e a satisfação com o local de residência, ainda que a apreciação
relativamente a ambas as dimensões seja mais elevada em Sarilhos Grandes do que nas outras
freguesias, como se pode observar na Figura 7.2.

Figura 7.2. Satisfação com a Casa e com o Local de residência (Fonte: Inquérito Periurban)

De acordo com os dados anteriores, onde Nª Senhora da Anunciada se destaca pelo mais
elevado grau de satisfação com o local de residência, também em relação à perceção da
qualidade de vida esta freguesia se posiciona em primeiro lugar no conjunto das freguesias,
com uma qualidade de vida média de 7,05 (numa escala de 0 a 10)9. Segue-se Sarilhos Grandes,
a uma distância considerável das outras três freguesias, particularmente de Agualva que
revela o valor menos elevado na perceção da qualidade de vida (6,27). Duas freguesias, de
características bastantes diversas em termos de qualidade urbana, de acessibilidades e de
8

Uma análise post hoc Bonferroni permitiu dar conta desta discrepância.

Comparando as 5 freguesias usando uma Anova, verificaram-se diferenças significativas em relação à Qualidade de
vida percebida, F( 4 ,588) =3,950, p=,004. Uma análise post hoc Bonferroni permitiu verificar que Agualva apresenta
uma qualidade de vida significativamente menor do que Sarilhos Grandes e a Anunciada.

9
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ambiente social recolhem, curiosamente, um valor semelhante na perceção da qualidade de
vida: Vialonga e Poceirão, com 6,5.
Esta proximidade na perceção da qualidade de vida oferecida por territórios tão diversos permite
constatar a importância de articular as características do ambiente natural, construído e social
com as características dos modos de vida dos seus habitantes na sua relação específica entre
o “Habitar”, o “Utilizar” e o “Encontrar”.

Figura 7.3. Perceção de qualidade de vida da área de residência (Fonte: Inquérito Periurban)

7.3.3 Fatores que contribuem para a qualidade de vida da área de residência: a 		
diversidade de condições
Para perceber os fatores que contribuem para a qualidade de vida foi realizada uma análise de
regressão dos fatores da área de residência que contribuem para a qualidade de vida percebida
da área de residência.10 Em geral, o modelo permitiu identificar as seguintes variáveis como
preditores da qualidade de vida da área da residência: a existência de equipamentos de cultura
e lazer; equipamentos de saúde e educação; o ambiente social, traduzido na apreciação das
relações sociais; a qualidade urbana, referindo-se, por um lado, à limpeza urbana e espaços
verdes e, por outro, à poluição, trânsito e segurança; as acessibilidades e, por fim, questões
económicas ligadas a situações de pobreza e à oferta de emprego.
Como seria de esperar, as cinco freguesias distinguem-se na estrutura de fatores que contribuem
para a qualidade de vida, à exceção da apreciação bastante menos positiva dos fatores ligados
a situações de pobreza e à oferta de emprego, comum às 5 freguesias.
A Figura 7.4 dá-nos conta do tipo de fatores que contribuem, em cada freguesia, para uma
perceção mais ou menos elevada da qualidade de vida.
Adotando a tipologia de Pattaroni et al. [7.4], referida na introdução a este capítulo, Agualva
Os resultados da regressão linear é altamente significativo e permitiu explicar uma proporção elevada da
variabilidade (F(6,327)=36,35; p=0.000; R2a =0.40.
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destaca-se pela importância que os fatores relacionados com a qualidade funcional adquirem
entre o conjunto de fatores em apreciação. Esta freguesia mais urbana, de maior conexão e
dependência do centro da metrópole, elege como fatores que contribuem para a qualidade de
vida os que estão relacionados com a sua qualidade funcional: as acessibilidades, em termos
de mobilidade (existência de transportes públicos, acessibilidade em transporte privado), mas
também de habitação (habitação a preços acessíveis e em boa condição de conservação) e a
importância atribuída à existência de equipamentos, nomeadamente de educação e de comércio
e serviços de proximidade. Menos valorizados como contribuintes para a qualidade de vida
deste território são os aspetos que integram a “qualidade sensível”, do domínio do habitar,
como a qualidade urbana, a poluição, o trânsito e a limpeza e os espaços verdes.
Nª Senhora da Anunciada apresenta uma estrutura de fatores assinalavelmente equilibrada, se
retiramos os fatores de ordem económica, já enunciados, e a oferta de equipamentos de cultura
e lazer. Apresenta-se, assim, como a freguesia cujas dimensões contribuintes para a qualidade
de vida, em termos de qualidade funcional, sensível e social são, não apenas genericamente
mais pontuadas por comparação com as outras freguesias, como se equilibram entre si no seu
contributo para a qualidade de vida.
Vialonga apresenta um perfil semelhante ao de Nª Senhora da Anunciada, ainda que, neste
caso, as acessibilidades se encontrem relativamente mais valorizadas ao contrário do que
acontece com a apreciação dos equipamentos de saúde e educação e com o ambiente social,
com pontuação menos elevada do que em Nª Senhora da Anunciada.
Em Sarilhos Grandes, as várias dimensões de qualidade de vida surgem fortemente contrastadas,
com uma valorização bastante positiva de alguns aspetos que compõem a dimensão da
“qualidade sensível” (qualidade ambiental, segurança, trânsito, ausência de poluição), da
“qualidade social” (valorização do ambiente social) e da “qualidade funcional”, sobretudo no
que diz respeito à acessibilidade em transportes públicos e privados. Em contrapartida, outros
aspetos que integram a “qualidade funcional” (existência de equipamentos de saúde/educação
e cultura e lazer) ou a “qualidade sensível” (limpeza urbana e espaços verdes) são bastante
menos apreciados quando comparados com as freguesias descritas anteriormente.
Poceirão reflete uma composição de fatores mais e menos apreciados, típica de um território
mais rural e menos conectado. Partilha com Sarilhos Grandes uma valorização irregular
dos aspetos contribuintes para a qualidade de vida, mas no Poceirão torna-se clara uma
clivagem entre fatores relacionados com a “qualidade sensível” (qualidade do espaço, em
termos de densidade, limpeza, espaços verdes) e “qualidade social” (qualidade do ambiente
social), positivamente valorizados, e fatores da ordem da “qualidade funcional”, sobretudo
os relacionados com a capacidade de “utilizar” (acessibilidades, equipamentos de saúde/
educação, de cultura e lazer) bastante menos apreciados.
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Figura 7.4. Fatores que contribuem para a qualidade de vida (Fonte: Inquérito Periurban)

7.4 Atividades económicas
Em termos económicos, a atratividade das zonas periurbanas joga-se na especificidade que
estas conseguem oferecer entre um espaço “urbano” em expansão progressiva e um “rural” em
transformação e reconfiguração. Lógicas de urbanização in situ coexistem com a expansão em
mancha de óleo do processo de urbanização, num quadro em que as dinâmicas de mobilidade
e acessibilidade têm um papel fundamental na expansão de um conjunto de atividades
económicas para as periferias urbanas que, progressivamente, foram estruturando a ocupação
territorial. Esta expansão, claramente visível ao longo do séc. XX na Área Metropolitana de
Lisboa, tanto na Margem Norte como na Margem Sul, ao longo das principais vias rodoviárias
e ferroviárias (e, nos anos mais recentes, em torno de novos eixos, como o definido pela Ponte
Vasco da Gama), marcou a expansão demográfica para as periferias sucessivamente numa 1ª,
2ª e 3ª coroas em torno do centro. Esta expansão implicou a relocalização de serviços de apoio
e suporte a todas essas populações e um dinamismo da atividade económica de proximidade
(pequeno comércio e serviços de apoio à famílias, em áreas como a alimentação e restauração,
a estética, a saúde, o lazer, o automóvel, bem como pequenos serviços de apoio às empresas
- contabilidade, etc.), que se foi disseminando pelo território, a par de atividades associadas à
atividade de construção e ao equipamento residencial. Os centros dos núcleos residenciais, uns
mais tradicionais, outros mais modernos, foram, assim, progressivamente consolidando o seu
papel económico como prestadores de serviços a envolventes próximas.
Por outro lado, ao longo das mesmas vias, a oferta de atividade económica mais “pesada”, seja
de cariz industrial, seja, sobretudo, no campo das atividades ligadas à logística, à distribuição,
à armazenagem ou ao comércio por grosso, explorando as vantagens das acessibilidade e
dos custos de solo e mão-de-obra mais baratos, foi-se estruturando consoante as vantagens

•166•

•167•

competitivas específicas de cada espaço (desde a existência de recursos naturais, como no caso
das indústrias extrativas, à centralidade locativa face aos canais de exportação, ou à facilidade
de obtenção de mão-de-obra disponível). Este processo ganha um fôlego suplementar com
as lógicas económicas associadas ao processo de globalização contemporâneo, tendo estes
espaços muitas vezes uma capacidade de hiper-conetividade global que resulta da articulação
de fatores competitivos exógenos e endógenos que conseguem mobilizar face à sua localização
metropolitana e vantagens de escala e de conectividade daí decorrentes (veja-se, a título de
exemplo, o caso da AutoEuropa, em Palmela, entre outros). Novos núcleos se foram assim
desenvolvendo, desde parques tecnológicos e industriais a polos logísticos, a espaços para
infraestruturas energéticas, ou a centros comerciais de relativa dimensão, polarizando algum
comércio mais especializado, um pouco por toda a área metropolitana. A existência de espaço
físico disponível transforma facilmente estes espaços periurbanos numa ‘plataforma’ para
investimento estratégico regional (ou mesmo nacional ou transnacional), funcionando como
um ‘pool’ para novas atividades especializadas, infraestruturas e habitação, o que se reflete
numa pressão sobre os preços do solo e, não raro, numa especulação fundiária que pode estar
mais ou menos articulada com as lógicas de planeamento local ou regional.
Em paralelo, as atividades centradas na exploração direta dos recursos territoriais mais
tradicionais (em particular atividade agrícola e piscatória, e agroindustrial), bem como a
exploração dos recursos turísticos (nomeadamente, os associados à vilegiatura e veraneio,
mas também, cada vez mais, ao lazer e à utilização de espaços protegidos e preservados)
foram-se adaptando a este perfil de transformação, com ele coexistindo e competindo, e
fornecendo serviços mais ou menos especializados (embora muitas vezes sazonais) a uma
população flutuante destas áreas. No caso da atividade agrícola, marcante na ocupação do
solo em muito deste território periurbano, a coexistência progressiva com outras atividades
e a pressão do mercado imobiliário têm levado não só a uma perda de terras para outras
atividades, mas também, nos casos em que a componente mais “rural” ainda se mantém
como dominante, ao aumento da pluriatividade dos agricultores, ao abandono da terra, ou ao
recurso à agricultura de subsistência, fenómenos que se desenvolvem a par, por outro lado,
de um reforço de atividade mais focada e especializada numa produção mais intensiva e na
articulação com a agroindústria, com um claro direcionamento para o mercado, bem como na
exploração mais pontual de novas lógicas de produção e distribuição (agricultura biológica,
circuitos curtos, etc.).
O mosaico económico fragmentado que caracteriza o tecido periurbano metropolitano de Lisboa
define-se, assim, numa tensão constante entre diversificação e especialização, em cada espaço
concreto, no qual os diversos fatores competitivos vão ganhando forma e proporcionando
oportunidades para a localização (umas vezes temporária, outras mais definitiva) das diversas
atividades, em articulação (mais ou menos bem conseguida, conforme os casos) com as
atividades e ocupações mais tradicionais desses mesmos espaços.
Tendo em conta as cinco freguesias-tipo analisadas, este padrão é claramente notório, por
muito que algumas destas atividades típicas do atual tecido periurbano (o grande shopping
center, o polo industrial e logístico, o polo mais tecnológico) possam até estar, por vezes, já
fora da fronteira física destas freguesias, embora numa proximidade física, afetiva e simbólica
muito grande.
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Em geral, coexistem nestes espaços, por um lado, atividades altamente especializadas,
com um hinterland muito amplo (que podem ser de grande dimensão, como a indústria de
cerveja em Vialonga, a cimenteira em Nª Senhora da Anunciada, ou alguma produção vinícola
no Poceirão; mas também de dimensão mais reduzida, como a indústria de flores altamente
internacionalizada de Sarilhos Grandes, ou mesmo a atividade piscatória informal – e ilegal
– nessa mesma freguesia e, por outro lado, uma panóplia muito diversificada de atividades,
essencialmente de serviços, mais ou menos especializados (fornecidos aos residentes e/ou
às empresas), ou atividade comercial e logística de pequena escala, com um hinterland muito
variável (pense-se, sobretudo, nos casos de Nª Senhora da Anunciada ou de Agualva).
Este tecido económico de proximidade, marcante em todas as freguesias analisadas, nalguns
casos está mais concentrado em torno dos principais aglomerados urbanos e eixos viários
(Sarilhos Grandes, Poceirão, e mesmo Vialonga), mas noutros está mais descentralizado,
baseando-se numa polarização múltipla, dentro da freguesia respetiva (sobretudo em Nossa
Senhora da Anunciada e Agualva).
Algumas especificidades marcam, no entanto o perfil de cada uma das freguesias analisadas,
as quais importará realçar em seguida.

Agualva
As atividades económicas na freguesia de Agualva estão essencialmente relacionadas com o
comércio local e a prestação de serviços, associadas à elevada densidade populacional e ao
mercado de habitação, que pode ser considerado o predominante. Identificam-se também alguns
polos industriais com uma certa dimensão, como o de Colaride, onde se destaca a presença do
cluster da indústria farmacêutica. Os fatores de atratividade da freguesia estão relacionados
com a sua localização próxima dos centros de emprego (Lisboa) e dos fluxos exportadores, as
acessibilidades ferroviárias e rodoviárias (IC19/A16/Linha de Sintra), o baixo valor do solo, a
disponibilidade de espaço e o capital humano representado por um volume de população de 80
mil habitantes. Subsistem, contudo, problemas relacionados com a pendularidade associada
ao emprego que se encontra sobretudo concentrado na cidade de Lisboa, uma vez que o custo
de deslocações para outras freguesias do concelho de Sintra é mais elevado que o custo de
deslocação para a capital. A freguesia constitui, desta forma, um território-dormitório onde
têm ocorrido processos progressivos de degradação urbana, combatidos com recurso a obras
públicas de requalificação da freguesia como o POLIS Cacém, tentando induzir uma nova
dinâmica no mercado de habitação e no investimento privado. A construção de uma oferta
de vantagens competitivas mais consistentes para atrair atividades com um hinterland mais
elevado é particularmente importante face à concorrência de diversos outros territórios nas
freguesias envolventes, tanto no concelho de Sintra como no de Oeiras (incluindo o Taguspark,
nas imediações).
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Vialonga
Vialonga apresenta alguma diversificação do seu tecido económico com a coexistência entre
atividades económicas, relacionadas com a logística e distribuição, indústria, grandes superfícies
comerciais e o mercado de habitação ao qual se encontram associados o comércio local, a
prestação de serviços, a economia social. Na logística e distribuição, destaca-se a presença de
empresas como a DHL, na indústria, a Central de Cervejas (maior empregador da freguesia),
bem como a presença catalisadora, na freguesia vizinha, do MARL (Mercado Abastecedor da
Região de Lisboa), com reflexos muito significativos na atividade económica local. No mercado
de habitação, destaca-se a presença de empresas relacionados com a construção de bairros
residenciais recentes que dinamizaram o comércio local e os serviços. A existência de bairros
sociais e dificuldades socioecónomicas daí decorrentes conduziu também à presença do
sector da economia social. Os fatores de atratividade da freguesia estão relacionados com
a sua localização (próxima da A1, A8, CREL), a proximidade a centros de abastecimento na
área da grande distribuição, o valor do solo vantajoso, a presença de importantes relações de
complementaridade comercial (p.e. MARL e empresas de distribuição) e, por fim, de recursos
humanos com algum nível de qualificações (taxa mais baixa de desemprego no concelho de Vila
Franca de Xira). A freguesia apresenta ainda recursos endógenos que lhe dão interessantes
vantagens competitivas, como solos de elevado valor ecológico na área da várzea de Vialonga
(existindo atualmente conflitos entre a sua ocupação por novas empresas e a sua proteção
e utilização para produção agrícola), geológicos (exploração de pedreiras) e energéticos
(parques eólicos e solares). A freguesia, em contraciclo, incrementou o seu dinamismo
económico entre 2011 e o primeiro semestre de 2014, abrandando a partir desse momento
por razões de ordem conjuntural, associadas à forte crise de âmbito nacional verificada. Os
constrangimentos para o seu desenvolvimento atual prendem-se com a conjugação entre uso
residencial e empresarial ou o conflito entre a ocupação de zonas de elevado valor ecológico
por novos investimentos. Também no mercado de habitação, as penhoras por impossibilidade
de pagamento empréstimos estão a conduzir ao seu abrandamento.

Nossa Senhora da Anunciada
Nª Senhora da Anunciada é uma freguesia em que parte do seu território se encontra inserido na
cidade de Setúbal e a outra corresponde a uma área de cariz mais rural abrangida pela jurisdição
do Parque Natural da Serra da Arrábida, sendo também marcada por uma frente ribeirinha e
marítima extensa. Esta realidade permite compreender a freguesia em termos da diversidade
de atividades económicas existentes. Pelo facto de se situar em contexto urbano, numa
capital de distrito, beneficia de funções centrais expressas através da presença de hospitais
distritais, tribunal, segurança social, serviços regionais etc. que constituem importantes fontes
de emprego, bem como a polarização de alguma atividade económica privada, no campo do
comércio e dos serviços, com um hinterland supralocal. O tecido económico, no contexto urbano
da freguesia, é, no entanto, caracterizado sobretudo pelo comércio local, onde se destacam
os estabelecimentos de restauração e bebidas associados aos produtos locais (peixe, vinho,
queijo, etc.), os estabelecimentos de diversão noturna (bares, discotecas) e os serviços (embora
alguns deles polarizem um mercado correspondente, pelo menos, a toda a cidade, e não só
à freguesia). Identifica-se também dinamismo industrial associado aos recursos naturais

(SECIL) ou à presença de infraestruturas (Porto de Setúbal). No seu território de cariz mais
rural, destacam-se as quintas de turismo rural, pequenas empresas de produção de vinho,
queijo e manteiga e agricultura de subsistência. A presença do mar, do porto de pesca e de
cooperativas de pescadores determinam também um papel importante da atividade piscatória
na economia local (em articulação com os estabelecimentos de restauração) e das dinâmicas
informais a estas associadas. As atividades turísticas, associadas ao património natural
e cultural da freguesia, estão também a emergir como expresso pela abertura de algumas
unidades hoteleiras, novas quintas de turismo de habitação, o desenvolvimento da atividade
marítimo-turística ou a candidatura da Arrábida a património da humanidade (entretanto esta
não foi aprovada). Existe um esforço da administração local para promover a requalificação
da frente ribeirinha, reabilitando zonas industriais devolutas e instalando novos equipamentos
capazes de regenerar o contexto urbano e atrair visitantes externos. O turismo associado às
atividades locais e ao património local é visto como o principal fator de atratividade económica
uma vez que a nível industrial não existe mais espaço para alocação na freguesia (devido às
limitações jurídico-regulamentares do parque natural).

Poceirão
O Poceirão é uma freguesia com uma maior marca rural que corresponde a metade do concelho
de Palmela. A agricultura, viticultura, pecuária e o sector agro-florestal, representado pela
produção de cortiça, constituem as atividades económicas predominantes da freguesia com
alguma escala e grau de integração no mercado interno e externo (p.e. vinho). A atratividade
deste território, para as atividades económicas referidas, está relacionada com a sua orografia
plana, solos férteis, disponibilidade de água (maior aquífero da Península Ibérica), pela
estrutura do seu cadastro, assente na grande propriedade, pela sua proximidade a centros
abastecedores na AML e pela existência de mão-de-obra especializada e know-how nas
referidas áreas de atividade. As características endógenas do território determinam também a
sua atratividade relativamente a grandes investimentos previstos (mas até agora suspensos)
como a ligação de alta velocidade Lisboa-Madrid (TGV), o novo aeroporto de Lisboa (NAL) e a
plataforma logística capaz de aumentar o hinterland dos portos de Lisboa, Setúbal e Sines. O
sentido do desenvolvimento económico da freguesia (mais agrícola, ou mais relacionado com
a área logística e do transporte, ou um mix dos dois) estará, portanto, dependente do futuro
e da concretização destas (ou outras) intenções por parte do estado Português. Para além
destas atividades, um perfil de atividades de serviços e pequeno comércio, relativamente pouco
especializado, marca a atividade local, concentrando-se sobretudo em torno do eixo formado
pela sede de freguesia de Lagameças.

Sarilhos Grandes
Sarilhos Grandes é uma freguesia com forte marca rural, tal como a freguesia do Poceirão, mas
apresenta, no entanto, características diversas relativamente ao seu território que determinam
também diferenças no que concerne às atividades económicas e à atratividade da freguesia.
O elevado emparcelamento do seu cadastro determina a presença de pequenas empresas na
área da agricultura intensiva, agropecuária e a floricultura em estufa. Esta última, com alguma
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expressão pelo facto da concentração de explorações na freguesia e no concelho (devido ao
seu clima particular) permitir criar escala e estabilizar a descida de preços. As acessibilidades
e o IC permitem também criar um ‘jogo’ de transporte relativamente ao aeroporto, importante
no comércio e exportação de flores. A produção em estufa (flores, frutos vermelhos, etc.) é um
dos fatores apontados como potencial de desenvolvimento económico e internacionalização da
freguesia. As acessibilidades (facilidade de acesso a Lisboa) e o baixo custo de solo constituem
fatores de atratividade. No entanto, a freguesia sofre os constrangimentos causados pela
falta de mão-de-obra (população envelhecida) e pela dimensão reduzida da propriedade,
impedido a instalação de grandes empresas ou investimentos. Pelo facto da freguesia confinar
com o estuário do Tejo, emergem também as atividades económicas (por vezes informais)
relacionadas com o aproveitamento dos recursos locais (ameijoas, lamejinhas, enguias, etc.) e o
seu consumo através de estabelecimentos de restauração, alguns deles polarizando mercados
com áreas de influência significativas. O património cultural e natural são, aliás, apontados
como possíveis fatores de desenvolvimento da freguesia no que concerne ao turismo associado
aos valores locais. Sarilhos Grandes é também considerada uma freguesia de passagem, sendo
atravessada pela N10, ao longo da qual proliferam a pequena indústria, os serviços, pequenas
empresas de construção e o comércio local. Ao nível do emprego, este concentra-se sobretudo
fora da freguesia. O emprego local é predominantemente alavancado por alguns serviços de
proximidade e pela atividade agrícola que paga o salário mínimo e recorre sobretudo a mão-deobra imigrante.

7.5 Nota conclusiva: entre atração e repulsão, lidar com territórios em
transformação

Tendo em conta o quadro traçado em relação às cinco freguesias-tipo, analisadas como
representativas das cinco tipologias de tecido metropolitano definidas para a região polarizada
pela cidade de Lisboa, poderão ser sistematizadas algumas linhas genéricas de raciocínio que
nos permitam pensar, de forma mais geral e menos particularizada, a atuação face às lógicas
de atratividade de regiões periurbanas deste tipo.
Com efeito, como aqui é visto, seja em relação aos residentes e visitantes, seja em relação às
atividades económicas, os territórios periurbanos entrecruzam um conjunto de dinâmicas que
se traduzem num jogo contínuo entre atração e repulsão dos agentes, realidade que não deve
deixar de ser tida em conta ao lidar, em termos de políticas públicas, com um território que, por
definição, estará em contínua e natural transformação.
No que concerne à qualidade de vida e à capacidade de proporcionar condições para a atração de
residentes, estes territórios assumem uma forte pluralidade, mas sobretudo são atravessados
por lógicas de grande duplicidade. Por um lado, repulsa (ou incapacidades de manutenção) de
certos segmentos populacionais, sobretudos os mais dependentes da oferta de emprego local,
por outro lado, forte mobilização para atratividade de novos segmentos, que acompanham a
descentralização metropolitana em busca de uma qualidade de vida não encontrada em meios
mais urbanos, e que permite encontrar, não só um quadro de vida de qualidade, como um uso
lúdico do habitat de proximidade. Nesta dinâmica de atração, o incremento das mobilidades
metropolitanas e a oferta de novos modelos habitacionais (moradias unifamiliares em regime
de propriedade) jogam um papel fundamental. Assim, a forte tendência de recomposição
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social é progressivamente acompanhada de uma maior diversidade dos tecidos sociais
destes territórios, que se configuram como mosaicos complexos de múltiplos modos de vida,
identidades e relações com os territórios.
No que respeita às atividades económicas, um mosaico semelhante se nos depara. A complexa
teia de inter-relações entre os fatores competitivos oferecidos por estes territórios (solos
mais baratos e em crescente acessibilidade, população mais diversificada, qualificada e com
modos de vida progressivamente diversos, facilidades acrescidas na obtenção de economias
de aglomeração e de variedade, etc.) e as lógicas de recomposição da estrutura produtiva (em
que as atividades tradicionalmente mais “rurais”, em particular as mais ligadas à atividade
agrícola, dão lugar a uma complexificação e diversificação do tecido produtivo, articulando
serviços de base local, indústria, logística e distribuição, agro-indústrias ou novas formas de
exploração da agricultura ou dos recursos tradicionalmente associados ao mundo rural) e de
expansão da mancha urbana e do mercado imobiliário, muitas vezes explorando importantes
oportunidades de ancoragem territorial competitiva face a dinâmicas exógenas de carácter
nacional ou global.
Espaços que ofereciam vantagens competitivas importantes para determinado tipo de atividades
rapidamente se tornam atrativos para outras, seja pela via do(s) mercado(s) (imobiliário, de
bens e serviços, de matérias primas e recursos, etc.), seja pela via dos usos e procuras de fruição
quotidiana, seja pelos processos de centralidade simbólica, exigindo cada vez mais um olhar
atento, por parte dos planeadores e reguladores públicos, no sentido de acautelar os diversos
interesses que, em nome do bem estar coletivo e da sustentabilidade territorial, possam vir
a ser comprometidos neste processo (ao nível da sustentabilidade ambiental ou patrimonial,
dos traços culturais e identitários, etc.), bem como ao nível da regulação dos diversos conflitos
de interesses entre agentes que, naturalmente, quotidianamente se manifestam, de forma
múltipla e diferenciada, nestes territórios.
Não havendo uma “receita” única nem procedimentos regulamentares ou mesmo definições
estratégicas facilmente “fixáveis” para cada um destes espaços periurbanos, será importante,
em cada momento, e assumindo a sua diversidade (ver Capítulo 2), ir entendendo e atuando
estrategicamente face às dinâmicas e oportunidades que em cada momento são identificadas
(e assumidas e negociadas coletivamente) em cada território concreto. Sobretudo, será
importante que essas atuações sejam orientadas por princípios de uma sustentabilidade
integrada, tendo em conta a necessidade de garantir não apenas territórios economicamente
viáveis, mas socialmente sustentáveis, o que quer dizer privilegiar uma lógica de equidade
no acesso a infraestruturas e serviços, de diversidade, mas de coesão social e de identidade
territorial e simbólica, preservando um quadro de qualidade vida duradoura para os atuais e
potenciais residentes.
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8.1 O futuro como plataforma de discussão do presente
O ordenamento do território é uma atividade prospetiva que procura equacionar e dar expressão física ao
futuro; o planeamento é um exercício orientado para a ação, inerentemente dinâmico e interativo entre a
compreensão do passado, a avaliação do presente e a conceção de um futuro desejado. O planeamento
integra o pressuposto de que não há um futuro pré-determinado à ‘nossa espera’, mas que se pode
- que podemos de forma coletiva - intervir ativamente sobre tendências consideradas indesejáveis.
Logo, o momento que materializa a interface entre o presente e o futuro é determinante no legado que
se pretende passar às gerações futuras e, é assim, em última instância, a manifestação das crenças,
normas e valores de uma sociedade ou comunidade.
Os cenários são apenas um instrumento útil na organização e estruturação das ideias sobre o futuro.
Estes não têm como objetivo prever o futuro, mas pretendem proporcionar um quadro metodológico que
permita lidar com as incertezas de um mundo cada vez mais complexo e globalizado, onde as relações
causa-efeito são cada vez mais difusas e difíceis de identificar, sobretudo à escala local.
A complexidade inerente à estrutura e dinâmica dos territórios periurbanos intensifica as relações entre
o espaço físico, as instituições, as atividades económicas e as relações sociais, de forma a potenciar
essas incertezas.
Mais do que prováveis, os cenários pretendem em primeira instância ser plausíveis, ou seja, possíveis,
relevantes e, por isso, credíveis. Existem diversas tipologias de cenários ou modos de desenvolvimento
de cenários a que correspondem diferentes metodologias, objetivos e público-alvo. Estas abordagens
encontram expressão em quadros metodológicos distintos: por um lado, a designada escola francesa
(‘La Prospective’), atualmente protagonizada por Michel Godet, que parte de uma ‘visão de futuro’ e
procura explorar as formas como esse futuro poderia acontecer e, por outro, a escola anglo-saxónica
(‘Intuitive Logics’ School’), na linha de Peter Schwartz e da Global Business Network [8.1], onde se dá
prioridade aos cenários que partem do ‘presente’ e exploram os caminhos e tendências para o futuro.
Desenvolver cenários depende, deste modo, do tipo de perguntas que queremos ‘fazer ao futuro’ e do
tipo de respostas que procuramos: ‘O que poderá acontecer?’ ou ‘O que queremos que aconteça?’. Os
cenários exploratórios abordam a primeira questão e correspondem geralmente a um horizonte temporal
mais extenso, assumindo a possibilidade de mudanças sistémicas e estruturais mais profundas nas
tendências de evolução do mundo atual. Este tipo de abordagem pretende dar origem a um leque de
cenários distintos que representam diversos ‘mundos-hipótese’. Esta metodologia tem sido utilizada nos
principais exercícios internacionais de cenarização, como é o caso do IPCC – International Panel on
Climate Change [8.2], do Millenium Ecossystem Assessement [8.3], ou do PRELUDE [8.4] desenvolvido
pela Agência Europeia do Ambiente. Os cenários normativos abordam a segunda questão. Partem de
um conjunto de normas ou de valores de uma determinada comunidade e configuram o futuro por esta
desejado, procurando compreender o processo e as ações para o concretizar desde o momento de
referência atual até ao horizonte temporal estabelecido. O desenvolvimento de cenários normativos, ao
contrário dos cenários exploratórios onde se pretende captar a diversidade de situações que podem
ocorrer no futuro, exige um exercício de consensualização da comunidade ou atores que o desenvolvem,
pelo que a utilização deste tipo de cenários tem beneficiado da escala local. O esforço de procura e
identificação de “um futuro comum” evidencia-se como catalisador da ação, sobretudo quando
são explorados os caminhos para a sua construção e definidas responsabilidades dos atores na sua
implementação – processo denominado de backcasting. Este processo implica a reflexão conjunta sobre
as forças motrizes internas e externas (driving forces), tipicamente estruturadas em categorias do tipo
STEEP (Social, Technological, Economic, Environmental, Policy Governance).
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No contexto do planeamento territorial os cenários normativos podem ser precedidos de cenários
exploratórios (Figura 8.1), construindo-se o futuro desejável a partir de ideias que emergem na fase
exploratória, sendo que os cenários podem ser construídos pelo mesmo grupo de stakeholders ou
grupos distintos. Esta segunda opção beneficia da integração de múltiplos stakeholders e tipos de
conhecimentos ao longo do processo: peritos, decisores e o público em geral.

Figura 8.1 Articulação faseada entre cenários exploratórios e normativos [8.5]
Deste modo, e apesar da existência de um conjunto de fases relativamente consensualizada na literatura,
na estruturação geral dos exercícios de cenarização1 a definição da abordagem a utilizar dependerá
essencialmente dos objetivos específicos e dos atores a envolve.
Os “Community based scenarios” beneficiam em ser focados em aspetos específico de relevância para
essa comunidade, como a proteção da água [8.6] ou a desertificação [8.7]. Envolver os stakeholders no
“processo” é mais importante do que os “resultados” obtidos, ou seja, os exercícios de cenarização criam
um enquadramento estruturado de discussão acerca do presente, identificando os principais problemas,
e permitindo , especular sobre o futuro de forma descomprometida e informada.
Os territórios periurbanos envolvem uma complexidade de ocupação territorial bem como de stakeholders
e de interesses. Os exercícios de cenarização [8.8] podem ajudar a explicitar e compatibilizar essa
complexidade através da criação de uma visão comum que possa alavancar novas oportunidades na
valorização dos traços distintivos desses territórios.

8.2 A participação dos stakeholders na construção do futuro: Aspetos
orientadores

A abordagem participativa pode ser considerada uma ‘interface de criação partilhada’ no desenvolvimento
de cenários, permitindo mobilizar o conhecimento da sociedade e expandir as fontes de informação no
que diz respeito à compreensão de problemas complexos e à exploração de futuros possíveis. Verifica-se
também que a implementação de ações e estratégias de desenvolvimento será tanto ou mais robusta e
efetiva quanto maior o grau de envolvimento, adesão e mobilização da rede de stakeholders.
A identificação clara dos objetivos (Porquê?) pelos quais se pretende o envolvimento e a seleção dos
stakeholders a envolver (Quem?), a escolha do lugar adequado (Onde?) a esse envolvimento e a seleção
do processo (Como?) mais eficaz para mobilizar o conhecimento e expectativas dos stakeholders, são
aspetos essenciais na concretização de um exercício de construção participada de cenários.
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8.2.1 Definição dos objetivos a atingir com o envolvimento de stakeholders
A identificação dos propósitos e do tipo de contributos que implicam o envolvimento dos stakeholders
devem ser determinados antes do início do processo. Estes propósitos, no caso de exercícios de
cenarização participada, estão relacionados com a mobilização do conhecimento e experiência que os
stakeholders detêm sobre o território, da sua perceção do que poderá vir a ser o futuro do mesmo ou da
sua visão na definição de um futuro desejado para o território em causa.
A contribuição dos stakeholders poderá ser diversa consoante o grau de envolvimento pretendido
(ver figura 8.2): podem integrar o processo de desenvolvimento de cenários desde o início, através da
definição das incertezas críticas que orientam a construção dos cenários; podem integrar o processo de
aferição da plausibilidade e probabilidade de cenários incrementando a sua consistência; podem ainda
contribuir para definir um cenário desejado para o território em estudo, tendo em vista a definição de uma
visão de consenso. Em todos os casos, as sessões devem assumir-se como plataformas exploratórias
de discussão, sendo que os contributos determinantes decorrerão sobretudo do processo em si e não
propriamente dos resultados finais a que este conduz.

Figura 8.2 Grau de envolvimento dos stakeholders no processo de construção dos cenários

8.2.2 Critérios para composição de painéis de stakeholders
Na definição de cenários são necessários contributos provenientes de várias áreas de conhecimento e a
cobertura de um vasto leque de dimensões (p.e., social, económica, ecológica, institucional, física) que
contribuem para descrever um território. Apenas uma ‘visão panorâmica’ permite conferir a credibilidade,
profundidade e equilíbrio às narrativas de cenários desenvolvidas. A definição de um painel de stakeholders
deve por este motivo ser guiada por critérios de diversidade (p.e., administração central, regional e local,
empresas, associações, representantes da população, instituições públicas), de equilíbrio (i.e. cada
dimensão coberta deve estar representada pela mesma proporção de stakeholders) e de relevância
(i.e. os stakeholders selecionados representam áreas relevantes para a comunidade). É aconselhável,
por este motivo, produzir bases de dados de stakeholders o mais inclusivas possível, organizadas por
categorias, explicitando também o papel que cada stakeholder pode desempenhar na contribuição para
os objetivos em causa. Ao longo do processo de envolvimento de stakeholders é também aconselhável
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desenvolver uma compreensão alargada sobre o painel selecionado e considerá-lo como uma entidade
dinâmica (podendo ser acrescentada ou alterada), tendo em conta as motivações, interesses e campos
de conhecimento/atuação de cada stakeholder, as redes de relações entre os mesmos e os potenciais
focos de conflito. Este processo permite tornar a seleção dos participantes de cada sessão mais robusta
e flexível tendo em conta o objetivo pretendido e o número máximo de participantes em cada sessão.
Neste contexto de seleção de stakeholders, a escala a que se desenvolvem os cenários deve ser tida em
conta. O desenvolvimento de cenários a uma escala local (devido à complexidade e difusão dos loci de
decisão) poderá exigir a integração de stakeholders à escala regional, europeia ou até global (p.e. ONGs,
grandes multinacionais).
A seleção de potenciais stakeholders para cada sessão deve ter em conta a capacidade de moderação da
equipa (nº de moderadores) e a metodologia selecionada para conduzir a sessão, no sentido de permitir
a discussão entre todos os intervenientes e a apreensão da mesma pelos organizadores.

8.2.3 Formas de envolvimento de stakeholders
O envolvimento de stakeholders no âmbito de processos de cenarização pode ser realizado numa primeira
abordagem através da realização de entrevistas, permitindo obter a caracterização de diferentes
stakeholders e recolher contributos que poderão ser úteis ao desenvolvimento de cenários (p.e. incertezas
críticas, tendências, graus de transformação do território). No âmbito da fase de desenvolvimento de
cenários em concreto, o envolvimento é sobretudo realizado através de sessões que podem assumir
formas diversas de acordo com os objetivos estabelecidos. Tipicamente estas sessões são designadas
de ‘workshops’ no sentido de enfatizar o momento de trabalho conjunto. Para assegurar o sucesso de
cada sessão é crucial um adequado delineamento e preparação dos trabalhos. São estudados protocolos
que definem a metodologia e a estrutura mais adequadas para a sessão em causa (tendo em conta
os objetivos a atingir), esclarecendo também o papel de cada participante, incluindo dos membros da
equipa e facilitadores (que podem ser externos à equipa), no que concerne à moderação e condução da
sessão.
O número de participantes e a duração do workshop deve ser aferido de forma a permitir um equilíbrio
na discussão e a apreensão da mesma por parte dos organizadores. Não existe um número ideal de
participantes. Na literatura é usual a referência a um número de 15 participantes de forma a permitir o
tempo suficiente para a participação aprofundada de cada participante. Por um lado, um número inferior
apresenta o risco de não assegurar a diversidade necessária do painel de stakeholders; por outro lado,
a duração referida de um workshop de stakeholders é de aproximadamente duas horas de forma a não
ser demasiado extenuante para os participantes criando situações de insatisfação que inviabilizem a
participação de stakeholders em sessões futuras [8.9]. A moderação deve assegurar uma participação
equilibrada de todos os participantes, permitindo ouvir a opinião de todos, evitando situações de
monopolização do tempo por alguns – tarefa nem sempre fácil.
O local selecionado para a realização dos workshops deve ser acessível a todos os stakeholders, em
termos físicos e de proximidade e em termos de possíveis condicionalismos de natureza sociocultural.
O espaço escolhido deve assegurar a maior neutralidade possível, minimizando eventuais situações
de incompatibilidades, por exemplo associadas a relações de poder entre participantes. Também a
disposição física do espaço onde a sessão ocorre tem vantagem em criar condições de igualdade de
acesso e partilha de informação, evitando a diferenciação de espaços (i.e. púlpitos, auditórios com
disposição em plateia – múltiplas filas).
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A escala a que se estão a desenvolver os cenários poderá ser também um fator importante na sua
escolha. Se os cenários tiverem a ser desenvolvidos a uma escala local pode ser necessário realizar
a sessão ‘in situ’ uma vez que estes stakeholders têm maiores dificuldades de conjugar horários e
deslocações longínquas e assegura-se assim uma maior participação. Adicionalmente, organizar a
sessão em parceria com a administração pública local permite realçar a importância do workshop para
o interesse local, facilitar o acesso a recursos (nomeadamente o espaço) e assegurar um maior grau
de acesso a contactos de stakeholders locais que possam estar omissos nas bases de contactos. A
identidade cultural dos stakeholders deve também ser considerada de forma a permitir não apenas a
definição de uma estratégia de comunicação robusta para a sessão mas permitir também uma grelha de
leitura para conteúdos produzidos no âmbito da sessão.
As estratégias de comunicação assumem um papel determinante no âmbito dos workshops de
cenarização, devendo permitir a apresentação de conteúdos de forma criativa e interativa, transportando
a sessão para a exploração do futuro: como se este já tivesse chegado. Por outro lado, não se deve
recorrer a uma linguagem demasiado técnica ou complexa, permitindo o envolvimento ativo e inclusivo
de todos os participantes.
Assim como o processo de envolvimento dos stakeholders é essencial para a construção de cenários
futuros, a definição de metodologias adequadas de comunicação do futuro contribui de forma
determinante para o entendimento dos stakeholders do assunto que se pretende discutir.
A literatura [8.10] (Figura 8.3) descreve o processo cognitivo no qual a perceção é uma função cerebral
composta por dois mecanismos independentes: verbal e visual. Apesar de independentes, ambos os
mecanismos contribuem de igual forma para a assimilação de memória e conhecimento. Ambos devem
ser estimulados em processos de comunicação entre duas partes.

Figura 8.3 Processo cognitivo
O território é uma entidade multidimensional tradicionalmente abordada por níveis de informação
(infraestruturas viárias, espaços verdes, edificação ou mesmo equipamentos). A comunicação do futuro
do território de forma integrada com não especialistas beneficia da utilização do conceito de paisagem –
enquanto experiência sensorial holística do território [8.11]. A imagem da paisagem de um determinado
território permite ao participante usufruir da mesma perspetiva com o qual se relaciona com o território
quotidianamente. De forma a ser possível integrar as diferentes imagens de paisagens, é necessário criar
momentos de validação dos processos de comunicação. Neste sentido, a interatividade no processo de
comunicação (por exemplo, a manipulação de elementos da paisagem num momento de envolvimento
dos stakeholders) é uma qualidade que vários autores [8.12;8.13] têm destacado pela sua eficiência,
identificando algumas vantagens, tais como: (1) o destaque da informação relevante; (2) a perceção das
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paisagens por diversos pontos de vista/intervenientes – procurar encontrar consenso entre as diversas
imagens de paisagem; (3) o destaque das relações funcionais entre elementos da paisagem (clarificar as
relações e importância da informação apresentada); (4) a construção de um modelo mental consistente;
(5) a exploração e comunicação de propriedades espácio-temporais – ou seja, a capacidade de explorar
diversos momentos da mesma paisagem contribui para a criação do modelo mental; (6) a aprendizagem
por experimentação prática; e (7) a aprendizagem por dois mecanismos em simultâneo (verbal e visual).
Se, por um lado, é importante ter em consideração os principais fatores no processo de comunicação,
existem também outros fatores a considerar na escolha das metodologias de comunicação de cenários
futuros, nomeadamente as características socioculturais do grupo de stakeholders e as limitações
técnicas e circunstanciais (por exemplo, tempo). O conhecimento detalhado do tipo de público com
quem se comunica é crucial para o sucesso da comunicação, já que a capacidade de abstração mental
e cognitiva depende das competências adquiridas. Desta forma, o conhecimento das características
sociodemográficas dos participantes determina a escolha das ferramentas de comunicação. As tendências
sociodemográficas tendem a ser mais uniformes quando se privilegia a integração de stakeholders versus
uma amostra estatisticamente representativa da população em geral. Do mesmo modo a capacidade
técnica da equipa no domínio das ferramentas de comunicação representa uma limitação intrínseca a ter
em consideração (p.e., a falta de conhecimento de ferramentas de simulação tridimensionais 3D deverá
excluir o recurso a estas ferramentas pois resultará em recursos de comunicação não eficientes). A
figura 8.4 ilustra um exemplo de construção de um processo dinâmico e interativo de comunicação de
cenários.

Construção dasn arra vas
Determinar quais as metodologias au lizar
De niro âmbito da simulação

Escolher af erramentad ev isualização

Recolher informação de base
Preparar as imulação
Apresentar as imulação
Discussãop arac onstruçãod oc enário nal
Figura 8.4 Processo de construção de visualizações de paisagem de cenários futuros
A escolha das ferramentas de comunicação precisa de ser adequada aos fatores identificados e aos
objetivos do exercício a efetuar. Independentemente da escolha do instrumento de comunicação, poderse-á optar por adotar técnicas de representação pictórica foto-realistas - em que se procura ilustrar
o mais fidedignamente possível o cenário futuro - ou conceptuais - em que se compõe uma imagem
mediante a colagem de ilustrações de ideias ou ícones, sendo visível à primeira vista que não se trata de
uma imagem real.
Na comunicação de cenários exploratórios, onde se pretende criar uma base de discussão de uma
realidade ainda não existente, a escolha de estratégia realista poderá ter efeitos adversos, podendo
conduzir à discussão para pormenores irrelevantes para os objetivos em causa. Com efeito, e segundo
investigação sobre o tema, o nível de realismo não é condicionante de uma melhor compreensão dos
cenários. Pelo contrário, as imagens conceptuais podem ser mais eficazes na identificação do que está
em causa e o que varia entre cenários, estimulando a discussão sobre o futuro.
Existe um extenso leque de ferramentas de comunicação disponíveis [8.14]. Devido à facilidade de
manipulação e tratamento de dados, a utilização de ferramentas digitais é cada vez mais frequente.
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Ferramentas como fotomontagem, modelação 3D ou mesmo modelos espaciais, surgem como as
principais ferramentas utilizadas na comunicação de cenários. Com o desenvolvimento tecnológico e
informático, as técnicas de comunicação têm evoluído bastante, quer seja pela transformação/renovação
de técnicas mais tradicionais quer pelo aparecimento de novas e mais acessíveis ferramentas. Estas
têm oferecido cada vez mais competências gráficas e/ou de precisão, tendo em conta a capacidade de
processamento e visualização dos computadores, praticamente sem limites no tratamento de dados.

8.3 O envolvimento dos stakeholders na construção de cenários para
as áreas periurbanas da AML

Neste ponto pretende-se apresentar o processo de desenvolvimento dos cenários desejáveis para
os diferentes tipos de áreas periurbanas identificadas na AML. Para tal adota-se uma abordagem
metodológica interativa e multi-escala, através da qual os cenários vão sendo construídos em fases
sucessivas, envolvendo vários atores (peritos e stakeholders) a diferentes escalas ao longo do processo.
Na construção de cenários para as tipologias de áreas periurbanas da AML (ver capítulo 2) surgem
vários aspetos que não são possíveis de tratar apenas a essa escala, mas que dependem de escalas
superiores e inferiores. Assim, a adoção de uma abordagem multi-escala inicia-se com uma reflexão
sobre os drivers que influenciam a escala global e vai sendo transposta sucessivamente para a escala
regional (AML) e local (freguesias representativas de tipologias periurbanas) mediante um processo
de downscaling. Após a definição de cenários a nível local é possível realizar o movimento inverso no
sentido de uma transposição dos mesmos para as tipologias de áreas periurbanas da AML (upscaling).
Esta abordagem bidirecional confere uma maior robustez ao conjunto de cenários desenvolvidos.

Figura 8.5 Processo de construção dos cenários desejáveis por tipos de periurbano na AML
O processo de construção dos cenários inicia-se numa sessão com peritos em diversas áreas, na qual
se promove a reflexão sobre outros trabalhos de cenarização existentes à escala global e europeia,
a fim de identificar as incertezas críticas que estruturam os quatro cenários exploratórios, de acordo
com a aplicação da metodologia GBN. Neste caso em concreto as incertezas críticas identificadas com
os peritos para a AML dizem respeito ao nível de atuação (“Atuação Local versus Atuação Global”) e
aos interesses predominantes (“Interesse Individual versus Interesse Comum”), dando origem aos
seguintes cenários: “Atuação Global e Interesse Comum”, “Atuação Global e Interesse Individual”,
“Atuação Local e Interesse Individual” e “Atuação Local e Interesse Comum” (Figura 8.6).
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Figura 8.6 Incertezas críticas identificadas para os cenários da AML
Após a consensualização sobre o significado das incertezas críticas e tendo em conta os quadrantes
de referência definidos, os peritos são questionados sobre como será a AML em 2040, possibilitando
a recolha de um conjunto de ideias que servem de base à construção das narrativas dos cenários a
essa escala. Para que estes cenários possam vir a ser utilizados com confiança ao longo do processo,
é necessário proceder à sua validação. Assim, neste caso concreto, procedeu-se à validação por parte
de um conjunto de 20 stakeholders regionais, durante uma sessão na qual cada um dos cenários foi
apresentado sob a forma de vídeo, simulando a abertura de um noticiário, e de uma página de jornal
desse mesmo dia em 2040 [8.14]. Cada bloco informativo (noticiário e jornal), correspondente a cada
um dos cenários desenvolvidos, foi estruturado a partir de um conjunto de notícias representativo das
diversas dimensões que constituem o futuro (sociais, económicas, ambientais, institucionais e físicas) e
que possibilitam também a análise da sua sustentabilidade [8.16]. Nesta sessão o painel de stakeholders
foi questionado relativamente à plausibilidade, probabilidade, desejabilidade e sustentabilidade1 dos
quatro cenários apresentados. Foi, ainda, solicitado que procedessem à correção de aspetos nas notícias
por forma a tornar os cenários mais plausíveis. Como resultado desta parte do processo obtêm-se quatro
cenários finais para a AML em 2040, representados sob a forma de imagens, vídeos e narrativas.
De seguida, procede-se ao downscalling dos cenários AML para os casos de estudo, representativos
de cada tipologia de áreas periurbanas da AML. Este processo é levado a cabo com base não só nos
cenários da AML, e na transposição dos seus pressupostos para cada uma das diferentes freguesias,
mas também nas respostas às entrevistas realizadas ao painel de stakeholders de cada freguesia. Nas
entrevistas os stakeholders eram questionados sobre “Como pensa que será a freguesia em 2040?”,
sendo assim possível recolher informação sobre a forma como stakeholders locais vêm o futuro da sua
freguesia. Nos cenários construídos para AML a diversidade dos territórios tornou-se inevitável associar
as ideias sugeridas pelos cenários a espaços concretos. O mesmo exercício sucede na transposição dos
Plausível – pode acontecer; Provável – vai acontecer; Desejável – deve acontecer; Sustentável – assegura o bemestar das gerações futuras.
1
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cenários de uma escala regional (AML) para uma escala local com a sua diversidade intrínseca (i.e. a
construção da Disneyland na Serra de Sintra ou a Cidade da Cerveja em Vialonga).
Os quatro cenários construídos para cada freguesia são posteriormente apresentados ao painel de
stakeholders locais, em sessões realizadas nos próprios locais, servindo de base para a discussão e
construção do cenário desejável para cada uma destas freguesias (Figura 8.7).
Nestas sessões, e após a apresentação dos cenários, é solicitado aos stakeholders que atribuam nomes
a cada um deles. Este exercício permite perceber como é que os stakeholders leem e interpretam cada
cenário. Alguns nomes são descritivos (p.e. verde) e outros explicitamente valorativos (p.e. desgraça). A
fase seguinte consiste na construção dos cenários desejáveis para freguesia, pedindo-se aos stakeholders
que imaginem o futuro desejável, não só para eles mas também para os seus netos, levando-os assim
a refletir sobre a desejabilidade do cenário a muito longo prazo, ou seja, a sua sustentabilidade (ver
capítulo 3).

Figura 8.7 Processo adotado para a construção dos cenários para as freguesias representativas das
tipologias de áreas periurbanas da AML
Por último, é feito um upscaling dos cenários desejáveis de cada caso de estudo para as tipologias de
áreas periurbanas da AML, recorrendo ao envolvimento do painel de stakeholders regionais. Para tal
realiza-se uma sessão na qual se apresentam a estes stakeholders os cenários desejáveis para freguesia
e se solicita o seu contributo sobre a possibilidade de extrapolar estas ideias para a tipologia que essa
freguesia é representativa.
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8.3.1 Stakeholders locais - Quem participou?
É na fase das entrevistas que se começa a identificar um conjunto equilibrado de stakeholders que devem
ser envolvidos no processo em termos de captura da diversidade dos interesses presentes e também em
termos de número, definindo-se um painel de stakeholders locais para cada freguesia.
O objetivo é conseguir englobar neste painel representantes dos interesses de diversas instituições
ou organizações cuja atividade tem impacte nos territórios em causa, tais como: Câmaras Municipais,
departamentos ligados ao planeamento, gestão urbanística e atividades económicas; Juntas de
Freguesia; Entidades públicas com jurisdição naqueles territórios (Instituto de Conservação da Natureza
e Florestas e Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra); Instituições de ensino e formação
profissional; Associações de moradores, de solidariedade social, culturais, recreativas e desportivas;
Empresas e associações empresariais.
Optou-se por recorrer à Junta de Freguesia e ao respetivo presidente como elo de ligação aos stakeholders,
considerando que, tratando-se de uma equipa externa desconhecida, ganharia mais credibilidade se
“apadrinhada” pelo seu representante local, assegurando simultaneamente uma melhor taxa de adesão
e participação nas sessões. Desta forma, foram convidados a participar não só os stakeholders locais
identificados, a maioria deles entrevistados numa fase anterior, mas também outros sugeridos pela
própria Junta de Freguesia.
O número de presenças nestas sessões deve, tanto quanto possível, tentar assegurar a coerência com
o número de entrevistados em cada freguesia. Desta forma considera-se desejável que o número de
participantes esteja entre os 8 e 10 (Figura 8.8).

Figura 8.8 Sessões nos casos de estudo (a. Nossa Senhora da Anunciada; b. Agualva; c. Poceirão; d.
Sarilhos Grandes; e. Vialonga)

No Quadro 8.1 apresenta-se o número de participantes em cada sessão, estruturado por tipos de
entidades às quais pertencem.
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Quadro 8.1 Número de participantes em cada sessão
Nossa
Senhora da
Anunciada

Agualva

Poceirão

Sarilhos
Grandes

Vialonga

Administração local

4

2

4

4

3

Outras entidades públicas

2

2

1

4

0

Associações e outras
instituições

1

6

3

8

3

Empresas e associações
empresariais

1

0

0

2

2

Total de Participantes

8

10

8

18

8

8.3.2 Sessões locais - Onde se realizaram?
Para realizar sessões nos diferentes casos de estudo há que ter em consideração a escolha do local,
bem como de um elo de ligação aos stakeholders, tentando que sejam locais e entidades que todos
conheçam, com os qual se identifiquem de alguma forma e que sejam reconhecidos como representativo
daquela freguesia. Desta forma, as sessões foram realizadas em espaços disponibilizados pelas Juntas
de Freguesia, exceto num dos casos em que o espaço, pertencente a outra entidade, foi escolhido e
reservado pela Junta de Freguesia.
Para assegurar uma adesão satisfatória, as sessões foram realizadas ao final da tarde – em horário póslaboral – e com uma duração limitada de duas horas.
Outro aspeto importante para conseguir a adesão dos stakeholders nestas sessões é a forma como os
contactos são realizados. Neste caso, os stakeholders já tinham algum conhecimento sobre o trabalho,
uma vez que já haviam sido contactados para a realização das entrevistas, e aquando deste segundo
contacto explicou-se que nesta sessão se pretendia não só apresentar resultados com base nos
contributos dados por eles, mas também envolvê-los uma vez mais neste processo.
Conforme referido na literatura, para conseguir manter a fidelização dos stakeholders é necessário
transmitir a ideia de co-construção de um processo, sendo que a continuidade dos contactos e a existência
de um mecanismo de feedback – retorno de informação – é fundamental.

8.3.3 Apresentação dos cenários – como se comunicou?
A comunicação é uma questão fundamental em sessões com stakeholders. A forma de o fazer e a
informação transmitida aos participantes são determinantes para a qualidade dos seus contributos
e a viabilidade dos resultados da sessão. Desta forma, é necessário encontrar um equilíbrio entre a
quantidade de informação a fornecer e o tempo de duração da sessão. Para a apresentação dos cenários
construídos para cada freguesia imaginou-se uma técnica de puzzles com simulações visuais, no sentido
de permitir uma maior interatividade com os participantes. Para tal, foi selecionada uma imagem de fundo,
isto é, uma imagem de cada freguesia que seja representativa e ao mesmo tempo abranja a diversidade
territorial dessa freguesia. Sobre essa imagem são colocados recortes de elementos representativos
das várias ideias inerentes a cada cenário, divididos por quadrículas, ou peças, tentando organizar uma
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ideia por quadrícula, de forma que as ideias possam ser destacáveis e transportadas pelos participantes
para o seu cenário desejável.
A apresentação dos cenários é feita pela “montagem” do puzzle, colando-se as peças à medida que
a “história” vai sendo contada. Isto permite que no final da apresentação do cenário os participantes
tenham uma imagem completa, conhecendo a ideia por detrás de cada um dos seus elementos.

8.4 Os futuros para os diferentes tipos de periurbano – Interpretação
dos resultados obtidos com os stakeholders

As sessões descritas anteriormente consistiram no confronto dos stakeholders locais com quatro
cenários contrastados, previamente elaborados e representados graficamente através de montagens
fotográficas, recortadas em pequenos mosaicos (peças de puzzle) manipuláveis. Estes cenários levavam
em conta duas incertezas críticas (Figura 8.6): o predomínio do interesse comum versus o predomínio do
interesse individual; o predomínio das influências do mundo global versus o predomínio dos interesses
eminentemente locais. As incertezas críticas em jogo não foram explicitadas aos stakeholders locais,
ficando apenas implícitas na descrição que se fez previamente através de uma pequena narrativa que
apresentou cada cenário.

8.4.1 (Im)possível versus (In)desejável
Os stakeholders eram depois levados a comentar cada um desses quatro cenários, atribuir nomes a cada
um e referir o quanto poderiam ser desejáveis ou possíveis na sua Freguesia e onde cada sessão ocorreu.
Dessa interação, gravada e objeto de análise de conteúdo, foi possível identificar expressões sobre a (In)
desejabilidade e sobre a (Im)possibilidade de cada cenário que a Figura 8.9 tenta retratar.

Figura 8.9 Posição dos cenários, segundo cada Freguesia, no campo do (Im)possível e do (In)desejável.
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O cenário C1 é para Vialonga o cenário da inovação, do desenvolvimento e da investigação. Para
Agualva é o cenário mais harmonioso, viabilizando a construção de uma identidade da qual fará parte a
multiculturalidade, o património e a cultura, sendo por isso muito desejável. Em Nª. Srª. da Anunciada
é possível em C1 compatibilizar a Natureza com o Homem sendo por isso o mais sustentável, verde, e
radical nalguns dos seus aspetos. Tanto Sarilhos Grandes como o Poceirão são freguesias com menos
pressão humana, parecendo apontar este cenário como algo imaginário, idílico ou mesmo carregado de
uma certa utopia tornando-o menos possível.
O cenário C4 é para Agualva um cenário progressista, ecológico e sustentável representando um modelo
comunitário de desenvolvimento, ideal. Vialonga reconhece a sustentabilidade do cenário, sobretudo
pela sua vertente ambiental, embora a sua face mais naturalista seja algo representativo do passado
que dificilmente pode ser recuperado no futuro. Em Nª. Srª. da Anunciada é reconhecido como possível e
desejável pelo aproveitamento de recursos endógenos e assente numa grande diversidade de atividades
que podem valorizar a identidade local. Sarilhos Grandes considera-o também como o cenário mais
possível e desejável e o que melhor retrata o desenvolvimento futuro. Poceirão refere-o, pelo contrário,
como pouco realista e nem sequer viável, sendo por isso algo ingénuo.
O cenário C2 em Agualva parece retratar a tendência da realidade, é o cenário da desregulação económica
podendo contribuir para o acentuar da sua condição suburbana e de periferia. Vialonga retrata-o como
o cenário que vai acentuar a sua atual vocação industrial e de predomínio da atividade logística sendo
considerado indesejável. Nª. Srª. da Anunciada considera-o demasiado radical, pouco normal e por isso
pouco verosímil, que conduzirá à segregação social e perda de identidade local. Sarilhos Grandes é visto
aqui como o regresso da mecanização e da industrialização representando uma desgraça indesejável. No
Poceirão C2 retrata o pior que podia acontecer, representa de certo modo uma mudança de paradigma
considerada impossível de acontecer.
O cenário C3 para Agualva representa um claro retrocesso, acentuando o lado pior da realidade atual,
de estagnação económica e de guetização da sociedade. Vialonga refere-o como um cenário horrível, de
emergência do caos e claramente indesejável. Em Nª. Srª. da Anunciada salienta-se o claro retrocesso
sem salvaguarda dos recursos naturais e sem estratégia, o cenário é possível mas não desta forma.
Sarilhos Grandes considera-o claramente indesejável representando uma desgraça para a população,
discriminatório e sem emprego, onde o capitalismo aparece representado ao mais alto nível. O Poceirão
considera-o também possível mas horrível, muito austero e elitista, sendo por isso indesejável.
Os cenários C1 e C4 são os cenários que melhor se posicionam no domínio da realidade sendo atingíveis.
C1 é sempre considerado desejável tal como C4 (com apenas uma exceção).
C2 e C3 são os cenários mais indesejáveis. C3 está sempre posicionado no domínio do possível e do
indesejável e C2, segundo duas Freguesias, é visto mesmo como irreal.
Pode concluir-se que todos os cenários, construídos previamente e discutidos localmente nas 5
Freguesias, são maioritariamente e claramente considerados no campo do Possível, apesar de algumas
(poucas) referências (por parte das Freguesias menos urbanizadas) à pouca aderência (sobretudo o
C1 e o C2) a uma realidade mais verosímil. Isto significa que os quatro cenários de partida podem ser
considerados como validados localmente pelos stakeholders participantes.
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8.4.2 Características dos “mundos” desejáveis
Este exercício de reflexão avaliativa dos quatro mundos contrastados – os cenários apresentados –
constituíram um bom ponto de partida para que os stakeholders se projetassem na construção do “mundo”
que ambicionam para a sua Freguesia, quer usando os elementos (mosaicos) presentes nos cenários
iniciais ou elicitando novas ideias que podiam expressar com um novo desenho ou ícone em mosaicos
vazios disponíveis. As Figuras 8.10 a 8.14 representam o resultado desse processo de construção de
cenários desejáveis para cada uma das Freguesias sobre o futuro de cada uma e o caminho possível para
o alcançar.

8.4.2.1 Nossa Senhora da Anunciada – Setúbal
Neste cenário destacaram-se as seguintes ideias apontadas pelos stakeholders:
•

Turismo com base nas tradições e as atividades locais;

•

Escolarização, qualificação e valorização do know-how dos recursos humanos locais, partindo
de uma base endógena que pode ser valorizada;

•

Requalificação urbana com o apoio da comunidade, tal como já está a começar a acontecer,
começando pela zona ribeirinha e estendendo-se depois para os bairros históricos;

•

É necessário criar uma visão de convergência a partir da qual todas as entidades trabalhem
no mesmo sentido, uma visão regional porque a visão local é muito reducionista e está sujeita
aos ciclos governamentais, deveria existir uma entidade regional que fizesse a gestão e o
planeamento e que conseguisse coordenar as várias entidades (AML ou Península de Setúbal);

•

As alterações climáticas e as suas consequências podem condicionar a biodiversidade as
atividades económicas dela dependentes, por exemplo ao nível do tipo de pescado, sendo que o
‘centro de investigação para as pescas’ é esperado proporcionar soluções inteligente para este
problema.
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Figura 8.10 Imagem do cenário desejável para Nossa Senhora da Anunciada
O cenário desejável construído pelos stakeholders de Nossa Senhora da Anunciada assenta, assim, no
investimento e aposta nas atividades locais e na população da freguesia, tendo por base o reforço da sua
identidade e da forte ligação que têm ao estuário do Sado e à Serra da Arrábida.

8.4.2.2 Agualva – Sintra
No cenário desejável para Agualva, os stakeholders realçaram os seguintes aspetos:
•

Maior dinamismo da economia local;

•

Vão continuar a existir muitos emigrantes e pessoas sem raízes/ligação à freguesia, mas o
aumento da atratividade e a maior integração podem ajudar a população a desenvolver essa
ligação;

•

Graffiti e manifestações artísticas no espaço público poderão ser integrados nos processos de
reabilitação urbana;

•

Maiores poderes de decisão e atuação local ao nível das autarquias, mas com regulação europeia
estabelecendo níveis de atuação distintos;

•

Em Colaride há potencial para instalação de algumas energias renováveis, eólicas principalmente,
mas conjugado com a preservação do património natural e arqueológico.
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Figura 8.11 Imagem do cenário desejável para Agualva

Em suma, para estes stakeholders, e num cenário desejável, Agualva terá uma sociedade multicultural,
coesa e muito ligada à freguesia, o que enriquece a economia local com uma multiplicidade de atividades
e promove a reabilitação dos espaços e infraestruturas para uso público.

8.4.2.3 Poceirão – Palmela
Na sessão levada a cabo no Poceirão, as ideias mais apontadas pelos stakeholders foram as seguintes:
•

Valorização dos produtos locais;

•

Mais emprego na agricultura, na pecuária e na investigação, potenciado pela construção da
plataforma logística, conforme prevista;

•

Novas infraestruturas como elementos de mudança e atratividade;

•

União Europeia mas com revisão substancial da Política Agrícola Comum e incentivos à produção
e venda de produtos nacionais.
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Figura 8.12 Imagem do cenário desejável para o Poceirão
Assim, para a freguesia do Poceirão os stakeholders consideraram que o cenário desejável está, em
grande parte, dependente da construção das grandes infraestruturas planeadas para aquele território,
em especial a linha de TGV e a plataforma logística mas apenas se também servirem a população
local. Estas poderão alavancar o desenvolvimento local, promovendo as atividades económicas ligadas
à agricultura, pecuária e produção vitivinícola, podendo gerar uma grande quantidade de postos de
trabalho e atraindo nova população.

8.4.2.4 Sarilhos Grandes - Montijo
No cenário desejável construídos pelos stakeholders de Sarilhos Grandes, destacaram-se os seguintes
aspetos:
•

Criação de gado em modos biológicos (porcos, vacas e/ou ovelhas);

•

Vontade da população para captar investimentos para a freguesia;

•

Defesa da vocação e especificidade da freguesia com a preservação da frente ribeirinha, das
áreas interiores e das áreas agrícolas;

•

Maior desenvolvimento a nível regional da Península de Setúbal (Margem Sul do Tejo);

•

Autossuficiência energética das explorações agrícolas e agropecuárias e das infraestruturas
turísticas.
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Figura 8.13 Imagem do cenário desejável para Sarilhos Grandes

O cenário desejável para os stakeholders da freguesia de Sarilhos Grandes é um cenário em que o
crescimento económico assenta na produção agrícola e agropecuária em modos biológicos, criando
postos de trabalho e atraindo nova população.

8.4.2.5 Vialonga – Vila Franca de Xira
Os stakeholders de Vialonga reforçaram a ideia de que o cenário desejável para a sua freguesia deveria
focar-se nas ideias que se seguem:
•

A Central de Cervejas pode vir a promover as cervejas artesanais e tornar-se fonte de atração
da freguesia;

•

Emprego para a população local, para atrair e fixar novos residentes;

•

Valorização do património histórico;

•

Interligação entre instituições para discutir o desenvolvimento entre todos;

•

Promover a agricultura e o uso da várzea em modos mais ecológicos.
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Figura 8.14 - Imagem do cenário desejável para Vialonga
A freguesia de Vialonga, em 2040, e de acordo com o cenário desejável construído pelos stakeholders,
será uma freguesia muito ligada à indústria presente nesse território - a produção de cerveja - com
investigação, inovação e eventos relacionados com esse produto. Isto levará ao crescimento da freguesia
e a uma melhoria da qualidade de vida da sua população.

8.4.3 Valorização das incertezas críticas nos cenários desejáveis
Na construção destes cenários desejáveis usaram-se ideias (mosaicos) dos cenários iniciais e novas
ideias geradas em cada sessão. As estatísticas das movimentações de mosaicos em relação ao cenário
de base original evidenciam aspetos interessantes que corroboram algumas das conclusões já referidas.
Verifica-se assim que os cenários C1 (comum/global) e C4 (comum/local) forneceram 2/3 dos mosaicos
revelando boa capacidade de as pessoas recriarem novas situações e acontecimentos futuros para
fazerem parte do “mundo” desejado que estava em construção. É também constatável que ao repescarem
mosaicos dos cenários iniciais os stakeholders foram mais sensíveis, por esta ordem, aos aspetos
da Economia (38%), do Sistema Físico (25%), do Sistema Social (22%) e, em menor grau, do Sistema
Ecológico (15%). O Sistema Institucional esteve praticamente ausente, o que pode ser revelador de uma
ausência de pensamento organizacional sobre a sociedade, com excesso de focalização nos problemas
e nas soluções (locais) e menos no processo de lá chegar, nos modelos e medidas de índole institucional
e política.
Os mosaicos representativos de valores ecológicos foram repescados pelas Freguesias que já os
possuíam em quantidade – por exemplo por Sarilhos Grandes (proximidade à Reserva Natural do
Estuário do Tejo) ou por Nossa Senhora da Anunciada (contendo parte do Parque Natural da Arrábida)
– e em menor número por Agualva, área fortemente urbanizada e pertencente a um periurbano mais
suburbano, talvez precisamente por ali aqueles valores serem escassos e ser mais sentida a sua falta.
A construção dos cenários desejável em cada freguesia gerou de um modo geral forte interação entre os
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participantes. Essa discussão foi gravada e mereceu posteriormente análise de conteúdo que permitiu
revelar um conjunto de aspetos interessantes do posicionamento dos participantes quer em relação às
incertezas críticas (Global / Local // Comum / Individual) quer em relação aos subsistemas “pentágono”
que permitem explicar a Sustentabilidade.

8.4.3.1 A influência do mundo Global
De um modo geral, a influência da globalização e dos seus drivers externos fazem sentir-se
preponderantemente nos Sistemas Económico e Social com particular incidência em Vialonga, Agualva
e Sarilhos Grandes. Nesta última, a influência global gera preocupações relacionadas com o Sistema
Institucional como o desenvolvimento de parcerias, cooperação institucional, maior vontade política e
capacidade organizacional e associativa na captação de investimentos e ainda o efeito de maior abertura
à Europa e ao mundo. No Poceirão as influências do mundo global devem-se à ideia do novo TGV, novas
infraestruturas logísticas e de transporte, que geram perspetivas significativas de crescimento urbano
e atratividade causando fortes mudanças no Sistema Físico, mas também aos subsídios provenientes da
União Europeia que asseguram a viabilidade e promoção da atividade agrícola neste mundo de comércio
livre.

8.4.3.2 A influência do Local
A quantidade de aspetos referidos passíveis de se enquadrarem no Local, à sua escala e recursos,
é claramente preponderante face ao Global (cerca de 2/3). Se, por um lado, pode revelar maior
sensibilidade para as problemáticas locais, porque o conhecem melhor e estão mais à vontade para
pensar o local, mais próximo da escala da Freguesia, é também um forte indício que as pessoas acreditam
nas potencialidades do sítio onde vivem e que é ali que de algum modo se implicam na construção do
seu futuro. Na valorização do Local não pode ser negligenciada as características do território das quais
depende a identidade individual e coletiva daquela população.

8.4.3.3 A influência do interesse Comum
A ideia de um ideal comum esteve presente em todas as Freguesias em elevado grau (numa proporção
aproximada de 4/5 embora com maior incidência em Agualva e Vialonga) e isso é representativo de um
claro posicionamento político sobre a construção de um futuro desejável, o qual parece ser possível
apenas com organização social e política, com forte intervenção da Administração e com alguma
regulação e condicionamento da liberdade de atuação do indivíduo em prol do interesse da comunidade.
Constata-se que Agualva e Vialonga (talvez as Freguesias do periurbano mais urbanas) apoiam-se em
ideias de claro interesse comum como forma de ultrapassar as suas próprias dificuldades sociais e
económicas inerentes a uma realidade suburbana de forte ocupação edificada e de presença industrial, a
par da marginalidade e insegurança. Nestas Freguesias privilegiam-se sobretudo os subsistemas Social
e Físico. No primeiro há referências à base social multicultural potenciadoras da defesa de uma certa
identidade que também se relaciona com o desejo de preservação do património existente (Vialonga) e
com a cultura (Agualva) mas que justificam a continuidade na oferta de vários tipos de equipamentos
sociais e serviços promotores de maior integração (uma Casa da Música e uma Loja da Comunidade em
Agualva, atividades lúdicas, desporto e ensino em Vialonga). Em Sarilhos Grandes, a ideia de cooperação
em vez de competitividade, de parcerias com Municípios vizinhos, de maior desenvolvimento da Península
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de Setúbal e de abertura à Europa e ao Mundo transmite a ideia que os stakeholders têm a noção clara
de que a promoção do desenvolvimento é multi-escalar e, além disso, de que certas iniciativas implicam
compromissos e articulação intermunicipal. Em Nossa Senhora da Anunciada e no Poceirão, o interesse
comum apoia-se sobretudo em referências provenientes dos subsistemas Económico, Social e Físico.

8.4.3.4 A influência do interesse individual
A quantidade de referências enquadráveis na incerteza crítica “interesse individual” são
incomparavelmente mais reduzidas (cerca de 1/5) do que as que se enquadram no campo do “interesse
coletivo”. Daquelas há claramente uma preponderância dos aspetos económicos (Agualva, Vialonga,
Sarilhos, Poceirão) e nalguns casos relativos ao Institucional (Vialonga) e ao Físico (Poceirão), em
detrimento dos aspetos relacionáveis com o subsistemas social e ecológico. Por exemplo em Agualva
(a freguesia mais suburbana do periurbano) faz-se referência ao dinamismo local da economia, à
incubação de ideias de base empresarial, à indústria, aos serviços criadores de emprego, ao papel da
agricultura e aos mercados de rua. Vialonga, Sarilhos Grandes e Poceirão também o fazem embora em
menor quantidade. Mas Vialonga menciona a necessidade de regulação no campo do ordenamento e
de apoio à escala europeia, a maior pró-atividade das pessoas e das associações locais e as vantagens
de mais iniciativa própria. No Poceirão salienta-se o crescimento urbano relacionável com as novas
infraestruturas de transporte e logística como promotoras de desenvolvimento.
A preponderância do “Local” face ao “Global” não é surpreendente. Mas deve salientar-se que o “Global”
não está de modo nenhum ausente e nalguns casos é quase equiparável chegando a suplantar o “Local”
em aspetos sectoriais (subsistemas Físico e Económico).
A menor sensibilidade aos “interesses individuais” pode ter várias explicações mas arriscamos dizer
que pode ser algo transversal e inscrito na matriz cultural da sociedade portuguesa. A qualificação e
o desenvolvimento futuro das áreas periurbanas consegue-se preponderantemente pela promoção e
defesa de um “interesse comum” e é sobretudo conseguido e defendido através de uma abordagem
bottom-up a partir da Administração Central, Regional ou Local, por vezes até com menção ao apoio
da Europa. Muito mais do que através das iniciativas dos indivíduos e das empresas e da capacidade
individual de criação de riqueza.

8.5 Conclusão
Pretendeu-se neste capítulo apresentar uma visão geral sobre a utilidade dos exercícios de cenarização
na construção de visões para o futuro, enfatizando o papel dos stakeholders nesse processo. Prospetivar
o futuro em situações de elevada incerteza e complexidade é indissociável do momento de referência em
que foi construído, e por isso, construir cenários proporciona sobretudo informação sobre a perceção e
avaliação do presente. É assim, à luz de um momento de crise em Portugal e noutras partes da Europa,
que os resultados do exercício de cenarização, desenvolvido para um conjunto de freguesias da AML aqui
apresentado, devem ser lidos e interpretados.
Quando a crise é entendida como gerada pela escala global, não será de estranhar que o contraponto
desejado seja a valorização do local – o que não deixa de ser irónico no país que inventou a globalização
há mais de cinco séculos. Quando por ação não só dessa mesma crise, a coisa pública é percebida como
ameaçada, por exemplo, pela privatização de bens e serviços básicos, se queira ver valorizado o interesse
comum por via de uma maior atuação protecionista do Estado.
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Trabalhar em conjunto com os stakeholders permite ver expressos os valores de cada local e ver
explicitados os critérios definidores do que é qualidade de vida em cada uma das tipologias. Estes
resultados possibilitam novas leituras das tipologias de espaços periurbanos e novos reagrupamentos,
nomeadamente entre aquelas que procuram novas formas de valorização dos recursos endógenos nuns
casos protegendo a sua identidade (Nª. Srª. da Anunciada, Sarilhos Grandes) noutros ainda a tentar
construi-la (Vialonga) estando por isso disponíveis para movimentos de adaptação à mudança numa
perspetiva de resiliência; o periurbano mais urbano que procura a continuidade (Agualva) na expectativa
de investimentos e ideias provenientes sobretudo de população vinda do exterior, muito embora se
deva reconhecer a sua confiança dar continuidade a soluções criadas internamente, nomeadamente no
domínio social tirando partido da diversidade social existente; o periurbano mais rural mas sob várias
influências latentes de transformação (Poceirão) que evidencia posições contraditórias sobre o tipo de
mudança a operar, nuns casos recetivo (ao crescimento urbano e infraestruturação pesada), noutros
resistente e conservador (atividade agrícola convencional), sendo que em ambas as situações se pode
considerar que a expectativa predominante é sobretudo protecionista do modo de vida atual.
Esta diferenciação em termos de intenções de movimentos por parte dos stakeholders nos vários tipos
de territórios é extremamente valiosa na definição de estratégias, na forma de condução do processo
de planeamento, assim como da articulação dos instrumentos de política capaz de construir o caminho
para um futuro mais sustentável.
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9.1 Introdução: um periurbano no plural
O tecido periurbano não é homogéneo. Não o é, conforme já vimos, no sentido em que podemos
identificar uma tipologia de espaços periurbanos diferenciados, com características diversas
entre si, como nos foi apresentado já no Capítulo 2. Mas também não o será, porque dentro de
cada um desses tipos de tecido periurbano (e, portanto, também dentro de cada freguesia por
nós assumida como “típica” de cada um desses clusters de territórios), uma multiplicidade de
atividades, pessoas e vivências distintas coexistem e se afirmam quotidianamente, tornando o
espaço intersticial e de transição, que por natureza o periurbano já seria, num caleidoscópio
ainda mais múltiplo e diverso de uma realidade que qualquer tipologia, mais ou menos
simplificadora, conseguirá apreender.
É essa questão que tentamos aprofundar neste capítulo. Alertar para a pluralidade de
realidades e de vivências que marcam os espaços periurbanos, a partir do nosso estudo na
Área Metropolitana de Lisboa (AML), e discutir até que ponto essa diversidade se traduzirá
numa eventual ideia de identidade mais ou menos partilhada pelos “territórios periurbanos”,
ou em traços identitários diversos, que marquem cada uma das freguesias por nós analisadas,
ou ainda, ao limite, numa multiplicidade de identidades individuais (mas também coletivas) que
traduzirão a pluralidade e heterogeneidade reais deste território.
Neste sentido, importará discutir brevemente a noção de identidade(s), perceber como a
identidade de cada espaço é o resultado da interação entre as características físicas e sociais
do território assim como das vivências desse espaço, para, a partir daí, podermos olhar para
a informação que recolhemos, através de metodologias diversas, neste espaço periurbano, e
através dela, fazermos uma leitura de um espaço que evoluiu, como já se discutiu noutros
capítulos, de formas muito distintas (combinando a expansão em mancha de óleo do urbano,
com o rural em transformação, com movimentos de urbanização in situ, e com uma crescente
articulação com o típico suburbano) e onde será natural, que coexistam, neste “territóriointerface”, de forma mais ou menos pacífica, um aglomerado de vidas e de espaços muito
variados.
Importará para isso relembrarmos aqui brevemente o nosso percurso metodológico. A
recolha estatística de indicadores capazes de caracterizar as áreas periurbanas (do ponto de
vista social, económico, ecológico, físico e da mobilidade) e a incorporação desta informação
em bases geográficas georreferenciadas permitiram identificar no âmbito de uma análise de
clusters diferentes tipologias de áreas periurbanas à escala da Área Metropolitana de Lisboa
(ver Capítulo 2). Pôde desta forma considerar-se que não existe uma área periurbana genérica
no contexto da AML, mas sim uma pluralidade de tipos de áreas periurbanas, que partilham
semelhanças entre si mas simultaneamente possuem características e uma diversidade
intrínseca própria. Através da seleção de um conjunto de freguesias (representativas das
tipologias de áreas periurbanas identificadas) procurou-se compreender a diversidade de
dinâmicas dos territórios periurbanos (sociais, económicas, ecológicas, institucionais, físicas),
tendo em conta uma escala de análise local, caracterizando as respetivas freguesias na sua
especificidade. Esta abordagem de aproximação ao território real socorreu-se de diversas
metodologias (inquérito, entrevista, abordagem visual, levantamento de flora e avaliação da
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biodiversidade entre outras) capazes de superar as limitações de uma tipificação territorial
de base estatística realizada a uma escala metropolitana, procurando mapear/demonstrar a
pluralidade de dinâmicas territoriais que uma freguesia-tipo pode apresentar e por conseguinte
que a própria tipologia que representa pode encerrar. Para caracterizar as componentes
socioeconómicas foram realizados inquéritos à população, entrevistas a stakeholders
selecionados (administração local, associações, empresas, escolas, centros de emprego
etc.) e utilizadas metodologias visuais assentes na observação direta para analisar cada uma
das freguesias representativas dos tipos de territórios periurbanos, na pluralidade das suas
dinâmicas.
É com base nessa informação diversa que centramos a análise apresentada nas secções
seguintes. A diversidade e complexidade dos territórios periurbanos obrigam a um estudo
realizado a diferentes escalas territoriais, que se cruzam com a transversalidade das escalas
de ocorrência dos fenómenos neles observados (global, regional, local). Procuramos ter em
conta uma diversidade de dimensões para essa análise e a utilização de um leque abrangente
de abordagens e metodologias, suficientemente robustas para fornecer uma compreensão
aprofundada e sistemática da pluralidade de dinâmicas do território em estudo, que nos
permitam perceber até que ponto elas se traduzem, ou não, em identidade(s) consistentes de
cada um desse(s) lugar(es), às suas diversas escalas.

9.2 A diversidade das identidades
9.2.1 A identidade de um lugar
A identidade de um lugar é um tema presente nas agendas políticas e considerado prioritário
no discurso dos planeadores. Contudo, aparece na literatura com múltiplas definições e
abordagens, e normalmente centrado apenas numa visão pericial sobre os elementos físicos do
espaço que dão ao lugar um caracter único. De uma forma geral podemos dizer que a identidade
de um lugar é a “unicidade percebida de um lugar” [9.1], e que resulta da interligação entre as
características físicas do lugar e as práticas dos seus residentes [9.2].
Por outro lado, a incorporação das características do lugar na identidade individual e coletiva,
traduz o conceito de identidade de lugar, que contempla um conjunto de vínculos emocionais e
cognições acerca de um território e dos seus atributos.
Portanto, os indivíduos contribuem para a identidade dos lugares e, de forma recíproca, os
lugares para a identidade coletiva dos indivíduos.
Dois pontos de vista complementares permitem analisar a identidade: por um lado, a identificação
por parte dos residentes com o lugar onde vivem (intensidade da identidade); e, por outro lado,
as características dos lugares que contribuem para a sua unicidade (conteúdos da identidade)
[9.3]. Este último aspeto tem sido negligenciado, apesar de ser considerado determinante
para a compreensão dos fatores que conduzem à ligação dos sujeitos aos lugares, assim como
para a definição de estratégias e políticas para a valorização da ligação entre residentes e os
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locais onde vivem. De facto, no processo de identificação os sujeitos usam elementos que são
perceptualmente salientes, significantes e que facilitem uma distinção positiva em relação a
outros lugares.
Os indivíduos constroem a sua relação com os lugares com base num conjunto significativo
de dimensões [9.4; 9.5; 9.6]. A identidade de lugar pode ter por base conteúdos tão diferentes
como a experiência individual, caraterísticas físicas do espaço ou aspetos das relações sociais
ou da estrutura social.
Num estudo recente, elementos da equipa do projeto construíram uma escala que permitiu
identificar 8 categorias de conteúdos de identidade ao lugar (identificadas por sublinhado nos
parágrafos seguintes), as quais se organizam em torno de 4 grandes dimensões: (1) pessoal,
(2) social, (3) funcional, e (4) ambiental.

1. Numa dimensão pessoal, a ligação ao lugar é ancorada na afetividade, experiência e
memória [9.7; 9.8], numa perspetiva de que os lugares são conceptualizados pelos
indivíduos como importantes fontes de informação relativas ao passado, oferecem
pistas sobre a sua história pessoal e permitem uma continuidade entre passado e futuro
[9.9; 9.10).
2. A relação com o lugar tem também sido fortemente entendida como uma construção
social, e pode ser alicerçada em interações e redes sociais [9.4; 9.5; 9.11; 9.12; 9.13];
existência de relações genealógicas; perceção de homogeneidade, ou seja, considerando
caraterísticas percebidas do grupo e dos indivíduos associados a determinado lugar
(9.4; 9.14); e em aspetos histórico-culturais que marcam os lugares [9.5; 9.11].
3. O lugar pode ainda ser relevante numa perspetiva de funcionalidade, quando
valorizados os seus atributos físicos [9.15]. Nesta dimensão é considerada a presença
de infraestruturas, acessibilidades e serviços [9.4; 9.5; 9.12], incluindo a existência de
espaços verdes (9.4; 9.16].
4. Por último, na ligação com o lugar os indivíduos podem ter em conta as caraterísticas
físicas e ambientais do mesmo; neste caso, considerou-se a proximidade com a natureza,
a presença de biodiversidade [9.5; 9.4] e a qualidade ambiental percebida [9.5].
Para além de diferentes entre si, estes conteúdos apresentam papéis distintos na relação
estabelecida com determinado lugar, constituindo-se como pontos de ligação ao mesmo
que variam em termos de relevância e interdependência, ou seja, podem ser mais ou menos
relevantes e, ainda, contribuir em conjunto ou de forma independente para esta relação. Os
conteúdos conjugam-se, portanto, em forma e intensidade de modos diferentes [9.17].

9.2.2 Intensidade e dimensões da identidade nas cinco freguesias estudadas
Os cinco casos de estudo foram caracterizados, com base nos resultados de um inquérito a 600
indivíduos, tendo em conta as 8 categorias de conteúdos de identidade ao lugar, organizadas
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em torno das 4 dimensões apresentadas, bem como a intensidade da identidade. A Figura 9.1
apresenta os resultados obtidos numa escala de intensidade da identidade (de 1 – mínima a
7 – máxima) enquanto a Figura 9.2 sintetiza, de forma comparativa, os resultados revelados
em relação a cada uma das 8 categorias da identidade consideradas no inquérito, para cada
freguesia.

Figura 9.1. Identidade - Intensidade (valor médio apurado, por freguesia)

Figura 9.2. Identidade – por categoria de conteúdo da identidade, por freguesia (Categorias
de conteúdo da identidade: Dim. Pessoal: Ligação ao lugar; Dim. Social: Redes sociais,
Genealogia, Homogeneidade, Histórico-Cultural; Dim. Ambiental: Qualidade ambiental,
Ambiente-biodiversidade; Dim. Funcional: Funcional.

Em termos gerais, os resultados mostram que a identidade de cada freguesia se faz em torno
de conteúdos diferentes e que o grau de identificação dos residentes, de um modo geral, varia
consoante a freguesia de residência.
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A freguesia de Agualva é o caso de estudo em que se verifica o menor grau de identificação
dos residentes, sendo também pontuado de forma menos positiva nos aspetos ambientais e
histórico-culturais e melhor avaliado nas questões funcionais. É portanto, de um modo geral,
uma identidade muito alicerçada na funcionalidade que carateriza os contextos urbanos.
Nossa Senhora da Anunciada, por seu lado, é a freguesia em que se verifica maior grau de
identificação e em que as características do lugar são avaliadas de forma igualmente positiva
e equilibrada. É uma identidade muito positiva alicerçada na generalidade das características
da freguesia.
No caso do Poceirão, a identidade mostra-se muito ancorada nas relações sociais e nas questões
ambientais. Apresenta-se como a freguesia melhor avaliada nestes itens e, ao contrário de
Agualva e de Nossa Senhora da Anunciada, a que avalia menos positivamente a funcionalidade
que o lugar oferece, estando muito associada a uma identidade rural e às características
inerentes a estes contextos.
A identidade nos Sarilhos Grandes revelou-se ancorada de forma relativamente equilibrada em
diversos aspetos do lugar. Baseia-se na ligação afetiva ao lugar e nas relações genealógicas,
sendo a freguesia melhor avaliada nestes dois aspetos. Por outro lado, os seus residentes
avaliam como menos positiva a funcionalidade e os aspetos histórico-culturais associados da
freguesia.
Finalmente, Vialonga, apresenta uma identidade relacionada com a qualidade ambiental,
valorizando-se as redes sociais e a funcionalidade do lugar e menos associada à ligação afetiva
com o lugar e às relações de genealogia. É a freguesia que apresenta menor homogeneidade
percebida pelos seus residentes.

9.3 Entre a homogeneidade e a diversidade: a pluralidade observada
na prática

9.3.1 Entrando “dentro” das cinco freguesias: um breve retrato preliminar
Importa agora aumentar a escala de análise e entrar mais em pormenor dentro de cada uma
das freguesias observadas (relembre-se que cada uma delas é típica de um determinado tipo
de periurbano) e perceber até que ponto esta pluralidade se afirma dentro de cada uma, e
marcará, portanto, indelevelmente, os traços identitários de cada um dos espaços e lugares
que a compõem.
Isto é feito, essencialmente, com base na observação visual, através de fotografia, que foi
efetuada em cada uma das freguesias. Ela permite-nos, através de uma lógica metodológica
baseada nos princípios do ensaio-visual, convocar para esta análise um conjunto de imagens,
que mais do que palavras ou interpretações eventualmente redutoras, nos darão uma perspetiva
esclarecedora sobre o mosaico formado por cada um destes territórios, salientando, por
um lado, alguns aspetos de heterogeneidade e diversidade dentro de cada um dos espaços
considerados (ponto 2 desta secção), e por outro, através de um conjunto de séries mais
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temáticas, destacando um conjunto de aspetos e traços marcantes que nos permitem identificar
regularidades e vetores de semelhança transversais às diversas freguesias observadas, as
quais, no seu conjunto, possam dar conta de alguns sinais do “espírito periurbano” (no ponto 3
desta secção).
Justificam-se antes disso alguns esclarecimentos metodológicos adicionais. No âmbito
da abordagem visual prosseguida, foram identificados sete contextos específicos em cada
freguesia e recolhidas imagens de forma sistemática, em dois dias (um dia durante a semana
e outro no fim-de-semana) que permitissem dar conta das dinâmicas desses mesmos
contextos em três ‘slots’ horários distintos (manhã, tarde e noite). Os contextos selecionados
correspondem genericamente para cada freguesia a bairros residenciais diversos (mais
recentes, mais antigos, sociais etc.), ao centro urbano, a zonas agrícolas, a zona industrial ou
de logística e a um ponto específico selecionado de acordo com as características intrínsecas
de cada uma das freguesias. Durante 10 dias, quatro investigadores-fotógrafos percorreram
as cinco freguesias, correspondendo a aproximadamente 100 horas de contacto direto de cada
um com a realidade periurbana. Esta recolha permitiu a cada investigador identificar e mapear
dinâmicas de transformação social, económica, ecológica, institucional que muitas vezes se
encontram omissas ou menos visíveis nas estatísticas e nos levantamentos datados (p.e.
Censos), contribuindo deste modo para uma aproximação ao território real e à sua diversidade
no momento atual.
Antes da apresentação da selecção de imagens que nos levarão neste percurso fará sentido
um breve enquadramento preliminar em relação à diversidade territorial de cada uma das
cinco freguesias, o qual foi, aliás, uma matriz determinante nas escolhas assumidas na recolha
fotográfica efectuada. Pode-se observar nos vários mapas, a localização de cada um dos
sete contextos trabalhados em cada freguesia, os quais, com as necessárias cambiantes que
permitiram as adaptações a cada realidade específica, reproduzem no essencial as categorias
tipo acima indicadas.
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Agualva
Agualva (atualmente Agualva – Mira Sintra) é uma freguesia do concelho de Sintra, integrada
na cidade de Agualva-Cacém. Na década de 60 iniciou-se um intenso processo de urbanização
e de crescimento demográfico. Este processo foi motivado, sobretudo pela presença da ligação
ferroviária Lisboa-Sintra e pela facilidade de acessos rodoviários (p.e. IC19). De uma matriz rural,
Agualva transformou-se rapidamente num polo urbano com elevada densidade populacional,
onde os processos de urbanização proliferaram de forma muitas vezes desordenada.
Recentemente, pela consideração administrativa do território que integra a freguesia como
cidade foi possível a mobilização de verbas em 2001 (POLIS) e sua aplicação em obras de
requalificação urbana, tanto ao nível das acessibilidades e interfaces rodoferroviários, como na
criação de um parque urbano através da requalificação da ribeira das Jardas (1). Na freguesia
de Agualva é possível identificar bairros com dinâmicas diversas, construídos em épocas
também diferentes (3,4,6). Na zona norte da freguesia é possível identificar enclaves rurais
que subsistiram e que de alguma forma se encontram enquistados no meio da urbanização
predominando nestes as funções residenciais e algumas atividades agrícolas (5). A freguesia
é também caracterizada por alguma atividade industrial sobretudo associada a grandes
laboratórios farmacêuticos, armazéns de empresas alimentares, ramo automóvel, entre outros,
e que se concentram no parque industrial de Colaride (7) beneficiando das boas acessibilidades
da freguesia e da proximidade à capital. Adjacentes a estas zonas, identificam-se bairros
residenciais onde se verificam ainda dinâmicas informais de construção e estruturação urbana
(7). O tecido económico de Agualva é dominado pelo sector dos serviços de proximidade, seja às
famílias, seja às empresas (por exemplo, cafés, lavandarias, restaurantes, lojas de informática,
escritórios de contabilidade, etc.)
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Figura 9.3. Localização de cada um dos sete contextos trabalhados na freguesia da Agualva.
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Nossa Senhora da Anunciada
Nossa Senhora da Anunciada é uma freguesia do concelho de Setúbal. Parte do seu território
encontra-se integrado na cidade de Setúbal e a outra parte corresponde ao essencial do Parque
Natural da Arrábida, contendo uma extensa frente de rio e mar. Este contexto corresponde
a uma realidade territorial muito diversa, eminentemente urbana, rural e marítima, onde as
respetivas dinâmicas sociais e económicas, por vezes contrastantes, se fundem frequentemente.
Devido à sua génese piscatória, associada noutros tempos à indústria conserveira, é possível
identificar bairros de pescadores com características muito próprias que subsistem no
tempo (5) coexistindo com bairros mais recentes (com novas dinâmicas sociais e urbanas)
relacionados com a procura residencial da cidade de Setúbal (6). A indústria desempenha um
papel importante ao nível do tecido económico da freguesia, como é o caso da Secil (1) ou do
porto de Setúbal.
As atividades informais tais como a pesca e a agricultura constituem fatores relevantes na
autossubsistência de muitas famílias. Os estabelecimentos de restauração caracterizam
também a freguesia com uma oferta muito específica relacionada com o sector pesqueiro, indo
de encontro a uma procura turística crescente, associada ao turismo balnear (3) e de natureza
através de zonas com elevado valor ecológico e patrimonial (2). A cidade de Setúbal tem sido
alvo de inúmeras obras de requalificação da frente de rio urbana (abrangendo o espaço da
freguesia), promovendo a qualificação e a transformação de áreas industriais obsoletas em
espaço público acessível à população e aos visitantes (7). A zona mais rural da freguesia
integra-se em parte no Parque Natural da Arrábida e é caracterizada por pequenos núcleos
rurais, habitação de segunda residência e ainda pequenas quintas de turismo. (4)
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Figura 9.4. Localização de cada um dos sete contextos trabalhados na freguesia da Nossa
Senhora da Anunciada.
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Poceirão
O Poceirão (atualmente Poceirão-Marateca), é uma freguesia do concelho de Palmela, cujo
território é marcado por uma orografia plana, pela existência de grandes propriedades e pelo
povoamento disperso. A realidade social e económica da freguesia é marcadamente rural e
baseada nas atividades agro-florestais e agro-industriais onde se destacam a exploração do
montado de sobro (5), a viticultura (6) e a agro-pecuária (4).
Pelo seu cadastro territorial e a sua topografia, a freguesia do Poceirão tem sido alvo de estudos
de viabilização relativos a numerosos investimentos, como o novo aeroporto de Lisboa (NAL), a
construção da linha ferroviária de alta velocidade Lisboa-Madrid (TGV), ou a instalação de uma
plataforma logística capaz de estender a área de influência (ou hinterland de apoio) aos portos
de Setúbal, Sines e Lisboa. Muitos destes investimentos não foram realizados ou encontramse suspensos (3). É possível identificar na freguesia um núcleo urbano (Poceirão) de baixa
densidade, onde se concentram os serviços, equipamentos e um conjunto de associações de
apoio aos agricultores (1). Ocorrem também eixos particularmente povoados onde diversas
atividades económicas e funções (escolas, restaurantes, oficinas, farmácias etc.) são alocadas
ao longo das vias rodoviárias como é o caso da zona das Lagameças (2). Paralelamente verificase a dispersão do povoamento e da habitação unifamiliar isolada onde na mesma lógica de
ocupação se estabelecem por exemplo pequenas associações desportivas (7).
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Figura 9.5. Localização de cada um dos sete contextos trabalhados na freguesia do Poceirão.
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Sarilhos Grandes
Sarilhos Grandes é uma freguesia do concelho do Montijo. É um território marcadamente
rural em que se verificam também fenómenos de mobilidade pendular (e de atração
residencial) motivada pela proximidade a centros de emprego como Lisboa e o Montijo. As
atividades económicas dominantes da freguesia são: a agricultura, onde se verifica um grande
emparcelamento da propriedade (5); a floricultura para exportação (6); a suinicultura; e a
restauração associada ao ecossistema natural do estuário do Tejo e ao consumo de enguias,
lamejinhas, linguados, etc. (7). A freguesia é também uma zona de grande movimento rodoviário
pelo facto de ser atravessada pela Nacional 11, constituindo este o eixo onde ocorre também
o maior dinamismo económico, centrado sobretudo em serviços de proximidade diversos (2,3).
Verifica-se também a existência de dinâmicas informais ao nível da pesca e da agricultura
que permitem a subsistência das famílias. A presença de imigrantes é também uma realidade
associada ao emprego na agricultura e a baixos salários. O centro da freguesia constitui a zona
mais densamente povoada, marcada pelo comércio local e por um forte movimento associativo
(1).
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Figura 9.6. Localização de cada um dos sete contextos trabalhados na freguesia de Sarilhos
Grandes.
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Vialonga
Vialonga é uma freguesia do concelho de Vila Franca de Xira. As boas acessibilidades à capital
e a ligação à auto-estrada do Norte fazem com que constitua um ponto estratégico no contexto
metropolitano, justificando o seu crescimento, tanto no que concerne a áreas residenciais, como
a áreas industriais ou de logística e distribuição. É um território que compreende contextos
geomorfológicos distintos, com uma parte em zona de vale e uma parte em zona de serra, com
correspondentes formas de ocupação diferenciadas.

Figura 9.7. Localização de cada um dos sete contextos trabalhados na freguesia de Vialonga.
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No vale predominam zonas urbanas residenciais construídas em diferentes momentos de
desenvolvimento da freguesia e com diversas finalidades (2,3,7), a indústria e logística (5),
uma zona agrícola situada na várzea e ainda os principais eixos de ligações rodoviárias
(7), coexistindo todos estes usos num contexto de proximidade elevada. Na zona da serra
predominam a habitação unifamiliar isolada integrada em agregados rurais (1), zonas naturais
e zonas de exploração de recursos geológicos (pedreiras) e energéticos (parques eólicos) (4)

9.3.2 Diversidades internas
Nesta secção, para cada uma das cinco freguesias, apresenta-se um conjunto de mosaicos que
pretendem retratar, de forma muito sintética e eventualmente redutora, mas não caricatural, a
diversidade de realidades encontrada em cada uma das freguesias tipo observadas.

Mosaico 9.1 - Agualva
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Mosaico 9.2 - Nª Sra da Anunciada
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Mosaico 9.3 - Poceirão

•224•

•225•

Mosaico 9.4 - Sarilhos Grandes
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Mosaico 9.5 –Vialonga
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9.3.3 Algumas regularidades e transversalidades
Contrastando com a secção anterior, esta apresenta algumas possíveis leituras de certas
regularidades no tecido periurbano observado. Um conjunto de aspetos são transversais e
comuns às diversas freguesias, ou, mais do que isso, a espaços concretos, lugares específicos,
vidas particulares, em cada uma destas freguesias. Eventualmente serão significativos para
perceber o que há afinal de comum nestes espaços periurbanos para nos ajudar a (re)construir
uma noção coletiva de uma “identidade periurbana” para a Área Metropolitana de Lisboa.

Figura 9.8. Conjunto de 22 séries (de A a W) de fotografias retratando semelhanças ou
regularidades no tecido periurbano observado.
- Série A

N.S. Anunciada

Sarilhos Grandes

Sarilhos Grandes

Poceirão

Vialonga

N.S. Anunciada
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- Série B

N.S. Anunciada

Agualva

Sarilhos Grandes

Vialonga

Poceirão

Vialonga

N.S. Anunciada

Sarilhos Grandes

Vialonga

Poceirão

Vialonga

Poceirão

- Série C
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- Série D

Agualva

Vialonga

N.S. Anunciada

Vialonga

Poceirão

Sarilhos Grandes

N.S. Anunciada

Sarilhos Grandes

Vialonga

Poceirão

Agualva

N.S. Anunciada

- Série E
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- Série F

Agualva

Vialonga

N.S. Anunciada

Vialonga

Poceirão

Sarilhos Grandes

Vialonga

Sarilhos Grandes

Vialonga

Agualva

Vialonga

Poceirão

Agualva

Agualva

N.S. Anunciada

- Série G
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- Série H

Agualva

Vialonga

N.S. Anunciada

N.S. Anunciada

Poceirão

Sarilhos Grandes

Vialonga

Sarilhos Grandes

Vialonga

Vialonga

Vialonga

Sarilhos Grandes

Agualva

N.S. Anunciada

N.S. Anunciada

- Série I
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- Série J

Agualva

Sarilhos Grandes

Poceirão

Poceirão

N.S. Anunciada

Poceirão

N.S. Anunciada

Sarilhos Grandes

Agualva

N.S. Anunciada

Vialonga

Agualva

Poceirão

N.S. Anunciada

Sarilhos Grandes

- Série L
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- Série M

Sarilhos Grandes

Vialonga

N.S. Anunciada

Vialonga

Poceirão

Agualva

Vialonga

Sarilhos Grandes

Vialonga

Vialonga

Vialonga

Sarilhos Grandes

Agualva

N.S. Anunciada

N.S. Anunciada

- Série N
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- Série O

Agualva

Sarilhos Grandes

N.S. Anunciada

Vialonga

Poceirão

Agualva

Sarilhos Grandes

Sarilhos Grandes

Poceirão

Poceirão

Vialonga

Sarilhos Grandes

Agualva

N.S. Anunciada

Poceirão

- Série P
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- Série Q

Sarilhos Grandes

Agualva

N.S. Anunciada

Vialonga

Poceirão

Vialonga

Agualva

Sarilhos Grandes

Poceirão

Sarilhos Grandes

Vialonga

N.S. Anunciada

Agualva

Poceirão

Vialonga

- Série R
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- Série S

N.S. Anunciada

Poceirão

N.S. Anunciada

N.S. Anunciada

Agualva

Vialonga

Poceirão

Sarilhos Grandes

Poceirão

N.S. Anunciada

Poceirão

Sarilhos Grandes

- Série T

Agualva

Vialonga

•239•

Agualva

- Série U

N.S. Anunciada

Vialonga

N.S. Anunciada

N.S. Anunciada

Agualva

Vialonga

Vialonga

Sarilhos Grandes

Agualva

N.S. Anunciada

Vialonga

N.S. Anunciada

Poceirão

Vialonga

Sarilhos Grandes

- Série V
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- Série W

Sarilhos Grandes

Agualva

N.S. Anunciada

Vialonga

Poceirão

Agualva

9.4 Nota conclusiva: da pluralidade aos princípios de actuação política
Este capítulo dá-nos uma visão um pouco distinta do que são os nossos territórios
metropolitanos. O periurbano não é único nem homogéneo, e dentro dele, observando-o a
diversas escalas e com diferentes olhares, podemos encontrar uma miríade de periurbanos
diferentes, e, consequentemente, os seus reflexos nos traços identitários dos diversos lugares
aí englobados.
Um conjunto de aspetos serão comuns, em todas as freguesias observadas, bem como no resto
do território que cada uma delas tipologicamente representa, e facilmente os encontramos num
périplo pelos territórios ‘periurbanos’. Outros traços serão mais específicos de cada tipologia
(com certas características dominantes em relação a outras) e permitirão identificar uma
imagem (e um sentido identitário) que podemos associar a cada tipo específico de periurbano.
Mas um outro nível, que nos interessou particularmente aqui discutir, é aquele que se afirma
na multiplicidade e diversidade do tecido periurbano. Mesmo dentro de cada tipologia e de cada
freguesia, onde coexistem realidades muito diversas (umas mais mimetizadas de freguesia
para freguesia, outras menos), e que mais dificilmente são mobilizadas em torno da construção
de cada lugar (a essa escala, ou seja, a de uma identidade de cada freguesia), mas que decerto
serão fundamentais para a definição de identidade individual de quem aí vive e da identidade
coletiva de cada um dos lugares, bairros e aglomerados que constituem estas freguesias.
Não nos interessa neste momento explorar aprofundadamente essas diversidades (e essas
regularidades), para além daquilo que cada um de nós interpretará através das imagens
apresentadas. Interessa-nos, no entanto, extrair implicações em termos do que esta pluralidade
efetiva do periurbano trará quando pensamos em atuar sobre estes territórios e trabalhar com
estas comunidades.
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Esta realidade onde “cada caso é um caso”, ou melhor “cada freguesia tem a sua especificidade”
leva-nos a considerar da necessidade de uma atuação política onde as áreas periurbanas são
consideradas como tal, com características e necessidades próprias.
Concretamente, é necessária uma aproximação mais profunda e informada à diversidade dos
territórios, recorrendo a ferramentas diversas para aceder a essa informação, por parte dos
planeadores e decisores públicos. Este conhecimento rico, dinâmico e profundo do território
poderá conduzir a ações onde não se aplicam “receitas” genéricas, mas onde se desenham
políticas específicas em articulação com as comunidades locais, baseadas em lógicas flexíveis
na atuação, onde se admite uma construção quotidiana e permanente da identidade do lugar
(em detrimento de visões estáticas e “congeladas”, mais ou menos desenhadas para consumos
mais “turistificados”, das identidades territoriais).
As ferramentas metodológicas que ajudem a melhor compreender a realidade do local não
devem, neste quadro, ser somente as mais “tradicionais”, com as quais se corre o risco de
perder parte da riqueza intrínseca destes territórios, mas sim dar o salto, ser inovador e
arriscar ao utilizar metodologias de outras áreas que contribuem de forma valiosa para uma
análise mais enriquecedora da realidade, fazendo a triangulação de forma robusta de todo o
conhecimento adquirido. As metodologias de análise visual são um excelente exemplo de lógicas
que permitem uma reflexão e uma discussão mais ampla e informada sobre os territórios,
assumindo parte da sua subjetividade, articulando-a e confrontando-a com os resultados de
outras ferramentas analíticas (como os resultados das entrevistas, dos inquéritos à população,
ou os dados quantitativos disponíveis) e incorporando essa dimensão mesmo numa lógica mais
participada de reflexão sobre as políticas públicas.
Naturalmente, a construção de uma visão futura destes territórios deve ter em linha de
conta esta diversidade inerente ao periurbano. Os exercícios de cenarização, embora reflitam
sobre uma evolução padrão base, devem ter consciência que dentro de cada freguesia, ou de
cada tipo de território periurbano, a evolução será certamente díspar e nunca haverá uma
realidade homogénea, mas sim, realidades diversas que podem seguir vários caminhos, que
eventualmente acrescentarão matizes diversas a cenários mais gerais.
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10
Conclusão

M. Fátima Ferreiro
Isabel Loupa-Ramos
M. Conceição Colaço
José Antunes Ferreira
Jorge Batista e Silva

Os resultados da investigação sobre os territórios periurbanos da Área Metropolitana de Lisboa
(AML) apresentados ao longo do livro permitem colmatar a lacuna do conhecimento sobre estes
territórios. Com efeito, sabemos que ocupam uma extensa superfície, são muito populosos, e
apresentam uma enorme diversidade de usos do solo, incluindo áreas naturais, e actividades
económicas.
No entanto, desconhecem-se as suas características e dinâmicas mais profundas. Considerouse, assim, que um olhar mais atento sobre estes territórios e sobre as suas dinâmicas supera
uma falha do conhecimento na área dos estudos urbanos, com consequências positivas para a
gestão e ordenamento do território.
Os resultados da investigação sobre áreas periurbanas da AML traduzem opções conceptuais e
metodológicas que convergem em três linhas de reflexão: i) a aprendizagem sobre as formas de
investigar os territórios periurbanos das áreas metropolitanas; ii) as principais características
e especificidades destes territórios; iii) os principais desafios destes territórios ao nível das
políticas públicas e, muito concretamente, da política de ordenamento e planeamento do
território.
A aprendizagem sobre as formas de investigar os territórios periurbanos das áreas
metropolitanas decorreram da operacionalização de métodos de investigação que juntaram
diferentes ciências a partir de lógicas multidisciplinaridades e interdisciplinares, por um lado,
e diferentes tipos de conhecimento (científico e não científico), por outro lado.
Com efeito, a assumpção da complexidade destes territórios conduziu a opções de integração de
conhecimento científicos e, entre estes, o conhecimento não científico trazido por especialistas
e actores com funções e responsabilidades nestes territórios.
Conclui-se pela importância do tempo para testar e maturar a integração de conhecimentos e
para constituir uma plataforma comum, um léxico, que possibilite a partilha de conceitos entre
as áreas disciplinares. Da investigação saiu reforçado o papel das formas de integração de
conhecimentos na análise de realidades complexas como é o caso dos territórios periurbanos;
saiu também reforçada a importância da operacionalização de diversos métodos, técnicas
de investigação (análise estatística, análise de clusters, entrevistas, inquéritos, análise
documental, workshops e metodologias participadas) e fontes de informação (Censos, cartas
de uso do solo, Instrumentos de planeamento e ordenamento do território).
O que se aprendeu sobre os territórios periurbanos das áreas metropolitanas? Que apresentam
uma enorme diversidade e complexidade que não está reflectida na visão convencional dos
instrumentos de planeamento e ordenamento do território. O desenho de tipologias de áreas
periurbanas capta essa diversidade através do tratamento estatístico de informação relativa a
diferentes dimensões (identidades e vivências, mobilidade, actividades económcias, elementos
naturais, ocupação do solo, funções territoriais).
O mapeamento das tipologias, por sua vez, deu expressão visual e física àquela diversidade e
informou o olhar sobre o território nas fases posteriores da investigação, nomeadamente, na
avaliação da sustentabilidade, na cenarização e nas propostas para o desenho de políticas.
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A avaliação da sustentabilidade é um exercício exigente mas profícuo no que diz respeito,
por exemplo, à exploração do conceito, quer nas suas múltiplas dimensões (i.e. sistema
económico, sistema social, sistema institucional, sistema ecológico, sistema físico) quer na
forma como se aceita combinar essas dimensões da sustentabilidade (visão fraca vs. visão
forte de sustentabilidade). A análise do uso do solo é também determinante na caracterização
das áreas periurbanas e com um lugar de destaque na investigação desenvolvida.
Dessa análise se conclui pela coexistência diversa e mistura dinâmica de usos rurais e urbanos,
umas vezes pacificamente aceite outras vezes conflituosa, onde se considera determinante
a ocupação dispersa baseada em processos não planeados de alteração com consequências
e manifestações muito diferentes (ecológicas, como a redução de habitats, e sociais e de
qualidade de vida, como o aumento dos tempos pendulares de deslocação da população).
O exercício de cenarização incorpora o conhecimento, os valores e as expectativas dos
stakeholders destes territórios em termos de futuros desejados e que pode ter implicações em
termos de definição de estratégias, nas formas de condução do planeamento e na articulação
dos instrumentos de política tendo em vista a sustentabilidade destas áreas.
A caracterização das zonas periurbanas permitiu também a identificação de alguns dos principais
desafios em termos do desenho e da implementação de políticas públicas, nomeadamente da
política de planeamento e ordenamento do território. As visões dicotómicas dos usos do solo
(rural-urbano), por exemplo, revelam grandes limitações. Neste sentido, é importante e urgente
a mudança de paradigma nos instrumentos de planeamento e ordenamento do território de
forma a dar visibilidade a certos tipos de uso que não se enquadram em categorias de análise
convencionais.
Com efeito, estes instrumentos devem cada vez mais ser capazes de lidar com a flexibilidade e
a experimentação na consideração de realidades e manifestações complexas de usos do solo
que estão muito presentes nas áreas periurbanas.
A flexibilidade é também necessária em termos da governança destes territórios, considerandose diferentes escalas (central, regional, local) e políticas (p.e., política agrícola e de conservação
da natureza). Daqui decorrerá uma certa concepção estratégica dos planos de ordenamento
do território (p.e. PROT) recentemente enfatizada pelo novo RJIGT.
A natureza diversa e complexa dos territórios periurbanos das áreas metropolitanas, como
a AML, evidencia a importância do conhecimento e da investigação inter e transdisciplinar
em detrimento das visões disciplinares. Do mesmo modo, essa diversidade e complexidade
colocam desafios aos instrumentos de ordenamento e planeamento que devem ser flexíveis e
evitar a rigidez cega associada a classificações e procedimentos.
Neste sentido, a integração (de conhecimentos e de políticas), por um lado, e a flexibilidade (de
instrumentos e medidas de política, de modelos de governança), por outro, são duas ideiaschave que resultam da investigação apresentada neste livro. Estes resultados podem contribuir
para a intervenção futura e a procura de maior sustentabilidade nos territórios periurbanos das
áreas metropolitanas.
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