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O conceito e a História
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O que é essencial

�O ordenamento do território reflecte a unidade 
da cultura e do território. É a expressão de uma 
concepção do mundo na carne plástica do 
território natural (ex: ruínas romanas, ou a baixa 
de São Salvador da Baía).

�O ordenamento do território nas políticas 
públicas das sociedades tecnológicas é a 
expressão dinâmica do contrato social: relações 
de poder projectadas na terra e no mar.
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A visão de Orlando Ribeiro

A dialéctica atlântico-mediterrânica seria a base 
para uma identificação das três divisões 
regionais fundamentais do território continental 
português: o Norte Atlântico, o Norte 
Transmontano e o Sul. Contudo, numa análise 
mais fina, Orlando Ribeiro identifica um total de 
23 subregiões, o que nos dá uma imagem da 
grande diversidade do território português. 
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Três contrastes a ponderar no 
ordenamento sedimentado pela história

a) o contraste entre um Norte, com grande 
disponibilidade hídrica e maior densidade 
demográfica, e um Sul mais seco e mais escasso do 
ponto de vista populacional; b) o contraste entre o 
Litoral e o Interior, que explica, por um lado, o 
modo como a ocupação humana se debruça numa 
linha litoral que vai de Braga a Setúbal, 
complementada por uma mais recente que coincide 
com o litoral algarvio; c) o contraste entre as Terras 
Altas e as Terras Baixas, onde se destacam os 
arcaicos contornos da vida agro-pastoril, das 
plantações de vinha e de árvores de fruto.
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Profecias de Cassandra

Em 27 de Abril de 1971, José Correia da Cunha, então 
deputado na Ala Liberal da Assembleia Nacional, 
surpreendeu a Câmara com um Aviso Prévio em que 
traçava uma premonitória projecção das tendências do 
(des) ordenamento do território entre 1971 e o ano 2000. 
O discípulo e colega de Orlando Ribeiro, antecipava a 
migração interna de mais de 2 milhões de portugueses 
das zonas rurais para as metrópoles do litoral. Esse 
maremoto demográfico obrigaria -- advertia o orador -- a 
rigoroso planeamento e execução de políticas públicas, 
que garantissem o alimento, a qualidade de vida, e a 
preservação do ambiente, sob pena de se cair numa 
situação de caos urbanístico e entropia de recursos.
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A dilatação urbana

� MAS A TERCEIRA República não deu ouvidos nem a Correia da 
Cunha nem a Ribeiro Telles. Pelo contrário, tomou boa nota 
da lei de 1965 que garantia a privatização das mais-valias 
urbanísticas, abrindo o caminho para uma miríade de danos 
públicos à custa de sórdidos lucros particulares. 

� Bairros inteiros semeados sem uma ideia de harmonia, sem 
espaços verdes, sem a simulação, sequer, de uma aparência 
de beleza, construídos em função dos interesses mais 
mesquinhos e da cupidez de promotores imobiliários e seus 
cúmplices nas administrações municipais, sem qualquer 
preocupação com o direito ao conforto e à segurança por 
parte dos futuros moradores..
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Organizar a ineficiência e o desperdício

Milhares de hectares de ricos solos agrícolas foram 
pavimentados e impermeabilizados, muitos 
recursos hídricos subterrâneos foram contaminados 
e degradados, já sem contar com as enormes 
perdas de água nas deficientes redes de 
abastecimento para consumo humano. A enorme 
distância entre os dormitórios e os locais de 
trabalho provocam congestionamentos rodoviários, 
poluição, e gastos energéticos totalmente 
irracionais (> 42% do “território artificializado” em 
15 anos!).
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Ordenar o território na “Era das Consequências”
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Das Causas para as Consequências

�Para Portugal, mas também para a UE, se 
fizermos uma comparação entre o último 
quarto de século e aquele que nos é dado 
antecipar reflexivamente, poderemos afirmar 
que entre 1985 e 2010 vivemos a fase das 

causas, e entre 2010 e 2035 começaremos a 
entrar na idade das consequências. 

�Mudança radical das perspectivas sobre 
Ordenamento do território.
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Erros no design político europeu

A actual situação da União Europeia é uma 
imagem viva da enorme distância entre os 
problemas reais e as soluções que o sistema 
político para elas oferece. A actual crise 
económica e financeira foi provocada pela 
inexistência de um verdadeiro federalismo 
europeu, capaz de regular e disciplinar a 
irresponsabilidade financeira de bancos, Estados 
e consumidores que se endividaram sem rebuço 
desde a entrada em vigor da moeda única. 
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Repetir os erros para curar as suas 
consequências

Ora, a mesma causa, a ausência de políticas 
federais concertadas firmadas na existência de um 
verdadeiro orçamento comunitário, está a conduzir 
a políticas quase estritamente nacionais de 
combate aos défices e às dívidas públicas, mas que, 
perversamente, correm o risco de lançar toda a 
União numa situação de agonia social, com o 
aumento do desemprego e a diminuição da 
capacidade de desempenho do «Estado social», e 
de asfixia económica, com escasso capital para 
investir, nomeadamente, numa estratégia de 
desenvolvimento sustentável.
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O choque da realidade

Se o comércio mundial fosse perturbado da mesma 
forma como o foi em 1914-1918, devido à I Guerra 
Mundial, ou entre 1929 e 1945, pela conjugação da 
Grande Depressão com a II Guerra Mundial, a fome 
e a miséria regressariam de forma catastrófica a 
Portugal. Na verdade, é difícil encontrar um outro 
país da dimensão do nosso que tenha tão 
profundas dependências do exterior em matérias 
vitais para a segurança física primária dos seus 
cidadãos, como é o caso da energia e da 
alimentação.
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Dupla estratégia nacional

Os próximos 25 anos serão marcados pelo duplo esforço 
nacional de, por um lado, contribuir para a procura de 
respostas integradas e pacíficas aos problemas globais 
(incluindo a edificação de um verdadeiro federalismo 
europeu controlado pelos eleitores europeus), e, por outro 
lado, pela necessidade de aumentar, enquanto 
comunidade nacional, a sua autonomia, a sua auto-
suficiência, a sua capacidade de resiliência perante a 
eventualidade dessas respostas globais, que não 
dependem só de nós, não chegarem no tempo e no modo 
adequados. 
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Uma ética pública de verdade e 
visibilidade

Portugal necessita, desde logo, de reformar o seu Estado 
e aprofundar a sua democracia, começando pelo fim da 
obscuridade da contabilidade nacional. Na últimas duas 
décadas, o país foi governado com orçamentos cheios de 
armadilhas e esconderijos, com o objectivo de escapar, 
de modo matreiro, à disciplina imposta pelos critérios de 
adesão ao euro. As famosas parcerias público-privadas 
são uma das mais infames invenções dos governos dos 
últimos anos. Quer nas SCUTS, quer nos hospitais, 
Portugal enganou-se a si próprio com este mecanismo de 
esconder dívida pública, que os contribuintes terão de 
pagar, mais tarde, até ao último cêntimo.
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Mudar os métodos

�Para ambos os vértices dessa grande 
estratégia nacional deverá existir uma perfeita 
convergências dos critérios de 
sustentabilidade ecológica e ambiental com 
critérios de racionalidade económica.

�A inovação da administração e da participação 
cívica é indispensável para activar as 
capacidades e conhecimentos latentes na 
sociedade portuguesa.
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Ordenar o território:

Enfrentar os riscos conhecidos e antecipar os 
extraordinários
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O risco sísmico

O risco sísmico em Portugal é uma ameaça 
latente, imprevisível no tempo, com 
repercussões potencialmente catastróficas na 
parte SW do território, particularmente em 
Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve. Na faixa 
litoral algarvia e no litoral ocidental a sul de 
Peniche, acrescenta-se o perigo de maremoto.

www.viriatosoromenho-marques.com 19

Incêndios florestais

Os incêndios florestais constituem o maior risco das 
florestas portuguesas e deles têm resultado um número 
elevado de acidentes pessoais (mais de 70 mortos nas 
últimas décadas) e prejuízos económicos superiores de 
muitas centenas de milhões de euros/ano. As zonas mais 
susceptíveis aos incêndios localizam-se maioritariamente 
a norte do Rio Tejo, em terrenos declivosos e onde 
predominam resinosas associadas a elevadas densidades 
do coberto vegetal. O valor extraordinário de 430.000 ha
ardidos no ano de 2003, e mais de 200 000 ha
devastados, em 2005, ultrapassaram em muito as médias 
verificadas nas últimas três décadas.
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Cheias e inundações

As cheias e inundações no território de Portugal 
continental verificam-se sobretudo nas planícies aluviais 
dos principais rios do país (ex: Tejo, Douro, Mondego, 
Sado e Guadiana), mas também em pequenas bacias 
hidrográficas sujeitas a cheias rápidas ou repentinas. Os 
danos potenciais decorrentes das cheias nos grandes rios 
não são demasiado elevados e as actividades humanas 
desenvolvidas nas áreas susceptíveis a inundação estão, 
salvo raras excepções, razoavelmente adaptadas à 
ocorrência de cheias. As cheias rápidas são 
potencialmente mais perigosas, principalmente quando 
ocorrem em áreas densamente urbanizadas. 
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Erosão do litoral

Os fenómenos de erosão no litoral no último século são de 
gravidade significativa e têm fundamentalmente três 
causas: (i) a diminuição do afluxo de sedimentos, sobretudo 
a partir dos anos 1950, na sequência da construção de 
barragens; (ii) a ocupação desregrada da faixa litoral, com 
construção de habitações e infra-estruturas; (iii) a subida 
eustática do nível do mar em consequência da expansão 
térmica oceânica. Os troços de litoral submetidos a erosão 
marinha mais intensa no território continental 
correspondem às áreas de costa baixa arenosa. A 
elaboração de cartas de risco de forma a promover 
actividades compatíveis com a utilização sustentável dos 
recursos na orla costeira continua a ser uma prioridade. 
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Erosão hídrica do solo

• A erosão hídrica do solo que se caracteriza 
pela remoção do material superficial do solo, 
conduzindo à degradação dos seus potenciais 
agrícola e ecológico. O sul do país e, 
particularmente a bacia do Guadiana, 
sobressai claramente enquanto zona mais 
susceptível, devido principalmente à elevada 
erodibilidade dos solos e erosividade da 
precipitação.
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Desertificação

A desertificação é um processo complexo de degradação 
ambiental que, uma vez iniciado, é difícil de reverter. As suas 
manifestações incluem o aumento da salinização dos solos, o 
aumento do escoamento superficial e da erosão hídrica 
acelerada do solo, a redução da biodiversidade e a redução da 
produtividade agrícola, conduzindo ao empobrecimento das 
comunidades humanas dependentes destes ecossistemas. 
Mais de um terço de Portugal continental está em risco de 
desertificação (dos 35% de área territorial que corre riscos de 
desertificação, 28% já apresentam problemas graves). As 
áreas mais susceptíveis à desertificação situam-se no 
Alentejo, particularmente na bacia do Guadiana, no litoral 
algarvio, vale do Douro, em Trás-os-Montes e zona da raia na 
Beira Baixa.
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Risco industrial e tecnológico

• Os acidentes industriais. A geografia do risco 
é muito diversificada, associada a diferentes 
tipos de actividade, da produção de energia à 
actividade transformadora. Podemos incluir 
nesta classe os acidentes no transporte 
marítimo de combustíveis, com incidências 
muito negativas e de longa duração sobre o 
litoral e ambiente marinho.

www.viriatosoromenho-marques.com 25

Alterações climáticas

• Em Portugal os estudos mais profundos sobre 
os impactes potenciais das alterações são da 
responsabilidade da Universidade de Lisboa, e 
têm tido a coordenação do Professor Filipe 
Duarte Santos. Dois volumosos relatórios 
foram publicados em 2002 e 2006. Com ampla 
informação sobre impactes e medidas de 
adaptação recomendadas para o nosso país, 
incluindo as Regiões Autónomas.

www.viriatosoromenho-marques.com 26
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Preparar o país para as tempestades do futuro. 
Esperar o melhor, preparados para o pior

www.viriatosoromenho-marques.com 27

Se o ciclo mudar…

�Não sabemos qual o destino a crise europeia.

�É uma história que ameaça terminar muito mal, 
numa implosão que relançará a Europa nos 
nacionalismos e nos tribalismos (uma hiper-
Jugoslávia…).

�Uma fragmentação europeia com uma 
Presidência dos EUA do Partido Republicano 
poderia lançar o planeta numa nova era de 
proteccionismo, revertendo, em tudo, os ganhos 
da globalização (sem corrigir os seus defeitos…).

www.viriatosoromenho-marques.com 28
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Prioridade às energias endógenas
Portugal precisa de ganhar mais autonomia energética, por razões 
económicas e ambientais. A aposta recente nas energias 
renováveis deve ser mantida e aprofundada, com acertos e 
correcções, visando minimizar impactos ambientais indesejáveis. 
O aumento da produção de electricidade a partir de fontes 
renováveis diminui a nossa dívida pública, melhora a nossa 
balança de pagamentos, cria empregos em áreas de inovação, 
aumenta a internacionalização das nossas empresas em mercados 
externos. Precisamos de aproveitar não só o vento, mas também 
o sol, a biomassa, a geotermia, as ondas e as marés, não 
esquecendo que é na eficiência energética, em todos os sectores 
de actividade, que os maiores ganhos económicos e ambientais 
serão conseguidos. É urgente modernizar as redes de distribuição 
da energia, articulando-as numa visão europeia (se possível) e 
ibérica (indispensável), que permita mais eficiência e economias 
de escala. www.viriatosoromenho-marques.com 29

Prioridade à agricultura e mundo rural

O país precisa de aumentar a sua capacidade de produção 
agrícola, apostando nos segmentos de qualidade, como é 
o caso da “agricultura biológica”, mas também na 
quantidade de produtos, onde ela seja possível. A 
delapidação criminosa da Reserva Agrícola Nacional e da 
Reserva Ecológica Nacional tem de ser interrompida, quer 
pelo cumprimentos da legislação existente, quer pela 
produção e implementação de nova legislação que corrija 
a actual. A defesa da capacidade produtiva dos solos, 
quer actual ou potencial, caminha a par e passo com a 
defesa e conservação dos ecossistemas naturais e da 
biodiversidade.
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Prioridade às cidades

�O país precisa de repensar as suas cidades e as 
suas áreas metropolitanas, numa perspectiva 
de eficiência energética, economia de recursos 
e qualidade de vida. 

�Aposta na reabilitação urbana, incluindo 
coberturas vivas e aumentos da eficiência 
energética dos edifícios.

�Desenvolvimento da agricultura urbana e de 
mercados locais e de proximidade.
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Prioridade a uma política de 
transportes sustentável.

• Transportes são responsáveis por 36% do 
consumo da energia final (quase totalmente 
importada).

• Há que terminar o ciclo do primado da rodovia e 
do gigantismo das obras públicas. 

• É duvidoso que a capital portuguesa necessite de 
um novo aeroporto internacional, numa altura 
em que as tendências de crescimento do 
transporte aéreo sofrem de constrangimentos 
energéticos e de preços.
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Prioridade ao Mar

Portugal precisa também de cumprir o tão 
proclamado desígnio nacional de “regressar ao 
mar”, através de uma política pública de 
convergência nacional em torno da valorização 
dos recursos naturais do nosso Mar Territorial, 
da nossa Zona Económica Exclusiva e da nossa 
Plataforma Continental alargada.
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O papel dos engenheiros

O ordenamento do território nasce da visão de 
poetas, políticos e filósofos, das necessidades de 
empresários e clientes, da urgência de 
estrategas, da avaliação colectiva das 
vulnerabilidades e potencialidades de uma 
comunidade na relação com o território, mas 
são os engenheiros que estabelecem o 
momento de transição da ideia para a matéria, 
do projecto para a realidade.
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