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Capítulo 4
Mundo rural e biodiversidade: a territorialização 

das políticas públicas de desenvolvimento  
rural em Portugal

Susana Clemente

Introdução

Desde a sua origem, as políticas da União Europeia (UE) para o desen-
volvimento das áreas rurais têm estado intimamente ligadas à agricultura. Até 
os anos 1990, o desenvolvimento rural não era concebido como domínio de 
política autônomo, estando, em vez disso, incorporado à política agrícola. 
Desenvolvimentos socioeconômicos, mudanças estruturais e tecnológicas e 
sucessivos alargamentos da UE reconfiguraram, no entanto, essa abordagem 
setorial como restritiva, ampliando o âmbito da noção para poder responder, 
de forma adequada, aos problemas emergentes das áreas rurais (Dax e Kahila, 
2011). Se, até um dado momento, a UE entendia não ser necessário fazer uma 
distinção entre política agrícola e política rural, uma vez que a agricultura era 
a atividade dominante nas áreas rurais, e o rural era entendido como sendo 
o agrícola, a partir dos anos 1980, essa assunção foi tida por falaciosa. Não 
só os espaços rurais se reconfiguraram como multifuncionais, mas também a 
pluriatividade pareceu ser prática corrente.

Simultaneamente, na afirmação dos seus produtos tradicionais no mer-
cado, os territórios europeus dependentes da agricultura começaram a sofrer 
um declínio a longo prazo. Numa altura em que a procura de bens alimentares 
estagnou, devido a um aumento considerável dos excedentes agrícolas e à pro-
cura de produtos diferenciados por parte dos consumidores, a consequência 
natural foi a redução da competitividade das áreas rurais no domínio da pro-
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dução de alimentos. As regiões periféricas da UE, onde se incluem territórios 
como Portugal, Espanha e Irlanda, foram as que mais sofreram, na medida 
em que o estabelecimento do mercado único beneficiou as áreas mais bem 
posicionadas geograficamente em termos de acessibilidades e transportes. Além 
desses fatores, a variedade de espaços e padrões rurais não permite que todos 
os territórios compitam, no mercado mundial, na produção de determina-
dos produtos agrícolas. Um duplo movimento se constata: em determinadas 
regiões, observa-se o estiolamento da agricultura como atividade econômica 
orientada para o mercado e a aposta na diversificação da base econômica das 
áreas rurais; noutras, verifica-se a afirmação da agricultura como atividade 
econômica competitiva e dominante.

A evolução das áreas rurais parece residir, assim, na dissociação do rural 
em relação ao agrícola e na assunção da sua multifuncionalidade e pluriativi-
dade. Por um lado, as áreas rurais especializam-se a partir não apenas das suas 
dinâmicas particulares e caraterísticas próprias, mas também das possibilidades 
de atração que oferecem em termos simbólicos, econômicos e sociais; por 
outro lado, diversificam-se na partição e complementaridade das suas funções 
(produtiva, de reserva espacial, de reserva ambiental etc.).

A ideia de que as áreas protegidas poderão servir à requalificação das 
áreas rurais periféricas da Europa tem sido defendida. Novas abordagens visam 
a integrar conservação da natureza e desenvolvimento, transformando as áreas 
protegidas em “paisagens vivas”, nas quais são integradas diferentes funções, 
usos e interesses (Mose e Weixlbaumer, 2007). Essa evolução ocorre porque, 
por um lado, as sociedades modernas tendem a valorizar cada vez mais a 
natureza e a associá-la nostalgicamente ao “campo” (Mathieu e Jollivet, 1989; 
Mormont, 1984, 1987) e, por outro lado, porque nas políticas de desenvol-
vimento traçadas para o mundo rural, no nível da UE, a ênfase colocada no 
papel dos espaços rurais para a preservação do ambiente e dos recursos naturais 
deixa entrever o crescimento desses tipos de estratégias e medidas (Figueiredo, 
2003, 2008, 2011).

Nesse contexto, o presente capítulo pretende debater o papel do ambiente 
nas políticas de desenvolvimento delineadas para as áreas rurais em Portugal. 
Mais especificamente, tendo como pano de fundo a programação agroam-
biental, procura-se fazer uma análise da transposição de diretivas comunitárias 
de desenvolvimento em áreas rurais classificadas para a realidade portuguesa.
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Conservação da natureza e da biodiversidade na União Europeia: a 
rede Natura 2000 

Até meados dos anos 1990, a política de conservação da natureza cons-
titui um elemento indissociável da política ambiental desenvolvida pela UE. É 
com a criação, em 1992, da rede Natura 2000, que a UE lança o instrumento 
que ainda hoje constitui o núcleo da sua política de conservação da natureza 
e da biodiversidade e, simultaneamente, o seu enquadramento legal. A rede 
Natura 2000 resulta da implementação das Diretivas “Aves”11 e “Habitats” e 
pretende ser uma rede ecologicamente coerente de áreas protegidas de impor-
tância para a União Europeia.

A Diretiva “Aves”, adotada inicialmente em 1979, destina-se a proteger 
as aves que vivem naturalmente em estado selvagem no território dos Estados-
-Membros, bem como os seus ovos, ninhos e habitats (artigo 1.º). De forma 
geral, os Estados-Membros instituem um regime de proteção de todas as espé-
cies de aves. Para o efeito, têm que classificar como Zonas de Proteção Especial 
(ZPE) os territórios marítimos e terrestres considerados mais apropriados, 
em número e em extensão, para a conservação das espécies que constam do 
anexo I da Diretiva – nomeadamente, espécies ameaçadas de extinção, espécies 
vulneráveis a certas alterações dos seus habitats, espécies consideradas raras ou 
outras espécies cujo habitat seja único (artigo 4.º, inciso 1).

Com a adoção, em 1992, da Diretiva “Habitats”, o âmbito da política de 
conservação da natureza e da biodiversidade da UE alarga-se, passando a incluir 
outros habitats naturais, bem como a fauna e a flora selvagens ameaçadas. Essa 
diretiva tem por objetivo favorecer a manutenção da biodiversidade por meio da 
conservação dos habitats naturais, da fauna e da flora selvagens no território dos 
Estados-Membros (artigo 2.º)2. Para o efeito, é estabelecida para cada uma das 
regiões biogeográficas da União uma rede de Zonas Especiais de Conservação 
(ZEC), que compreende os locais que abranjam um ou vários tipos de habitats 
naturais prioritários que figuram no anexo I, ou uma ou várias espécies priori-
tárias que constam do anexo II da Diretiva (artigo 3.º, alínea 1). 

Nesse sentido, os objetivos fundamentais da rede Natura são a manu-
tenção da biodiversidade, a proteção e a conservação dos habitats de espécies 

1 Diretiva 2009/147/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 2009.
2 Diretiva 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992.
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de aves, dos habitats naturais e dos habitats de espécies da flora e da fauna, 
considerados ameaçados ou significativos no espaço da União, assegurando-
-lhes um estatuto de conservação favorável. Tendo em vista a execução desses 
objetivos, aos Estados-Membros compete listar ZPE, no âmbito da Diretiva 
“Aves”, e SIC, ao abrigo da Diretiva “Habitats”. A partir das várias listas 
nacionais de SIC, serão posteriormente selecionadas ZEC.

Atualmente, a rede Natura 2000 cobre cerca de 18% do território terrestre 
e 9% do território marinho da UE 28, num total de 27,863 áreas classificadas 
(SIC e ZPE)3. 

A Integração da Conservação da Natureza e da Biodiversidade nas políticas 
rurais da União Europeia

As transformações que os espaços rurais europeus sofreram ao longo de 
quase cinco décadas tiveram fortes implicações na concepção das políticas de 
desenvolvimento da UE. Entre outros aspectos, a evolução das perspectivas 
de desenvolvimento para os espaços rurais não é separável da crescente visi-
bilidade das questões ambientais. A apresentação do Relatório Brundtland e a 
consequente adoção, em 1987, do princípio de desenvolvimento sustentável 
estimularam uma renovada discussão de alternativas ao desenvolvimento, 
com enfoque na sustentabilidade (Friedmann, 1996). A percepção dos pro-
blemas ambientais evidenciou a necessidade de uma transformação global 
da sociedade, ao reconhecer-se que o modelo de desenvolvimento fundado 
exclusivamente no crescimento econômico não é compatível com a proteção 
do ambiente. 

Relativamente às áreas rurais, isso significa a promoção de um desen-
volvimento rural sustentável. O espaço rural surge como espaço passível de 
assimilar um modelo de desenvolvimento que englobe as variáveis ambientais, 
uma vez que a retração da agricultura, como principal setor de atividade, tem 
chamado a atenção para a necessidade de diversificação das atividades em espaço 
rural, e para a sua integração na designada “fileira do ambiente e patrimônio” 
(Capucha, 1996). 

3 As áreas protegidas da rede Natura 2000 podem ser classificadas simultaneamente (total ou 
parcialmente), ao abrigo das duas diretivas (Aves e Habitats). Nesse sentido, o valor apresentado 
é um valor corrigido, de modo a evitar sobreposições (valores em março de 2019).
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Essa mudança de paradigma implica que a conservação da natureza deixa 
de ser entendida como política estática e setorial, aplicada a determinadas áreas 
e a determinadas espécies, para se configurar como política pensada em larga 
escala, aplicada não só aos espaços protegidos, como também aos territórios 
circundantes, e integrada com outras políticas setoriais (Hammer, 2007), 
dentre as quais se destaca a política agrícola.

Na análise do processo de integração do ambiente na agricultura, dois 
modelos emergem, intermitentemente, nos campos acadêmico e político (Lowe 
e Baldock, 2000): o “modelo do impacto” e o “modelo dos bens públicos”. O 
primeiro modelo diz respeito às externalidades ambientais negativas de origem 
agrícola, sobretudo as de input à atividade (por exemplo, o incentivo ao uso 
de fertilizantes e ao encabeçamento animal), ligadas aos sistemas de intensi-
ficação agrícola. Nesse modelo, considera-se que a atividade agrícola atua em 
sentido contrário às preocupações ambientais, pelo que se assume que uma 
redução na intensificação da produção trará benefícios à qualidade ambiental. 
As medidas de política são concebidas em vista da regulação da intensidade 
agrícola. O segundo modelo refere-se às externalidades ambientais positivas 
de origem agrícola, ligadas aos sistemas de extensificação agrícola. O modelo 
dos bens públicos parte da premissa de que há uma relação estreita entre certas 
caraterísticas dos sistemas, ou práticas, agrícolas e certos valores ambientais. 
E sugere, por seu turno, uma relação mais complexa e indeterminada entre 
ambiente e agricultura, com implicações menos claras. As medidas de política 
colocam a tônica nos sistemas agrícolas de alto valor natural e no apoio e na 
manutenção da agricultura extensiva, especialmente em regiões em que as 
ameaças ambientais resultam do declínio, ou abandono, agrícola.

Simultaneamente, tem havido um incremento significativo da forte rela-
ção entre a produção agrícola e a conservação da diversidade biológica. Por um 
lado, tem sido reconhecido que a mudança no uso dos solos agrícolas é uma 
das principais causas do declínio da biodiversidade na Europa – nas terras com 
solos de melhor qualidade agrícola, os sistemas de cultivo intensificaram-se; 
as terras com solos mais pobres foram sujeitas ao abandono ou à florestação. 
Por outro lado, tem sido igualmente reconhecido que a biodiversidade da 
Europa está indissociavelmente ligada aos sistemas de cultivo tradicionais de 
baixa intensidade agrícola, criando, assim, valiosos ecossistemas agrícolas em 
toda a Europa (EEA, 2010).
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De fato, a Superfície Agrícola Utilizada (SAU) cobre um total de cerca 
de 178 milhões de hectares, correspondendo aproximadamente a 40% do 
território total da UE 28 (EC, 2018), e a sua gestão tem impactos substanciais, 
positivos e negativos, no funcionamento dos sistemas naturais. Ao longo do 
tempo, a agricultura tem contribuído para a criação de uma variedade rica 
de habitats e paisagens, incluindo habitats seminaturais de elevado valor em 
biodiversidade. No entanto, as mudanças estruturais na agricultura, na segunda 
metade do século XX, levaram ao aumento da intensificação, da concentra-
ção e da especialização da produção em algumas áreas, e à marginalização e 
abandono noutras, redundando em perdas significativas de biodiversidade 
em todo o espaço natural cultivado. Essas tendências têm impacto não só 
na biodiversidade das terras agrícolas, mas também na provisão de diversos 
serviços ecossistêmicos relacionados com a agricultura, tais como a qualidade 
da água, do solo e do ar (Poláková et al., 2011).

A UE tem colocado a ênfase quer no ajustamento44 da atividade agrícola, 
quer na proteção e na preservação do ambiente em meio rural. Trata-se de 
redefinir os mecanismos de apoio à agricultura, nomeadamente, no nível da 
Política Agrícola Comum (PAC), bem como de criar instrumentos de política 
específicos para o desenvolvimento em meio rural. Assim, de uma situação 
de clara ausência nas políticas aplicadas em espaço rural, o setor do ambiente 
passa para o plano central, consubstanciando as políticas e os programas de 
desenvolvimento rural:

Podemos dizer, de um modo simplista, que passamos de um contexto em que 
o ambiente era contra o rural […] para um contexto institucional que coloca o 
ambiente a favor do rural, como vantagem das áreas rurais (especialmente nas 
mais marginalizadas), e coloca o rural como espaço natural por excelência (Fi-
gueiredo, 2003, p. 250). 

4 O ajustamento refere-se à modernização agrocomercial da exploração ou da empresa agrícola, 
como consequência de critérios de preço, qualidade e tempo, que a concorrência, interna e 
internacional, mais tarde ou mais cedo, acaba por impor (Covas, 1997).
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Figura 1 – Domínios de intervenção da Política Agrícola Comum (PAC) 

Fonte: Elaboração própria.

Nesse contexto, o primeiro passo para a integração da política de ambiente 
na política agrícola deu-se com a reforma da PAC de 1992, nomeadamente 
com a aprovação do Regulamento CEE n.º 2.078/92, relativo a métodos de 
produção agrícola compatíveis com as exigências da proteção do ambiente e 
com a preservação do espaço natural. Esse regulamento constituiu a primeira 
enunciação completa de uma política agroambiental no âmbito da PAC (Arnalte 
et al., 1998; Lowe e Baldock, 2000). A ideia era que o papel dos agricultores na 
proteção do ambiente natural e na conservação de paisagens tradicionais fosse 
plenamente reconhecido e remunerado em conformidade.

Mais tarde, em 1999, com a reforma da Agenda 2000 e a constituição 
da Política de Desenvolvimento Rural (PDR) como segundo pilar da PAC, a 
multifuncionalidade da agricultura emergiu como um dos princípios políticos 
principais. Ou seja, sob o conceito de multifuncionalidade, passaram as ligações 
entre ambiente, agricultura e desenvolvimento das áreas rurais a colocar-se com 
acuidade acrescida. Entre as várias funções da agricultura, a de preservação 
do ambiente rural constituía o núcleo central das várias medidas propostas.

A partir, sobretudo, da reforma de 2003, os sistemas de apoio da PAC 
alteraram-se substancialmente para reforçar a integração do domínio ambiental 
no domínio agrícola. Igualmente, a prioridade estratégica da UE de travar o 
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declínio da biodiversidade tem servido à criação de instrumentos que promo-
vam a integração da conservação da natureza e biodiversidade na PAC. No 
segundo pilar, entre outras regras, os Estados-Membros têm que assegurar 
que os programas de desenvolvimento rural propostos cumprem a legislação 
ambiental e, em particular, as diretivas “Aves” e “Habitats”, de modo a pre-
venir, e minimizar, os potenciais danos à biodiversidade.

Tabela 1 – Evolução Da Política Agrícola Comum (PAC)

Fase 1

Anos 60 - Instituição da  PAC com os objetivos de fornecer alimentos a preços 
acessíveis para os cidadãos da UE e um padrão de vida justo para os agricultores. 
Constituem os seus princípios básicos: i) unicidade do mercado agrícola; ii) 
preferência comunitária; e iii) solidariedade financeira.

Fase 2
Anos 80 - Orientação de redução da produção agrícola, com o propósito não só 
de diminuir os excedentes agrícolas, mas também de reduzir os impactos da sua 
intensificação no ambiente. Criação da política estrutural de desenvolvimento rural.

Fase 3

Anos 90 - Substituição da garantia de preços e de mercados por ajudas diretas aos 
agricultores; esta alteração significa a separação entre a política de preços e mercados 
e a política de rendimentos. Emergência da PDR como 2.º pilar da PAC e criação 
da política agroambiental.

Fase 4

Anos 2000 - Introdução de um pagamento único por agricultor, de acordo com 
os critérios de ecocondicionalidade (produção sujeita a novas medidas ambientais, 
de qualidade e bem-estar dos animais); cumprimento obrigatório das regras de 
ecocondicionalidade no 1.º Pilar e alargamento das regras de ecocondicionalidade 
ao 2.º Pilar.

Fase 5

Pós-2013 - A provisão de bens ambientais públicos está na base da legitimidade da 
nova PAC. Nesta perspetiva, os agricultores devem ser recompensados pelos serviços 
ambientais que prestam ao público mais vasto.  O pagamento “verde” (pagamento 
para práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente), novo instrumento de 
política obrigatório, constitui a grande alteração na arquitetura global da política.

Fonte: Elaboração própria

Atualmente, a PAC continua estruturada em dois pilares que diferem 
no que concerne a sua estrutura, funcionamento e financiamento. Os paga-
mentos diretos aos agricultores, principal instrumento do primeiro pilar, são, 
desde 2005, sujeitos à aplicação e ao cumprimento obrigatório das regras de 
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“ecocondicionalidade”, isto é, ao cumprimento das diretivas ambientais da 
UE e à manutenção das terras em boas condições agrícolas e ambientais. No 
segundo pilar, ou PDR, as questões relacionadas com o ambiente, a conserva-
ção da natureza e da biodiversidade são abordadas por meio de instrumentos 
específicos, dentre os quais se destacam os pagamentos aos agricultores sujeitos 
a restrições de utilização agrícola em zonas com condicionantes ambientais, 
os pagamentos agroambientais, ou os pagamentos Natura 2000. Os compro-
missos assumidos devem ir além das boas práticas agrícolas.

Tabela 2 – Instrumentos da política de desenvolvimento rural - articulação 
entre ambiente, conservação da natureza e biodiversidade
Datas Instrumento Orientação

1975

Diretiva 75/268/
CEE do Conselho 
de 28 de Abril de 
1975  

Cria um regime específico de indemnizações compensatórias, 
e outras medidas especiais, para a agricultura em zonas de 
montanha e outras zonas desfavorecidas, a fim de compensar 
as desvantagens naturais permanentes, com vista à prossecução 
da atividade agrícola, à manutenção de um mínimo de 
povoamento e à conservação do espaço natural. A lógica da 
intervenção era a de manter a agricultura nessas zonas, através 
de medidas destinadas a favorecer a atividade agrícola e a 
melhoria do rendimento dos agricultores, e travar os processos 
de êxodo agrícola e rural.

1985

Regulamento CEE 
n.º 797/85 do 
Conselho de 12 de 
Março de 1985

Define um regime de ajudas nacionais aos agricultores, com 
vista a contribuir para a introdução, ou para a manutenção, de 
práticas de produção agrícola compatíveis com as exigências da 
proteção do meio ambiente, e assegurar-lhes um rendimento 
adequado (artigo 19.º). Concretamente, no âmbito do artigo 
19.º, os Estados-membros eram autorizados a introduzir 
regimes especiais nacionais, em zonas sensíveis do ponto de 
vista ambiental, pelo que a sua aplicação era voluntária, e não 
era comparticipada pelo orçamento comunitário.
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1992

Regulamento CEE 
n.º 2078/92 do 
Conselho de 30 de 
Junho de 1992

Institui um regime de ajudas para a proteção do ambiente, da 
paisagem e dos recursos naturais, por via da aplicação de um 
programa de medidas agroambientais. Mais especificamente, o 
regulamento constituiu uma das três medidas de acompanhamento 
da reforma da PAC de 1992, com o objetivo de conceder ajudas 
para a proteção do ambiente, da paisagem e dos recursos naturais 
(através da aplicação de medidas agroambientais).

1999

Regulamento CE 
n.º 1257/99 do 
Conselho de 17 de 
Maio de 1999 

Relativo ao apoio do FEOGA (secção Garantia e secção 
Orientação) ao desenvolvimento rural, junta, num único 
regulamento, nove regulamentos anteriormente em vigor, 
com o objetivo de cofinanciar o segundo pilar da PAC. A 
preservação do ambiente rural constituía o núcleo central 
das várias medidas propostas no âmbito do regulamento, 
como, por exemplo, as medidas agroambientais (Capítulo 
VI), as medidas referentes às zonas desfavorecidas e a regiões 
com condicionantes ambientais (Capítulo V), à silvicultura 
(Capítulo VIII), à proteção do ambiente em relação com a 
agricultura, a silvicultura e a conservação do espaço natural 
para a promoção do desenvolvimento das zonas rurais (Capítulo 
IX). A estas juntavam-se, de forma indireta, as medidas relativas 
aos investimentos nas explorações agrícolas que satisfizessem as 
normas mínimas de ambiente, higiene e bem-estar dos animais 
(Capítulo I), ou as referentes à formação, com vista à preparação 
dos agricultores para a aplicação de métodos de produção 
compatíveis com a manutenção e a valorização da paisagem, e 
com a proteção do ambiente (Capítulo III).

2003

Regulamento CE 
n.º 1783/2003 do 
Conselho de 29 de 
Setembro de 2003

Introduz algumas alterações no apoio do FEOGA ao 
desenvolvimento rural, com a ampliação das regras de 
ecocondicionalidade às medidas de desenvolvimento rural, 
alterando assim o Regulamento CE n.º 1257/99. Com 
este regulamento, passaram a ser concedidos apoios aos 
agricultores cujas explorações se situassem, ao abrigo das 
Diretivas Natureza, em zonas designadas como rede Natura 
2000, com o objetivo de aplicarem, ou ajustarem, as práticas 
agrícolas à classificação, contribuindo, desta forma, para a 
gestão sustentável das áreas da rede.
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2005

Regulamento CE 
n.º 1698/2005 do 
Conselho de 20 de 
Setembro de 2005

Relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo FEADER, 
define o contexto estratégico da política de desenvolvimento 
rural, bem como as prioridades e medidas relativas ao 
desenvolvimento rural. As medidas do Eixo 2, melhoria 
do ambiente e da paisagem rural, conforme definidas no 
regulamento, eram medidas destinadas, sobretudo, à utilização 
sustentável das terras agrícolas, através de pagamentos aos 
agricultores: para a compensação de desvantagens em zonas 
de montanha; para compensação de desvantagens noutras 
zonas que não as de montanha; pagamentos Natura 2000; 
pagamentos agroambientais; e pagamentos relacionados com 
o bem-estar animal.

2013

Regulamento UE 
n.º 1305/2013 
do Parlamento 
Europeu e do 
Conselho de 17 
de Dezembro de 
2013

Relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Conselho.
Define os objetivos para os quais a política de desenvolvimento 
rural deve contribuir e as prioridades específicas da União 
em matéria de desenvolvimento rural. No que refere os 
objetivos relacionados com a gestão sustentável dos recursos 
naturais e ações no domínio do clima, o regulamento prevê 
uma série de medidas, nomeadamente: investimentos não 
produtivos ligados ao cumprimento de objetivos no domínio 
agroambiental e climático, ao nível da conservação da 
biodiversidade das espécies e dos habitats, ou que aumentem 
o valor de amenidade pública de uma zona Natura 2000, 
ou de outros sistemas de elevado valor natural (artigo 17.º, 
alínea d); pagamentos ligados ao agroambiente e ao clima 
(artigo 28.º); pagamentos a favor da agricultura biológica 
(artigo 29.º); pagamentos a título da rede Natura 2000 (artigo 
30.º); e pagamentos a favor de zonas sujeitas a condicionantes 
naturais, ou a outras condicionantes específicas (artigos 31.º e 
32.º). O apoio deverá estar associado aos requisitos específicos 
descritos nos programas de desenvolvimento rural, e deve 
ultrapassar as normas e os requisitos obrigatórios aplicáveis, 
de acordo com as regras de ecocondicionalidade. 

Fonte: Elaboração própria, a partir das diretivas e regulamentos elencados.
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Foi, no entanto, com o Regulamento CEE n.º 2.078/92, que, como já 
referido, está na base da criação das medidas agroambientais, que a ligação entre 
a política agrícola e as designadas diretivas “Natureza”, as diretivas “Aves” e 
“Habitats” passaram a ser evidenciadas de forma mais direta (Lowe e Baldock, 
2000), nomeadamente, por meio do alargamento da incidência das medidas 
agroambientais, de forma a contemplar os requisitos de implementação dessas 
mesmas diretivas.

As medidas agroambientais são as únicas medidas obrigatórias que os 
Estados-Membros devem implementar no âmbito da programação rural, pelo 
que constituem o principal instrumento de política do segundo pilar para 
incentivar os agricultores a adotarem práticas de gestão agrícola benéficas 
para a biodiversidade. Uma das virtudes das medidas agroambientais é a sua 
flexibilidade, a qual permite que os Estados-Membros desenvolvam regimes 
de ajuda voluntários que reflitam as diferentes condições locais, biofísicas, 
climáticas, ambientais e agrícolas. Uma série de estudos científicos confirmou 
que, globalmente, o estado da biodiversidade dos habitats agrícolas sujeitos 
a medidas agroambientais é significativamente melhor do que seria caso essa 
política não tivesse sido implementada (Poláková et al., 2011).

A Diretiva “Aves” e a Diretiva “Habitats” constituem o principal qua-
dro jurídico para a conservação da natureza e da biodiversidade na UE. As 
designadas diretivas “Natureza” contêm uma série de requisitos que, inde-
pendentemente de serem responsabilidade direta dos Estados-Membros e 
vinculativos para os agricultores e outros gestores do espaço rural, têm fortes 
implicações nos espaços rurais. 

Aos Estados-Membros são imputadas obrigações, como a implementação 
de todas as medidas necessárias para preservar, manter ou restabelecer, em 
termos de diversidade e extensão suficientes, os habitats de todas as espécies 
de aves que vivem naturalmente em estado selvagem (artigo 3.º, inciso 1, da 
Diretiva “Aves”); de medidas que garantam a manutenção e, se necessário, 
o restabelecimento dos tipos de habitats naturais e das espécies em estado 
de conservação favorável (artigo 3.º, inciso 1, da Diretiva “Habitats”); ou, 
ainda, a criação de incentivos para a gestão ou desenvolvimento de elementos 
paisagísticos importantes para a flora e a fauna selvagens, a fim de melhorar 
a coerência ecológica da rede Natura 2000 (artigos 3.º, inciso 3 e 10.º, da 
Diretiva “Habitats”).
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Os agricultores cujas explorações agrícolas se situem em áreas classifi-
cadas como Natura 2000 têm que cumprir certos requisitos, incluídos nas 
regras de ecocondicionalidade da PAC: a manutenção e adaptação ajustadas 
aos imperativos ecológicos dos habitats situados no interior e no exterior das 
ZPE (artigo 3.º, inciso 2, alínea b, da Diretiva “Aves”); ou a adoção de medidas 
de conservação especial, respeitantes ao habitat das espécies de aves que vivem 
naturalmente em estado selvagem, de modo a garantir a sua sobrevivência 
e reprodução na sua área de distribuição (artigo 4.º, inciso 1, da Diretiva 
“Aves”), sob pena de se perder o acesso a pagamentos diretos.

Com a evolução da integração das preocupações ambientais na política 
agrícola, tornou-se igualmente claro que grande parte da biodiversidade da 
UE está situada em áreas rurais ou áreas contíguas a explorações agrícolas, e é 
afetada pelos sistemas de produção e práticas de gestão agrícola. Nesse sentido, 
foi também reconhecida a importância da implementação e da associação 
da diretiva “Natureza” à política agroambiental, pois, apesar de não estarem 
diretamente relacionadas com a agricultura, influenciam a gestão agrícola.

A política agroambiental na União Europeia

No contexto da PDR, as medidas agroambientais, além de serem assu-
midas como um instrumento de política que visa à integração da componente 
ambiental na componente agrícola, constituem, como já referido, as únicas 
medidas obrigatórias a executar pelos Estados-Membros no âmbito da pro-
gramação rural.

Às estratégias nacionais de implementação da política agroambiental não 
são, contudo, alheias questões históricas e culturais, tais como a importância 
da agricultura e das questões agrícolas como referência do mundo rural, bem 
como o peso que as questões ambientais ocupam nas sociedades e nos espaços 
rurais. Se, na UE, a integração da componente ambiental na política agrícola 
começou a ser colocada com mais acuidade a partir dos anos 1980, no nível 
nacional, essa preocupação estava já presente em vários Estados-Membros. 

De fato, a relevância atribuída aos usos não produtivos das áreas rurais, 
principalmente no que respeita as suas qualidades estéticas, associadas a uma 
representação do rural como natureza e paisagem, a chamada tradição natu-
ralista, tem fortes raízes nos países do Norte, sobretudo no Reino Unido, a 
partir de finais do século XIX (Hoggart et al., 1995). Não é, pois, por acaso 
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que o Reino Unido tenha sido o principal arquiteto da política agroambiental 
europeia. Igualmente, nos países nórdicos, o rural sempre esteve profusamente 
ligado à natureza, manifestando-se isso na integração da proteção ambiental 
nas práticas agrícolas e florestais, e no forte caráter regulatório das políticas 
nacionais no que se refere à conservação da natureza (Hoggart et al., 1995).

Por oposição, nos países do Sul, as atividades não agrícolas só mais 
recentemente começaram a ser equacionadas. Nesses países, verifica-se uma 
presença mais frágil das atividades não agrícolas e uma agricultura mais pre-
sente, que conforma um rural em acentuada mudança, mas ainda com algumas 
das suas heranças tradicionais (Baptista, 2001). Daí que, em Espanha, Grécia 
e Portugal, a introdução da questão ambiental na política agrícola tenha tido 
início apenas com a aplicação do Regulamento 2.078/92 (Cf. Jollivet, 1997; 
Guizo, 2011; Mansinho e Schmidt, 1997). 

Na mesma perspectiva, a introdução da política ambiental na agenda da 
UE foi essencialmente da responsabilidade da Alemanha, Dinamarca e Países 
Baixos, sendo posteriormente reforçada com a adesão da Áustria, Finlândia 
e Suécia, em 1995 (Rodrigo, 2001). Países estes com fortes tradições nas 
questões ambientais e que, em certas áreas, impunham regulamentos mais 
rígidos, propondo a criação de legislação ambiental para a qual não havia 
correspondência na União (Johnson e Corcelle, 1997).

A partir do Regulamento 1.257/99, os objetivos das medidas agroam-
bientais não só são redefinidos – a sua acepção passa a ser, exclusivamente, a de 
um apoio aos métodos de produção agrícola destinados à proteção do ambiente 
e do espaço natural –, como também progridem, a par e passo, com as regras 
de ecocondicionalidade estabelecidas para os pagamentos do primeiro pilar. 
Ou seja, os compromissos agroambientais assumidos passam a ter que ir mais 
além da mera aplicação das boas práticas agrícolas correntes, e as obrigações 
legais ambientais passam a ser condição para aceder aos regimes de ajuda, e não 
meta a atingir. O alargamento das regras de ecocondicionalidade ao segundo 
pilar atenuaria, assim, a polarização existente, em termos de regras ambientais, 
entre as explorações agrícolas apoiadas no âmbito da política agroambiental 
e as que eram apoiadas no âmbito dos pagamentos diretos (primeiro pilar).

Em 2007, a integração da componente ambiental/conservação da natu-
reza na PDR é consolidada, constituindo uma prioridade estratégica da progra-
mação de desenvolvimento rural, por via da política agroambiental. Ou seja, 
a política agroambiental passa de medida de acompanhamento da reforma da 
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PAC, com um peso bastante reduzido no orçamento do FEOGA-Garantia, 
a uma das medidas centrais de desenvolvimento rural, não só em termos de 
programação mas também em termos de financiamento – em 1998, a política 
agroambiental representava 4% do orçamento total do FEOGA-Garantia; 
em 2012, os pagamentos agroambientais representavam 53% da despesa 
realizada do FEADER (Clemente, 2016).55

Os pagamentos agroambientais, juntamente com os pagamentos 
Natura 2000, constituíam as principais medidas para a integração dos obje-
tivos ambientais/conservação da natureza no desenvolvimento rural, e para 
a operacionalização dos compromissos assumidos pela UE no âmbito da 
biodiversidade. 

Em dezembro de 2013, e tendo por base a distribuição percentual da 
despesa pública total programada para o período 2007-2013, os pagamentos 
agroambientais constituíam prioridade orçamental na maioria dos Estados-
-Membros, com maior peso na Bélgica, Suécia, Países Baixos, Reino Unido e 
Hungria (despesa pública superior a 65%). A exceção foram França e Portugal, 
cuja prioridade incidiu nos pagamentos para compensação de desvantagens 
em zona de montanha (despesa pública superior a 30%); e Malta, Letônia, 
Lituânia e Polônia, com primazia nos pagamentos para compensação de des-
vantagens em zonas que não as de montanha (despesa pública superior a 40%). 
Relativamente aos pagamentos Natura 2000 (setor agrícola), poucos foram os 
países que incluíram essa medida na sua programação (apenas doze), e os que 
o fizeram atribuíram-lhe um orçamento muito reduzido – Bulgária, Hungria, 
Irlanda e Letônia foram os países com maior peso de despesa pública total 
programada para os pagamentos Natura 2000 (entre 2% e 6%).6

No final de 2013, a proporção de área agrícola apoiada por pagamentos 
agroambientais, ao abrigo dos programas de desenvolvimento rural, repre-
sentava 26,3% da SAU na UE27 (excluída a Croácia). Em cinco Estados-
-Membros, esses pagamentos representavam mais de 50% da SAU apoiada 
por medidas de desenvolvimento rural – Finlândia (93,7%), Luxemburgo 
(90,3%), Áustria (76,9%), Suécia (62,4%) e Estônia (56,9%); por oposição, a 

5 Entende-se por política agroambiental a integração de preocupações ambientais na política 
agrícola com os objetivos de minimizar os riscos de degradação ambiental e de aumentar a 
sustentabilidade dos ecossistemas agrícolas.

6 Para um maior aprofundamento da análise da aplicação da Política Agroambiental na UE, no 
período 2007-2013, ver Clemente, 2016.
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Dinamarca (6,5%), o Chipre (8,8%) e a Grécia (1,8%) tinham menos de 10% 
de área apoiada por esse tipo de medida. No total da UE27, o Reino Unido 
contribuía com a maior proporção de SAU apoiada por medidas agroam-
bientais, representando 15% da SAU da UE apoiada por esse tipo medida, 
logo seguido pela França (14%), Espanha (12 %) e Alemanha (11%).

No atual quadro de programação comunitária (2014-2020), a UE 
entende que os objetivos de desenvolvimento rural serão realizados por meio 
de seis prioridades estratégicas, constituindo a prioridade 4: “Restaurar, pre-
servar e melhorar os ecossistemas ligados à agricultura e à silvicultura”, a mais 
relevante no contexto da rede Natura 2000.

Tabela 3 – Prioridades estratégicas de desenvolvimento rural 2014-2020

P1: Fomentar a transferência de conhecimentos e a inovação nos setores agrícola e 
florestal e nas zonas rurais.(*)

P2: Aumentar a competitividade e a viabilidade das explorações agrícolas, todos os 
tipos de agricultura, em todas as regiões, e promover tecnologias agrícolas inovadoras 
e a gestão sustentável das florestas.

P3: Promover a organização da cadeia alimentar, incluindo a transformação e 
comercialização dos produtos agrícolas, o bem-estar animal e a gestão de riscos na 
agricultura.

P4: Restaurar, preservar e melhorar os ecossistemas dependentes da agricultura e 
das florestas.

P5: Promover a utilização eficiente dos recursos e apoiar a passagem para uma 
economia hipocarbónica e resiliente às alterações climáticas nos setores agrícola, 
alimentar e florestal. 

P6: Promover a inclusão social, a redução da pobreza e o desenvolvimento económico 
das zonas rurais.

Fonte: Artigo 5º do Regulamento da EU nº 1305/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de 
Dezembro de 2013.
Notas: (* ) A P1 é uma prioridade transversal a toda a programação rural 2014-2020.

Entre as medidas que a UE considera de particular interesse para o cum-
primento da prioridade 4 estão o agroambiente e clima (M10), a agricultura 
biológica (M11), os pagamentos a título da rede Natura 2000 (M12) e os 
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pagamentos relativos a zonas sujeitas a condicionantes naturais ou outras con-
dicionantes específicas (M13). A UE considera que as medidas agroambientais, 
agora incorporadas às medidas climáticas, deverão continuar a desempenhar 
um papel importante no apoio ao desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais, e na resposta à procura crescente de serviços ambientais por parte da 
sociedade, pelo que a sua inclusão nos programas de desenvolvimento rural 
dos Estados-Membros é obrigatória. À semelhança do período 2007-2013, 
continua a ser a única medida imposta no âmbito da programação rural dos 
Estados-Membros.

Em finais de 2016, a P4 era a prioridade com maior peso na despesa 
pública total programada da UE28 (45,8%), sendo superior a 60%, na Irlanda 
(73%), Finlândia (70%), Reino Unido (69%), Áustria (68%), Dinamarca 
(67%), República Checa (65%) e Suécia (63%). Apenas Portugal apresentava 
uma despesa pública programada na P4 abaixo dos 30% (29%). 

Nesse mesmo período, na UE28, as medidas com maior peso na progra-
mação da P4 eram por ordem de importância, a M13 e a M10 (respetivamente, 
com 36% e 35% de dotação programada). Finlândia (65%), França (63%), 
Eslováquia (54%) e Polônia (52%) apresentavam uma despesa pública progra-
mada superior a 50% na M13, e, em contraste, o Reino Unido (7%) e a Hun-
gria (6%) apresentavam dotações abaixo dos 10% nessa medida. A M10, única 
medida obrigatória, foi programada por todos os países e constituiu prioridade 
orçamental, na maioria dos Estados-Membros, com dotação acima dos 50%, 
no Reino Unido (71%), na Estônia (67%), na Bélgica (55%), nos Países-Baixos 
(54%) e na Hungria (53%). Apenas Malta apresentava uma dotação abaixo dos 
15% (13%). No que se refere à M12, e por comparação com 2007-2013, mais 
Estados-Membros programaram despesa pública para essa medida. Contudo, 
apenas quatro países apresentavam valores acima dos 6%, nomeadamente Bul-
gária (14%), Hungria (14%), Estônia (9%) e Bélgica (7%).

Apesar dos pagamentos agroambientais e climáticos constituírem a única 
medida obrigatória dos programas de desenvolvimento rural, isso não significa 
que a esta seja considerada prioritária na programação dos Estados-Membros 
– em doze Estados-Membros (de forma mais ou menos equilibrada), a prio-
ridade orçamental atribuída à M13 revelou-se mais relevante do que a M10. 
Isso significa que há um forte sistema concorrencial (quer no nível do segundo 
pilar, quer entre pilares) e que, muitas vezes, acabam por prevalecer regimes 
de ajuda que estão mais relacionados com a prática agrícola do que com as 
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práticas ambientais, por serem mais competitivos em termos de montantes e 
taxas de apoio. Se as medidas agroambientais são obrigatórias para os Estados-
-Membros, são voluntárias para os agricultores, pelo que “ganham” as medidas 
mais apelativas, quer em termos de financiamento, quer em termos de gestão 
da prática agrícola. Ou seja, os agricultores tenderão a optar por regimes de 
ajuda que apoiem métodos já usados e não impliquem uma transformação 
das suas práticas agrícolas.

Tal como a implementação da política agroambiental varia de forma 
distinta entre Estados-Membros, também as metas a atingir são diferentes. 
Na programação de 2014-2020, essas metas refletem não só os períodos de 
programação anterior, como também as circunstâncias nacionais e as diferentes 
prioridades estratégicas definidas por cada Estado-Membro. Nesse sentido, e 
no conjunto da UE28, estima-se que 22,5% da SAU seja apoiada por medi-
das agroambientais em 2020: 99,9% na Finlândia; 93,5% em Luxemburgo; 
81,3% na Áustria; e 80,3% na Eslovênia. Na Lituânia (9,5%), Croácia (6,4%), 
Países Baixos (6,1%), Malta (6,0%) e Bulgária (3,2%), estima-se que a SAU 
em medidas agroambientais seja inferior a 10%. Estima-se igualmente que, 
em 2020, o país com maior peso de área agrícola apoiada por pagamentos 
agroambientais e climáticos na UE28 seja Espanha (13%), ultrapassando o 
Reino Unido (12%), a Alemanha, a França e a Itália (cada com 9%).

… E a sua implementação em Portugal

Em Portugal, como se referiu anteriormente, a integração de objetivos 
ambientais na política agrícola deu-se apenas com a transposição do Regula-
mento 2.078/92 para o direito interno. A relativa debilidade do debate nacio-
nal sobre os problemas agroambientais deriva, em parte, da perspetiva que 
vê a modernização da agricultura como um processo inacabado (Lowe et al., 
2000; Guizo, 2011) e reflete a herança do país ter vivido um longo período de 
tempo sob um regime político autoritário que sobrevalorizava a agricultura e o 
mundo rural (Hoggat et al., 1995). Consequentemente, a revolução de 1974 
conduziu a uma concepção de desenvolvimento que colocava o setor primá-
rio no último lugar dos setores econômicos e considerava a “desruralização” 
do país um objetivo a atingir, por oposição ao regime e ideologia salazaristas 
(Mansinho e Schmidt, 1997). 
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Paralelamente, e tal como o processo de reforma agrária veio a demons-
trar, os direitos de propriedade estão profundamente enraizados no mundo 
rural, mesmo se de modo desigual a norte e a sul do país, pelo que Portu-
gal tem tentado evitar abordagens regulatórias que possam ser consideradas 
uma interferência nos direitos de propriedade dos agricultores. Dessa posição 
política resultaram retrocessos na implementação da política agroambiental. 
Os regimes de apoio agroambientais têm sido entendidos como fonte de ren-
dimento complementar para os agricultores, servindo, em certos casos, para 
financiar as estruturas das explorações agrícolas – medidas que pouco têm a 
ver com questões ambientais –, ou constituindo um regime de apoio aos agri-
cultores familiares tradicionais, principalmente nas regiões mais deprimidas 
do país (cf. Lowe et al., 2000).

O primeiro programa agroambiental português, aprovado em 1994, 
contemplava, na sua maioria, medidas horizontais aplicáveis a todo o territó-
rio, ou a regiões definidas, e procurava dar resposta a problemas concretos da 
agricultura de cada região, e apoiar os sistemas tradicionais extensivos, que 
correspondiam a paisagens específicas (Pinto-Correia, 2001). O programa 
incidia nas regiões mais desfavorecidas, regiões com fragilidades estruturais e 
caraterizadas por uma acentuada recessão demográfica, baixo nível de quali-
ficação das populações e acentuado envelhecimento (Cordovil e Rosa, 1997). 

Em 2001, enquadrado pelo Regulamento 1.257/99, foi aprovado o 
segundo Programa Agroambiental nacional. Integrado no Plano de Desenvol-
vimento Rural, RURIS, o segundo programa agroambiental mantinha uma 
continuidade em termos de objetivos, apresentando, no entanto, algumas 
variações em relação ao primeiro, nomeadamente, no nível da estrutura, com 
o alargamento das áreas de intervenção.

Durante esses dois períodos de programação, o país optou, todavia, pela 
implementação de programas nacionais que, pese embora algumas medidas 
incidissem em determinadas regiões com problemas agrícolas particulares, 
na sua maioria consistiam em medidas horizontais. A única medida de 
cariz territorial foi o Plano Zonal de Castro Verde (PZCV), aplicado entre 
1995 e 2005, que se destinava a uma zona ambientalmente sensível e refletia 
uma situação ambiental e condições naturais próprias, e para a qual foram 
traçados apoios e compromissos que tinham em conta as estruturas agrícolas 
e as principais orientações da produção agrícola.
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Mais recentemente, dados relativos à despesa pública programada do 
Programa de Desenvolvimento Rural em Portugal (PRODER), para o período 
2007-2013, revelam que a prioridade orçamental foi dada a medidas relaciona-
das com a promoção da competitividade agrícola (41,9%), em detrimento de 
medidas com impacto na gestão sustentável do espaço rural (33,4%). Apesar 
de estas últimas representarem cerca de 33% da dotação total da progra-
mação rural, a prioridade recaiu em medidas relacionadas com a produção 
agrícola, nomeadamente, com a manutenção da atividade agrícola em áreas 
desfavorecidas, e com a valorização de modos de produção, mantendo-se a 
agricultura como o domínio central da programação de desenvolvimento rural 
em 2007-2013.

Tendo em conta o aumento, ao longo dos anos7, da proporção de área 
agrícola apoiada por regimes de ajuda agroambiental, em 2009, de acordo 
com o EUROSTAT, mais de 45% da área agrícola sob compromisso em 
Portugal estava incluída na categoria “produção integrada”, que constitui um 
sistema agrícola de produção de produtos agrícolas, assentes em boas práticas 
agrícolas e ambientais.

De fato, em Portugal, a agricultura ainda tem um peso relevante, não 
só do ponto de vista econômico, social e simbólico, mas também do ponto 
de vista ambiental e territorial. As áreas rurais representam cerca de 81% do 
território nacional continental, 18% da SAU estando integrada em áreas rede 
Natura 20008, as quais abrangem 15% da superfície agrícola do continente. 
Simultaneamente, em 90% da superfície total da Natura 2000, existe um 
elevado grau de associação entre os valores naturais a conservar e o tipo de 
gestão agrícola e florestal praticada (Santos et al., 2006), remetendo para a 
ideia de que, tal como no resto da Europa, também em Portugal grande parte 
da biodiversidade está situada em áreas rurais ou áreas contíguas a explorações 
agrícolas e é afetada pelos sistemas de produção e práticas de gestão agrícola.

Apesar de Portugal estar entre os países da UE com maior proporção 
do seu território abrangido pela rede Natura 2000 e maior proporção de 
SAU, quer em rede Natura, quer em sistemas agrícolas de alto valor natural, 

7 Em 2001, a área agrícola apoiada por medidas agroambientais correspondia a 12,2% da SAU 
do país, em 2007, a 27,5% e, em 2013, a 29,4%. A meta de Portugal para 2020 é a de que a 
proporção de SAU sob compromisso agroambiental seja de 31%. 

8 Em Portugal, a rede Natura 2000 é composta por 166 áreas classificadas, que representam cerca 
de 21% da superfície terrestre do país (valores em março de 2019).
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a estratégia política nacional tem-se escorado em medidas relacionadas com 
o aumento da competitividade da agricultura. Isso acontece porque a multi-
funcionalidade das áreas rurais portuguesas não se concretizou plenamente. 

Portugal “Um rural que já não é agricultura, mas que ainda não é outra coisa”

A evolução das políticas para o desenvolvimento dos espaços rurais em 
Portugal não é dissociável da evolução da política europeia de desenvolvimento 
rural. À semelhança do que aconteceu na maioria dos países europeus, também 
em Portugal, os anos 1950 constituíram um período em que as políticas públi-
cas para as áreas rurais foram orientadas para a modernização da agricultura, 
com vista ao aumento da produção e produtividade agrícolas. 

A partir dos anos 1960, e até ao início dos anos 1990, não obstante a 
perda de importância da agricultura como atividade econômica dominante nos 
espaços rurais, a aposta da UE continuou a recair na produção e na moderni-
zação agrícolas. Essa opção escudava-se nos próprios objetivos da PAC, con-
sagrados no Tratado de Roma, de aumentar a produtividade da agricultura, 
promovendo o progresso técnico e assegurando o desenvolvimento racional 
da produção agrícola e a ótima utilização dos fatores de produção.

Portugal não fugiu a esse modelo, e, desde a sua adesão à UE, em 1986, 
e até 1992, ano em que se deu a primeira grande reforma da PAC e teve iní-
cio o Programa Ligação Entre Ações de Desenvolvimento da Economia Rural 
(Programa LEADER9), as preocupações da política rural situaram-se, quase 

9 A ideia base do LEADER era a criação de um programa que perfilhasse os princípios do desen-
volvimento local (parcerias, descentralização, territorialização, inovação etc.), com o objetivo de 
combater a desertificação das zonas rurais, criando condições para a sua revitalização endógena. 
O LEADER I (1991-1994) tinha por objetivo principal a experimentação de novas abordagens 
locais, inovadoras e demonstrativas, baseando-se numa concepção integrada e endógena do 
desenvolvimento das áreas rurais (Comunicação aos Estados-Membros 91/C 73/14, publicada 
no JO C 73, de 19 de março de 1991, p. 33-7). 

 O LEADER II (1994-1999), delineado no âmbito da segunda reforma dos fundos estruturais (de 
1993), manteve o essencial do seu antecessor. Contudo, nessa iniciativa, a inovação desempenhou 
um papel importante tanto no nível do método e do conteúdo das ações como por meio da 
articulação com as políticas em curso no mesmo território (Comunicação aos Estados-Membros 
94/C 180/12, publicada no JO C 180, de 1 de julho de 1994, p. 48-59). 

 O objetivo do LEADER+ (2000-2006) era o de incentivar os agentes rurais a refletirem sobre o 
potencial de desenvolvimento dos territórios numa perspetiva a mais longo prazo. Articulava-
-se em torno de três vetores: vetor 1 – apoio a estratégias territoriais de desenvolvimento rural, 
integradas e de carácter piloto, assentes na abordagem ascendente e na parceria horizontal; vetor 
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exclusivamente, no âmbito dos investimentos estruturais (modernização das 
explorações agrícolas, melhoria da transformação e da comercialização dos produ-
tos agrícolas e rejuvenescimento da agricultura). É, contudo, possível identificar 
algumas medidas surgidas no âmbito da política regional, com o objetivo de 
corrigir as assimetrias regionais, que incidiram no desenvolvimento de espaços 
rurais com problemas de desenvolvimento específicos. As primeiras medidas de 
desenvolvimento rural surgem em meados dos anos 1980, no âmbito da política 
regional, com a aprovação do Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado de 
Trás-os-Montes (PDRITM), em 1982, e de vários Programas Integrados de 
Desenvolvimento Regional (PIDR) postos em prática, entre 1985 e 1986, em 
diferentes regiões do país (Cova da Beira, Baixo Mondego, Norte Alentejo etc.).

As duas grandes reformas dos fundos estruturais da UE conduziram a 
fortes transformações das áreas rurais da Europa, resultantes da alocação de fun-
dos estruturais para apoiar programas de desenvolvimento integrado em áreas 
rurais10. Com a reforma dos fundos estruturais, a UE adota uma metodologia 
de orientação dos fundos estruturais para objetivos prioritários, assente numa 
visão territorial e intersetorial do desenvolvimento, e acordada nos seguintes 
princípios: concentração, programação, parceria e adicionalidade. Durante esse 
período (1989-1999), todas as regiões de Portugal foram elegíveis no âmbito 
do Objetivo 1, ou Objetivo da Convergência, que se concentrava nas regiões 
menos desenvolvidas da UE (regiões com um PIB per capita inferior a 75% da 
média europeia). Contudo, as intervenções no âmbito da política agrícola em 
Portugal abrangeram, sobretudo, ações de melhoria das condições de produção 
agrícola e de eficácia das explorações agrícolas, valorização da qualidade dos 
produtos, desenvolvimento dos recursos humanos em meio rural e, em menor 
escala, medidas relacionadas com a preservação do ambiente e dos recursos 
naturais, por força da obrigatoriedade das medidas agroambientais. 

2 – apoio à cooperação interterritorial e transnacional; vetor 3 – colocação em rede do conjunto 
dos territórios rurais da União, beneficiários ou não do LEADER+, bem como de todos os 
agentes de desenvolvimento rural (Comunicação da Comissão aos Estados-Membros 2.000/C 
139/05, publicada no JO C 139, de 18 de maio de 2000, p. 5-13).

10 Com essa reforma, pela primeira vez foram estabelecidos objetivos prioritários para a aplicação 
dos fundos estruturais, que determinaram a passagem definitiva de uma abordagem setorial para 
a programação integrada de medidas que podiam abranger os três grandes fundos estruturais 
europeus (FEDER, FSE e FEOGA-Orientação), por meio do desenvolvimento de projetos 
orientados e coordenados em nível regional.
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Em suma, as políticas nacionais traçadas visavam, maioritariamente, 
ao reforço da competitividade do setor agrícola e à promoção da viabilidade 
econômica das explorações agrícolas. À exceção do Programa LEADER, o 
apoio estrutural ao desenvolvimento rural aconteceu, durante esse período, 
quase sempre no âmbito da Política de Coesão (por intermédio dos Programas 
Operacionais regionais).

Entre 2000 e 2006, período que abrange a constituição oficial da PDR 
como segundo pilar da PAC, a multifuncionalidade da agricultura e a aborda-
gem multissetorial, a eficácia e a transparência na elaboração e na gestão dos 
programas definem-se como princípios fundamentais dessa política. A PDR 
emerge, assim, como segundo pilar da PAC, no sentido de um desenvolvi-
mento sustentável que assegurasse maior coerência entre o desenvolvimento 
rural e a política de preços e mercados da PAC, promovendo todas as suas 
componentes e incentivando a participação dos agentes locais. Tratar-se-ia de 
uma política de desenvolvimento rural ligada às atividades agrícolas e à sua 
reconversão, com vista ao melhoramento das explorações agrícolas; à segu-
rança e à qualidade dos produtos alimentares; à promoção de rendimentos 
equitativos e estáveis para os agricultores; à tomada de consciência dos desa-
fios ambientais; à promoção de atividades complementares ou alternativas, 
criadoras de emprego, que travassem o êxodo rural e reforçassem o tecido 
econômico e social dos espaços rurais; e ao melhoramento das condições de 
vida e de trabalho e à igualdade de oportunidades. 

Nesse âmbito, a UE aprova um regulamento referente ao apoio do 
Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA11) ao desen-
volvimento rural, o Regulamento CE n.º 1.257/99, que junta, num único 
regulamento, nove regulamentos anteriormente em vigor – i) investimentos 
nas explorações agrícolas; ii) instalação de jovens agricultores; iii) formação; 
iv) reforma antecipada; v) zonas desfavorecidas e regiões com condicionantes 
ambientais; vi) medidas agroambientais; vii) melhoria da transformação e 
da comercialização de produtos agrícolas; viii) silvicultura; ix) promoção da 

11 Criado em 1958, o FEOGA sofre a sua primeira grande transformação em 1964, sendo dividido 
em duas seções: a Seção Garantia, com o objetivo de financiar a componente de preços e mer-
cados agrícolas e assegurar aos agricultores a equidade de rendimentos; e a Seção Orientação, 
com a finalidade de cofinanciar projetos de reconversão e de criação de estruturas agrícolas, 
contemplando, assim, a componente sócio-estrutural, e que, em 1999, viria a tornar-se o 
segundo pilar da PAC. 
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adaptação e do desenvolvimento das zonas rurais –, com o objetivo de cofi-
nanciar o segundo pilar.

Apesar do novo regulamento ter como objetivo a integração e a coerên-
cia global da PDR, o seu impacto foi minimizado, nomeadamente pelo fato 
de algumas medidas serem financiadas pela seção Garantia, outras pela seção 
Orientação do FEOGA e, ainda, em alguns Estados-Membros, pela compli-
cação adicional de algumas medidas serem financiadas por seções diferentes 
consoante o tipo de região-objetivo. 

Em Portugal, isso significou uma fragmentação das medidas de desenvolvi-
mento rural por quatro programas: o Programa Operacional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (Programa AGRO) e a Medida Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural (Medida AGRIS) dos Programas Operacionais Regionais, ambos no 
âmbito dos Programas Operacionais do terceiro Quadro Comunitário de Apoio 
(QCAIII); o Plano de Desenvolvimento Rural, ou RURIS, que integrava as medi-
das de acompanhamento da PAC, financiadas pelo FEOGA – Seção Garantia; e 
o LEADER+, exclusivamente financiado pela seção orientação do mesmo fundo. 

Noutros termos, em Portugal, e à semelhança de Espanha, da Irlanda e 
da Grécia, países em que as áreas rurais constituíam, na sua totalidade, regiões 
Objetivo 1, os planos de desenvolvimento rural apenas contemplavam as medi-
das de acompanhamento da PAC, nomeadamente: medidas agroambientais, 
florestação de terras agrícolas, reforma antecipada, e indenizações compensató-
rias (também designadas, regime de apoio para as zonas desfavorecidas e regiões 
com condicionantes ambientais). As outras medidas de desenvolvimento rural 
estavam incluídas nos Programas Operacionais referentes ao Objetivo 1 (Ban-
darra, 2001). As medidas estruturais de apoio ao desenvolvimento rural eram 
objeto de programação integrada, no âmbito dos Programas Operacionais do 
QCAIII (AGRO e Medida AGRIS) e do Programa LEADER. 

Em 2005, tendo em vista quer o estabelecimento de um quadro legal 
único para o financiamento das despesas decorrentes da PAC, quer a cana-
lização de mais financiamento para a PDR, no período financeiro de 2007-
2013, foram instituídos dois novos fundos comunitários que revogaram 
o FEOGA nas suas duas seções: o Fundo Europeu Agrícola de Garantia 
(FEAGA) e o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEA-
DER). O primeiro suportaria as ações destinadas à regularização dos mer-
cados agrícolas e os pagamentos diretos aos agricultores previstos no âmbito 

Cidade e Campo.indd   104Cidade e Campo.indd   104 14/09/2020   17:39:5314/09/2020   17:39:53



105Políticas para os territórios rurais, urbanos e espaços metropolitanos

da PAC. O segundo cofinanciaria os programas de desenvolvimento rural, 
concentrando, desse modo, toda a componente estrutural da PAC.

Essa inflexão não significou, no entanto, no país, mais do que continuidade 
no financiamento de medidas relacionadas com aumento da competitividade do 
setor agrícola. Concretamente, a partir de 2007, as medidas de desenvolvimento rural 
passaram a fazer parte de uma programação única, o Programa de Desenvolvimento 
Rural (PRODER), o instrumento programático e financeiro de aplicação da PDR 
em Portugal Continental, para o período 2007-2013, financiado exclusivamente pelo 
FEADER. Em finais de 2015, e após o encerramento da execução do PRODER 
2007-2013, o montante total dos pagamentos efetuados era de cerca de 4.3 mil 
milhões de euros de despesa pública e de 3.5 mil milhões de euros de comparticipação 
FEADER – representando as medidas relacionadas com a competitividade do setor 
agrícola 43% do total executado (Domingos et al., 2016).

Se, até a adesão de Portugal à UE, a inexistência de políticas de desen-
volvimento rural integrado constituía um dado adquirido, ainda hoje não se 
pode falar de uma política de desenvolvimento rural, dada a ausência de arti-
culação entre os vários instrumentos e, essencialmente, dada a concentração 
das preocupações com o setor agrícola (Figueiredo, 2003).

Em Portugal, “o rural já está depois da agricultura mas ainda não é 
outra coisa, ou melhor, outras coisas” (Baptista, 2006, p. 100). Ou seja, a 
transição rural é ainda muito incipiente. Se, por um lado, os desafios que se 
colocam atualmente ao desenvolvimento rural não se esgotam na dimensão 
agrícola e convocam novas articulações entre o rural e o agrícola, por outro 
lado, as questões relacionadas com a agricultura estão sempre, direta ou 
indiretamente, presentes nas propostas que se têm avançado para o desen-
volvimento em meio rural.

Parece, todavia, claro que as orientações estratégicas da política nacio-
nal de desenvolvimento rural e o padrão de programação a favor de medidas 
relacionadas com a modernização das estruturas agrícolas, isto é, de medi-
das que promovem o aumento da competitividade da agricultura, não têm 
resultado, como se verá de seguida, do ponto de vista do desenvolvimento e 
da coesão das áreas rurais portuguesas. 
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O retrato territorial de Portugal

Portugal ainda é um país com uma forte componente rural. As Áreas 
Predominantemente Rurais (APR)12 representam 79,0% do território nacional 
por oposição às Áreas Predominantemente Urbanas (APU), que representam 
6,4% (EC, 2018). Das 25 regiões NUTS III, 16 são APR, de baixa densidade, 
remotas e em contração econômica – no período entre 2013 e 2015, as APR 
portuguesas registavam um PIB per capita de 64,7%, e as APU registavam um 
PIB de 90,4% (72% representando o valor médio nacional).

Apesar do investimento realizado na modernização das estruturas agrí-
colas, em 2017, o índice parcial de competitividade13 era inferior a 100 (média 
nacional) em todas as regiões predominantemente rurais14, com exceção do 
Alentejo Litoral. No que concerne ao índice parcial de coesão15, apenas quatro 
das dezesseis regiões predominantemente rurais apresentavam valores acima da 
média nacional (Alto Minho, Região de Coimbra, Região de Leiria e Alentejo 
Central). Quanto ao índice parcial de qualidade ambiental16, em nove regiões 

12 Segundo o Instituto Nacional de Estatística de Portugal, define-se como:
• Área Predominantemente Urbana (APU) – Freguesia que contempla, entre outros, o seguinte 

requisito: a freguesia integra a sede da Câmara Municipal e tem uma população residente 
superior a 5.000 habitantes.

• Área Mediamente Urbana (AMU) – Freguesia que contempla, pelo menos, entre outros, o 
seguinte requisito: a freguesia integra total ou parcialmente um lugar com população residente 
igual ou superior a 2.000 habitantes e inferior a 5.000 habitantes, sendo que o peso da popu-
lação do lugar no total da população residente na freguesia ou no total da população residente 
no lugar é igual ou superior a 50%.

• Área Predominantemente Rural (APR) – Freguesia não classificada como “Área Predominante-
mente Urbana” nem “Área Mediamente Urbana”.

13 “O índice de competitividade pretende captar o potencial (em termos de recursos humanos 
e de infraestruturas físicas) de cada região em termos de competitividade, assim como o grau 
de eficiência na trajetória seguida (medido pelos perfis educacional, profissional, empresarial e 
produtivo) e, ainda, a eficácia na criação de riqueza e na capacidade demonstrada pelo tecido 
empresarial para competir no contexto internacional” (INE).

14 Constituem regiões predominantemente rurais: Alto Minho, Alto Tâmega, Douro, Terras de 
Trás-os-Montes, Oeste, Região de Coimbra, Região de Leiria, Viseu Dão Lafões, Beira Baixa, 
Médio Tejo, Beiras e Serra da Estrela, Alentejo Litoral, Baixo Alentejo, Lezíria do Tejo, Alto 
Alentejo e Alentejo Central. 

15 “O índice de coesão procura refletir o acesso potencial da população a equipamentos e serviços 
coletivos básicos (saúde, educação, cultura), bem como perfis associados a uma maior inclusão 
social e a eficácia das políticas públicas traduzida no aumento da qualidade de vida e na redução 
das disparidades territoriais” (INE).

16 “A qualidade ambiental está associada às pressões exercidas sobre o meio ambiente e o territó-
rio, mas também aos respectivos efeitos sobre o estado ambiental (qualidade da água, do ar e 
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predominantemente rurais, os valores posicionavam-nas acima da média nacio-
nal. Apesar dessa variação, em nenhuma dessas regiões, o índice sintético de 
desenvolvimento regional17 estava acima da média nacional (mapa 1).

Mapa 1 – Índice sintético de desenvolvimento regional e índices parciais de 
competitividade, de coesão e de qualidade ambiental: situação face à média 
nacional (Portugal = 100), NUTS III, 2017

Fonte: INE, I.P.,Índice sintético de desenvolvimento regional.

utilização eficiente da energia) e às respostas em termos de comportamentos individuais e de 
implementação de políticas públicas” (INE).

17 “O Índice Sintético de Desenvolvimento Regional (ISDR) baseia-se num modelo conceitual 
que privilegia uma visão multidimensional do desenvolvimento regional, estruturando-o em 
três componentes: competitividade, coesão e qualidade ambiental” (INE).
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Dessa análise, ressalta que, pese embora o investimento realizado, no 
retrato territorial nacional, as áreas rurais continuam a ser pouco competitivas 
e coesas; em contrapartida, apresentam uma qualidade ambiental acima da 
média nacional. Após cerca de 30 anos de investimento, as regiões rurais 
não conseguiram reduzir as suas assimetrias e convergir com os valores 
nacionais de desenvolvimento. O que significa que os investimentos feitos 
em benefício das áreas rurais talvez não tenham sido, e não estejam a ser, 
os mais indicados.
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Considerações Finais

Em 1988, o relatório da UE, O futuro do mundo rural, tipificava os espaços 
rurais europeus de acordo com os problemas de desenvolvimento que enfrenta-
vam. As regiões rurais portuguesas enquadravam-se no segundo problema-tipo, 
o declínio rural. Eram regiões caracterizadas por um forte êxodo rural, em que 
o peso da agricultura era ainda relativamente significativo. A persistência de 
explorações agrícolas de pequena dimensão estava na base de situações de subem-
prego, com o abandono progressivo dos campos por parte da população ativa e o 
agravamento de fenômenos de erosão. Para cada problema-tipo, a UE distinguia 
uma estratégia de base que, no caso das regiões em acentuado declínio, preconi-
zava passar pelo desenvolvimento e diversificação da sua base econômica. Isso 
não significava, contudo, que a agricultura e a silvicultura não fizessem parte da 
solução, antes sugeria que, sem agricultura, não poderia haver desenvolvimento 
rural (CCE, 1988).

Quase três décadas depois, as áreas rurais portuguesas continuam a ser 
alvo de declínio e abandono agrícola. Esse processo teve início a partir dos 
anos 1960, sucessivos quadros comunitários, tendo-se revelado incapazes de 
o reverter, ou mesmo travar. As áreas rurais nacionais continuam a ser pouco 
competitivas e coesas; não conseguiram reduzir as suas assimetrias e convergir 
com os valores nacionais de desenvolvimento. Em contrapartida, apresentam 
uma qualidade ambiental acima da média, o que pode ser entendido como 
uma vantagem comparativa do seu desenvolvimento, no quadro de estratégias 
de política que se apoiam na qualidade ambiental desses espaços. 

Apesar da regressão da agricultura como atividade principal e do cresci-
mento do plurirrendimento e da pluriatividade agrícolas terem alterado o 
funcionamento econômico das áreas rurais portuguesas, a redefinição “com-
pulsiva” do espaço rural português está ainda associada em excesso à mod-
ernização e ao aumento da produção e produtividade agrícolas. Igualmente, a 
integração do ambiente, na sua componente de conservação da natureza nos 
programas de desenvolvimento rural em Portugal, está praticamente confinada 
aos compromissos assumidos pelo país no âmbito das políticas de desenvolvi-
mento rural e de ambiente da UE, não sendo assumida como estratégia de 
desenvolvimento para as áreas rurais.

Em suma, nas estratégias de desenvolvimento rural de tipo agroambien-
tal, o ambiente não é considerado uma vantagem comparativa nos instrumen-
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tos e mecanismos delineados para as áreas rurais, sendo a prioridade orçamental 
e a alocação de recursos orientadas para a produção agrícola.
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Capítulo 5
Turismo, cultura, criatividade e desenvolvimento 
local: casos de estudo em municípios de pequeno 

porte demográfico em Portugal

Eduarda Marques da Costa
Larissa de Mattos Alves

Angela Maria Endlich

Introdução

Nas últimas décadas, o turismo tem vindo a afirmar-se como uma estra-
tégia de desenvolvimento local de municípios de pequeno porte demográfico, 
em particular, os localizados em regiões menos densamente povoadas e não 
polarizadas por grandes metrópoles (Duxburyet al., 2018; Endlich, 2006; 
Gomes, 2012; Selada et al., 2011). Esses municípios, encabeçados por cidades 
e vilas de pequeno porte demográfico, caraterizam-se por economias pouco 
diversificadas, muito ligadas a atividades agrícolas, a serviços econômicos de 
baixo valor acrescentado e serviços sociais básicos e procuram, por isso, encon-
trar novas formas de diversificação das suas bases econômicas e de interme-
diação entre os níveis local e regional ou nacional (Marques da Costa, 2002), 
encontrando no seu patrimônio natural, cultural, histórico e paisagístico novos 
produtos geradores de emprego e renda para esses municípios. 

Contudo, esses municípios, pelo seu contexto geográfico – muitos se 
localizam em regiões rurais e em perda ou estagnação demográfica – e pelas 
condicionantes decorrentes da fraca acessibilidade, quer por rodovia, quer por 
ferrovia, ou ainda pela inexistente ligação aérea, registam grandes dificuldades 
de afirmação, não captando novos residentes nem novas empresas e empregos 
(Endlich, 2006; Marques da Costa, 2017).
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O presente capítulo centra-se nessas questões, procurando discutir qual o 
papel que o turismo pode ter no desenvolvimento dos municípios de pequeno 
porte. Para tal, recorre à apresentação de três casos de estudo localizados no 
território português, mostrando como o turismo, a cultura e a criatividade se 
juntam para viabilizar novas atividades e aproveitando recursos endógenos, com 
a visão de projetar esses municípios e suas pequenas cidades e vilas numa escala 
que ultrapassa o local e se estende à escala nacional e internacional. A segunda 
questão de investigação é complementar da anterior e procura verificar qual o 
papel que os agentes locais, em particular os municípios, têm na dinamização 
dessas atividades, o que remete ao papel do planejamento no processo de desen-
volvimento desses territórios.

O artigo estrutura-se em cinco partes: a primeira corresponde à presente 
introdução, que é seguida, na parte segunda, pela discussão teórica de conceitos 
e reflexões relacionadas com o papel do turismo, das atividades culturais e das 
atividades criativas. Na terceira parte são introduzidos os três casos de estudo da 
realidade portuguesa, os municípios de pequeno porte de Montemor-o-Novo, 
Coruche e Óbidos, sendo feita uma apresentação das suas características socioeco-
nômicas. No seu seguimento surge a parte quatro, onde se discute a relação entre 
as atividades turísticas na sua base cultural e criativa, considerando os recursos 
mobilizados e agentes promotores. A quinta, e última parte, estrutura-se em 
torno de um conjunto de considerações de resposta às questões de investigação, 
demonstrando-se a importância que o poder local e que o processo de planeja-
mento detiveram na mobilização das estratégias de desenvolvimento desses muni-
cípios e tendo em conta o seu patrimônio e os seus agentes de desenvolvimento.

“Turismo”, “cultura” e “criatividade” na base de estratégias para o desenvol-
vimento local

A cultura tornou-se um recurso crucial na nova economia, refletida na 
utilização do patrimônio cultural nas estratégias de desenvolvimento da União 
Europeia. É nesse contexto que a cultura é cada vez mais utilizada pelas cidades 
e regiões como meio de desenvolver a componente socioeconômica, mas, simul-
taneamente, preservar a identidade cultural dos lugares (Durmaz et al., 2010).

É, por isso, consensual o reconhecimento da importância do patrimônio 
cultural no desenvolvimento do turismo e, dessa forma, como motor de desen-
volvimento da economia, gerando emprego e produto e contribuindo para o 
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aumento da competitividade dos lugares. A cultura surge, assim, como estraté-
gia de “renovação econômica e urbanística” das grandes cidades, citando-se 
frequentemente o exemplo de Barcelona, mas também de cidades médias no 
quadro europeu, como as cidades industriais de Glasgow, Hamburgo e Bilbao, 
ou dos centros universitários regionais de Bolonha e Montpellier (Casella et 
al., 2010, p. 156).

A sua relevância nas cidades e vilas de pequena dimensão é menos dis-
cutida, mas vai sendo cada vez mais comum que os municípios de pequeno 
porte, e as cidades e vilas que neles se inserem, incluam nos seus planos dire-
tores e noutros documentos estratégicos a ambição de promover o setor do 
turismo baseado nos recursos locais, dos naturais aos culturais, como uma 
alternativa de desenvolvimento (Duxburyilva e Vinagre de Castro, 2018; 
Endlich, 2006; Gomes, 2012; Inteli, 2011; Selada et al., 2011). 

Segundo o relatório da OECD de 2009, dedicado a “O impacto da cul-
tura no turismo”, os principais motores das políticas que combinam turismo 
e cultura são: a valorização e a preservação do patrimônio; o desenvolvimento 
econômico e a criação de emprego; a regeneração física e econômica dos ter-
ritórios, nomeadamente das cidades; o reforço e a diverficação dos produtos 
turísticos; captar ou manter residentes nos locais, nomeadamente nos territórios 
em perda demográfica; e valorização da cultura, promovendo o seu entendi-
mento como um instrumento de identidade e patrimônio (OECD, 2009).

Em vários casos são identificados benefícios do reforço da contribuição 
da cultura para o aprofundamento competitivo dos produtos turísticos, 
surgindo a identidade cultural como o elo entre o turismo e esses territórios. 
A capacidade de dar visibilidade regional, nacional e internacional à cultura 
local depende fortemente das forças vivas locais, que vão desde o município 
aos empresários. Mas essa dinâmica depende também dos poderes públicos 
regionais e nacionais, que podem promover a melhoria das acessibilidades ou 
o fornecimento de serviços a esses pequenos municípios, dotando-os de maior 
capacidade atrativa de visitantes (Inteli, 2011).

Marujo (2014, p. 2) refere que “Durante a maior parte do séc. XX, e 
de acordo com a OECD (2009), a cultura e o turismo foram vistos como 
aspectos distintos dos destinos. […] esta visão mudou gradualmente no final 
do século, uma vez que o papel da cultura foi um elemento distintivo de outros 
destinos. Como se pode verificar no quadro seguinte, a articulação crescente 
entre a cultura e o turismo foi estimulada por uma série de fatores (tabela 1)”.
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Seguindo esse raciocínio, a emergência e a afirmação dos fatores apon-
tados na tabela conferem à cultura o papel de produto turístico e de imagem 
estratégica. 

Simultaneamente, essa valorização faz com que o turismo seja parte ine-
rente das estratégias de preservação do patrimônio. Vários estudos apontam 
para a relação entre turismo, cultura e criatividade, argumentando que a origi-
nalidade e a diversidade da oferta cultural protegem a identidade local, atraem 
pessoas criativas e promovem a competitividade sustentável dos destinos (Florida, 
2002, e Richards e Wilson, 2006, apud Durmaz et al., 2010). Os processos 
de desenvolvimento local/regional estão eminentemente associados à relação 
turismo-cultura, mas também “os processos de desenvolvimento local/regional 
não podem dissociar-se da criatividade, sendo que os conceitos e elementos que 
os sustentam têm na sua génese a criatividade dos indivíduos, das empresas, 
das instituições e dos diversos ativos territoriais” (Fernandes et al., 2016, p. 1). 

Tabela 1 – Fatores que estimularam a relação entre cultura e turismo
Do lado da procura Do lado da oferta

Maior interesse na cultura, principalmente 
como fonte de identidade e de diferenciação 
em face da globalização; 
Aumento dos níveis de capital cultural 
estimulado pelo crescimento da escolaridade;
Envelhecimento das populações nas regiões 
desenvolvidas;
Estilos de consumo pós-moderno (ênfase no 
desenvolvimento pessoal);
Desejo de formas diretas de experiência;
Importância crescente da cultura imaterial e 
o papel da imagem e da atmosfera;
Aumento da mobilidade facilitando o acesso 
a outras culturas.

Desenvolvimento do turismo cultural para 
estimular o emprego; 
Turismo cultural visto como um mercado 
em crescimento e como um turismo de 
“qualidade”; 
Aumento da oferta cultural como resultado 
do desenvolvimento regional; 
Maior acesso às informações sobre a cultura e 
o turismo por meio das novas tecnologias; 
Surgimento de novas nações e regiões que 
procuram estabelecer uma identidade 
cultural distinta;
Problemas de financiamento cultural 
relacionados com o aumento da oferta da 
cultura.

Fonte: Marujo (2014, p. 2), baseado em OECD (2009, p. 20).

Esse contexto leva-nos para a discussão do que são as atividades criativas 
e o turismo criativo e o que têm vindo a representar para as políticas e para o 
desenvolvimento do território, como geradoras de emprego e promotoras de 
renda econômico local e da própria participação e integração social.

A designação atividades criativas tem surgido eminentemente associada 
às “cidades criativas”, movimento que releva a importância econômica e social 
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das atividades culturais existentes especificamente em cada território e a sua 
relação com as indústrias criativas, bem como o seu impacto na economia 
urbana (Landry, 2010; Florida, 2002 e Pratt, 2008, apud Almeida, 2018). 
Nesse campo, evidenciam-se as especificidades regionais que fomentam a 
existência de produtos e de ambientes criativos, que crescentemente se vão 
associando à cultura e ao patrimônio histórico local. Essas especificidades 
tornam os lugares únicos, sejam eles cidades de grande dimensão ou vilas e 
municípios de pequeno porte (Landry, 2010, p. 8-9, apud Almeida, 2018). 

Quanto ao turismo criativo, este é definido como o “turismo que ofe-
rece aos visitantes a oportunidade de desenvolver o seu potencial criativo 
através da participação ativa em cursos e experiências de aprendizagem que 
são características do destino de férias onde eles são realizados” (Richards e 
Raymond, 2000, p. 18). Richards e Wilson (2006, p. 1218) argumentaram 
que o que distingue o turismo criativo dos espaços criativos ou eventos cria-
tivos é que “o turismo criativo depende muito mais do envolvimento ativo 
dos turistas”. Nesse sentido, a relação entre criatividade e turismo aponta 
para várias abordagens ao termo criatividade, incluindo o trabalho de pessoas 
criativas, produtos, processos e ambientes criativos (Richards, 2011, apud 
Richards, 2013). O mesmo autor destaca que a criatividade tornou-se cada 
vez mais importante para o desenvolvimento do turismo nas cidades, sendo 
usado de várias maneiras, incluindo: “o desenvolvimento de produtos e expe-
riências turísticas; a revitalização de produtos existentes; a valorização de ativos 
culturais e criativos; o fornecimento de desdobramentos econômicos para o 
desenvolvimento criativo; o uso de técnicas criativas para aprimorar a expe-
riência turística; e considerar a atmosfera aos lugares” (Richards, 2013, p. 3).

Para além do patrimônio cultural, encontramos outras manifestações 
culturais que são igualmente mobilizadoras do desenvolvimento turístico. É 
o caso dos eventos culturais, nos quais se incluem festivais de música, teatro e 
afins, bem como a realização de feiras ou de concursos de natureza diversifi-
cada. Essas atividades podem surgir de forma combinada (mostras de gastro-
nomia, feiras de artesanato ou outros eventos ligados à história local, como as 
feiras medievais), de forma organizada, em municípios ou vilas afastados dos 
principais centros urbanos, em contexto rural ou menos urbanizado.

Os eventos transformaram-se, assim, num fator muito poderoso de 
desenvolvimento, pois fornecem a atividade e a motivação necessárias para 
animar espaços criativos. Richard (2013) refere que, por meio de programação 
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cuidadosa e seleção de portfólio de eventos, é possível ligar a criatividade da 
população local ao setor cultural e criativo e aos visitantes.

Duxbury et al. (2018, p. 78), no contexto de um projeto de pesquisa 
“CREATOUR – Desenvolver Destinos de Turismo Criativo em Cidades de 
Pequena Dimensão e Áreas Rurais”, referem a afirmação do turismo criativo 
nas pequenas cidades em contexto rural, baseado na promoção da cultural 
local e na sua expressão artística, “na sua relação com a natureza e os lugares”, 
apontando atividades diversificadas. Aqui, contam-se

oficinas e workshops, atividades de artesanato reportadas aos setores do têxtil, cerâ-
mica, couro, metais, madeira, etc.; oficinas de belas artes relacionadas com pintura, 
escultura, desenho e ilustração; oficinas de fotografia, vídeo e artes digitais; ofici-
nas de artes cênicas e residências artísticas participativas e comunitárias; sessões de 
contadores de histórias; oficinas de gastronomia; ‘caminhadas e visitas’ criativas e 
interpretativas envolvendo atividades de criação; oficinas de tradições ancestrais e 
atividades de participação ativa; e a produção de matérias-primas e ciclos de trabalho 
– de sal, linho, lã, barro, mármore, vime, etc. (Duxbury et. al., 2018, p. 79).

Em termos internacionais, o reconhecimento da importância da criativi-
dade está patente na existência da Rede de Cidades Criativas da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), criada em 
2004, e com 180 cidades de 72 países. Nestas, o patrimônio é reconhecido como 
um dos principais fatores impulsionadores da estratégia criativa aplicados a centros 
urbanos ou vilas com grande envolvência patrimonial, conferindo reconhecimento 
em termos de conservação e estimulando a procura turística (Almeida, 2018).

Essa estratégia permite evidenciar a afirmação de uma “marca-lugar”, onde 
o processo histórico de evolução do destino turístico condiciona fortemente a 
imagem a projetar no futuro pelo que o turismo beneficia da cultura pela forma 
como ela fortalece a identidade de cada destino.Assim, a participação e o forte 
envolvimento dos agentes e comunidades locais nos processos de planejamento, 
de desenvolvimento e de execução de atividades de turismo são fundamentais 
para assegurar a conciliação entre a valorização econômica, a preservação do 
patrimônio e a preservação dos interesses da comunidade (Mateus, 2010).

Entretanto, não se pode incorrer na ilusão de que são apenas positivas 
as implicações do turismo. Os desafios para o turismo estão nas escalas muni-
cipais, regionais, estaduais e na escala nacional (Barros, 2015).
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O contexto geográfico de afastamento dos grandes centros urbanos 
levanta também a questão da acessibilidade por parte dos turistas a essas 
pequenas localidades. Falamos da disponibilidade de serviços de transporte à 
disposição dos turistas eventualmente enquadrados em roteiros que incluem 
patrimônio natural e gastronômico e necessariamente apoiados por informação 
relevante para a sua interpretação. Falamos ainda de alojamentos turísticos, 
que, nos municípios de pequeno porte, são escassos e pouco diversificados. 
Por outro lado, a chegada de turistas em pequenas localidades pode acarretar 
resistência e insegurança por parte dos moradores locais, acostumados com 
a tranquilidade e o clima familiar dos pequenos centros. A concentração de 
visitantes pode também aumentar o tráfego, os congestionamentos e a polui-
ção, interferindo na rotina da maioria dos trabalhadores das pequenas cidades, 
enquanto os benefícios econômicos da chegada desses visitantes ficam restritos 
a alguns empresários. Porém, quando esses ganhos econômicos são socialmente 
distribuídos e, ainda, estimulam a valorização e a preservação da natureza e 
da cultura locais, implicações positivas da atividade podem ser observadas nos 
pequenos municípios turísticos (Endlich, 2013).

Método de pesquisa

Em termos metodológicos, o presente texto recorreu a uma revisão 
bibliográfica apresentada na primeira parte, mas outras fontes foram neces-
sárias para o desenvolvimento das restantes partes: recolha de informação no 
Instituto Nacional de Estatística relativa a dados demográficos e de emprego; 
recolha de documentos estratégicos, jornais e outros meios de comunicação 
que reportem informações dos municípios. Para além das fontes anteriores, foi 
de extrema relevância o trabalho de campo realizado por meio de visitas e da 
observação da rotina dos moradores e turistas nesses municípios. A observação 
priorizou os usos dos espaços públicos, de lazer e de eventos, com atenção 
às implicações do turismo nas condições sociais dos moradores. Entrevistas 
não estruturadas, realizadas a gerentes de equipamentos e serviços de hospe-
dagem, alimentação e de organização de eventos, possibilitaram uma melhor 
compreensão das necessidades dos municípios no domínio da oferta turística, 
mas também um balanço sobre as novas oportunidades que se abriram com o 
desenvolvimento de novas atividades
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O presente trabalho tem como base três municípios: Montemor-o-Novo, 
Coruche e Óbidos. Esses municípios são de pequena dimensão e, para além disso, 
nos casos de Coruche e Óbidos, as suas sedes municipais não são lideradas por 
“cidades”, mas estão classificadas apenas como “vilas”. Importa assim descrever os 
critérios que estiveram presentes na escolha dos três casos de estudo portugueses.

Mapa 1 – Localização dos casos de estudos – os municípios de Montemor-o-
-Novo, Coruche e Óbidos – Portugal

Fonte:  CAOP (2014) com elaboração própria.
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O primeiro relaciona-se com os que são considerados municípios de 
pequeno porte demográfico. Em Portugal, Marques da Costa (2002, 2017) 
apresenta uma tipologia de cidades, referindo que as cidades de porte médio 
na realidade portuguesa podem oscilar entre 10 mil habitantes e 100 mil 
habitantes, enquanto os municípios de pequeno porte, que a autora designa 
como “polos locais”, oscilam entre 5 mil e 15 mil habitantes, consoante 
se localizam no litoral ou no interior, respectivamente. Assim, a autora 
refere que, para a realidade portuguesa, é de enorme relevância distinguir 
as cidade e vila que se integram em municípios do litoral ou na envolvente 
das grandes metrópoles de Lisboa e do Porto (territórios de maior densi-
dade demográfica e com uma rede urbana e de serviços mais potente) e os 
municípios do interior ou em contexto territorial de cariz mais rural (o 
que corresponde a territórios de menor densidade demográfica, envelhe-
cimento e menor expressão e capacitação empresarial). Marques da Costa 
(2017) refere ainda que a localização geográfica e a inserção regional em 
termos de acessibilidade e relevância funcional fazem com que aglomerados 
com menos de 20 mil habitantes e vilas com menos de 10 mil habitantes 
possam assumir protagonismo na organização regional do território por-
tuguês. Polos com menos de 10 mil a 20 mil habitantes localizados no 
interior do país assumem papeis de intermediação e estruturação regional, 
o que aponta para critérios que ultrapassam a dimensão demográfica e se 
estendem à importância funcional e aos níveis de qualidade de vida que 
podem ser atingidos nas diferentes aglomerações.

O segundo critério relaciona-se com a existência de patrimônio histórico-
-cultural. O passado longínquo, as diversas heranças culturais e os monumentos 
de primeira grandeza, como os castelos, vilas muradas e paisagens singulares, 
são relativamente comuns em Portugal. 

Por fim, o terceiro critério diz respeito ao envolvimento dos agentes 
locais, que, nos três casos de estudo apresentados, é evidente e assume parti-
cipações de forma diferenciada. Vejamos com detalhe como o turismo ligado 
ao patrimônio cultural e à produção de atividades criativas se desenvolveram 
nos três casos de estudo portugueses.
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Enquadramento demográfico e econômico dos municípios de Montemor-
-o-Novo, Coruche e Óbidos, em Portugal

Montemor-o-Novo tem sua origem em época indeterminada, mas as pri-
meiras notícias de sua existência como urbe são do ano 1181 e se origina como vila 
intramuros. O Castelo de Montemor, com quase dois quilômetros de muralha, 
foi um dos maiores de Portugal, palco de decisões no país e sede de cortes. “Nos 
séculos XV e XVI, a vila atingiu grande prosperidade e, em 1495, D. Manuel I 
tomou a decisão, neste castelo, de mandar Vasco da Gama à descoberta do cami-
nho marítimo para a Índia” (Parreira, 2015, p. 39). A vila e o castelo sofreram 
sérias deteriorações com ataques, incêndios e com o terremoto de 1755. Apesar 
das históricas tentativas de reedificações no castelo e na muralha, a “zona da vila 
intramuros é actualmente uma zona arrasada, sem vestígios aparentes de uma das 
cidades mais importantes a nível regional na Idade Media” (Laranjeira, 2011, p. 
65). Diferentemente de outras localidades, que, devido ao aumento populacional, 
cresceram para extramuros, em Montemor-o-Novo, a população abandonou “a 
zona amuralhada, demolindo casas e aproveitando os respectivos materiais para 
novas construções na zona baixa, situada junto à estrada real, onde se multiplicava a 
construção de estalagens, casas de comércio, oficinas e onde se realizavam as feiras” 
(Laranjeira, 2011, p. 58). Após mudança da população, o poder local tentou ainda 
se manter ali e resgatar as populações, porém acabou também se mudando para 
fora da zona protegida. Atualmente, da cidade murada, restam ruínas das muralhas 
e torres e algumas construções em crítico estado de conservação, como igrejas e 
conventos utilizados como centros de interpretação ou fechados para restauro. 

Do ponto de vista demográfico, o município de Montemor-o-Novo 
encontra-se em declínio populacional e elevado processo de envelhecimento. 

Quadro 1 – População Residente nos três municípios em estudo, 1991-2018
N.º Tx. De Variação (%)

1991 2001 2011 2018 1991-2018 2011-2018

Portugal 9.950.029 10.394.669 10.542.398 10.276.617 3,3 -2,5

Montemor-
o-Novo 23.567 21.279 17.275 15.740 -33,2 -8,9

Coruche 18.692 18.545 19.762 17.629 -5,7 -10,8

Óbidos 11.203 11.004 11.768 11.719 4,6 -0,4
Fonte: INE, Censos e *Estimativas da População. 
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Quadro 2 – Densidade Populacional e Índice de Envelhecimento nos 
municípios em estudo, 1991-2018

Concelhos
Densidade Populacional Índice de Envelhecimento

N.º/km² Tx. Variação 
(%)

11991 22001 22011 22018 11991-
2018

22011-
2018 11991 22001 22011 22018

Portugal 107,1 112,4 114,0 111,4 4,0 -2,5 72 103 128 159
Montemor-
o-Novo 21,1 19,1 14,0 12,8 -39,3 -8,6 131 216 238 281

Coruche 15,1 15,1 17,7 15,8 4,5 -10,7 129 207 243 300

Óbidos 78,6 76,4 83,1 82,8 5,4 -0,4 97 142 155 189
Fonte: INE, Censos e *Estimativas da População.

Por outro lado, regista uma fraca densidade populacional, sendo que o 
território desse município se encontra integrado regionalmente em territórios 
rurais. Entre 1991 e 2018, o município perdeu 1/3 dos seus habitantes. Nesse 
período, acentuou-se a desigualdade do ponto de vista da ocupação do territó-
rio regional, uma vez que o decréscimo populacional de Montemor-o-Novo 
(-8.9%) foi relativamente superior ao registado no país (-2,5%). Esse declínio 
traduz-se numa menor densidade populacional (quase 1/10 da média do país) e 
num elevadíssimo índice de envelhecimento, que duplicou entre 1991 e 2018.

Olhando a estrutura do emprego, verificamos que o turismo tem pequena 
participação em Montemor-o-Novo (6,9% no alojamento, restauração e similares 
e 4,9% nas atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas e outras, 
INE, 2017), sendo dominada pela agricultura e pela produção animal (25,2%), 
com destaque à criação de bovinos, mas tais atividades econômicas não foram 
capazes de evitar o processo chamado em Portugal de desertificação populacio-
nal acentuada, que se agrava devido ao envelhecimento da população residente. 
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Quadro 3 – Estrutura do emprego por atividade econômica nos municípios 
em estudo, 2017 (%)
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Portugal 3.881.211 19,8 9,0 3,8 32,6 5,1 19,4 7,8 34,8

Mont.-o-N. 4.451 20,2 6,9 4,9 32,1 25,2 10,1 8,0 24,4

Coruche 5.007 19,5 6,1 4,6 30,2 26,3 16,7 5,1 21,5

Óbidos 4.711 20,1 18,4 3,8 42,4 11,5 13,2 9,3 23,0
Fonte: INE, Sistema de contas integradas das empresas.

Mudando de caso de estudo, falamos agora do segundo. O município de 
Coruche, é um concelho vizinho de Montemor-o-Novo, mas já localizado no 
Distrito de Santarém. A distância da citada cidade vizinha é de 47 quilômetros 
e está a oitenta quilômetros de Lisboa. A população do concelho é de pouco 
mais de 19 mil habitantes, distribuídos em seis freguesias. Na sede do concelho, 
a Vila de Coruche, vivem 9 mil pessoas, mas os valores de baixa densidade e 
envelhecimento são muito próximos dos verificados em Montemor-o-Novo 
(quadros 1 e 2). 

Efetivamente, Coruche e Montemor-o-Novo, devido à proximidade, 
apresentam processos de ocupação semelhantes. No entanto, em Coruche, 
construções como o castelo e as muralhas foram completamente destruídas. 
Existem poucas evidências sobre a história de Coruche, apenas que era con-
siderada uma vila estratégica por estar localizada nas margens do rio Sorraia 
– via utilizada, historicamente, para conquistas e comércio.

A agricultura do concelho e tem sua origem durante as ocupações roma-
nas. Coruche é um município predominantemente rural, com uma elevada 
área florestal, tendo, em 2017, 26,3% do emprego do concelho ocupado na 
atividade agrícola. “A especialização produtiva deste concelho apresenta um 
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significativo vínculo à herança de um passado marcado por uma profunda 
ligação à terra e à cultura tradicional, predominando a produção de arroz, 
milho, tomate e produtos hortícolas” (Câmara Municipal de Coruche, 2009, 
p. 18). Em relação às suas grandes áreas de floresta, Coruche se destaca como 
maior produtor mundial de cortiça, “representando 2,2% do total das expor-
tações portuguesas” (APRCR, 2015, p. 18). A tiragem da cortiça envolve 
dinâmica de trabalho temporária e informal, que, “apesar de não se reflectirem 
nas estatísticas oficiais, apresentam efectivos contributos para a economia do 
concelho” (Câmara Municipal de Coruche, 2009, p. 16).

Diferentemente da frágil contribuição do turismo na economia de Coru-
che e Montemor-o-Novo, Óbidos tem sua economia fortemente dependente 
da chegada de turistas. Óbidos, localizada no distrito de Leiria, a 100 quilô-
metros de Lisboa, é uma das mais famosas vilas intramuros portuguesas, onde 
vivem 2.200 moradores. Essa freguesia é sede do município com o mesmo 
nome, que reúne pouco mais de 11 mil habitantes. Contudo, Óbidos é, dos 
três casos de estudo, o único que registou um decréscimo populacional mais 
favorável que a média nacional: entre 2011 e 2018, Portugal perde 2,5%, e 
Óbidos apenas decresce -0,4% (Quadros 1 e 2, p. 122-23).

Presente na história do país desde o século XII, foi palco de disputas, bata-
lhas, conquistas e “encruzilhada de diversos povos e culturas – Celtas, Romanos, 
Visigodos, Árabes e Judeus [...]. Óbidos assume ainda uma especial singularidade 
pela sua íntima relação com as Rainhas de Portugal” (Fidalgo, 2009, p. 44), 
que recebiam a vila como presente de casamento. Até o final no século XV, a 
vila teve projeção real e foi importante centro da cultura e da arte portuguesa. 
O Castelo volta a ser centro de atenções em 1910, quando foi classificado como 
monumento nacional, e novamente em 1930, quando foi cenário de restauros 
e reconstruções com recursos federais. Em 1951, além do castelo, toda a vila 
muralhada foi classificada como monumento nacional e recebeu, em um de seus 
edifícios históricos, a primeira pousada portuguesa (Fidalgo, 2009). Segundo 
Leal (2013), as principais intervenções e transformações na Vila, essencialmente 
rural, aconteceram nas duas últimas décadas no século XX, entre os anos de 
1980 e 2000. Por iniciativa da administração pública municipal, foram reali-
zados investimentos em infraestrutura, educação, restauração do patrimônio 
material e apoio à produção artística e cultural, como bandas, corais, folclore, 
literatura, escultura e pintura. Além dos recursos culturais disponíveis na vila, 
o município também dispõe de recursos naturais, como o mar, a floresta e a
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lagoa, e produtos turísticos ligados a eles, como campos de golfe, condomínios 
de segunda residência, resorts e spas. 

O papel dos agentes e dos instrumentos de planejamento no desenvolvi-
mento do turismo assente nas atividades criativas nos três municípios por-
tugueses

i. Montemor-o-Novo – o setor criativo como o motor do turismo

Desde o início do século que o quadro de estagnação econômica obser-
vou uma pequena mudança, especialmente na sede urbana, devido a uma nova 
especialização econômica ligada às Artes. Conforme indica diagnóstico elabo-
rado pela Câmara Municipal, Montemor-o-Novo “tem revelado dinâmicas de 
produção e animação cultural [permitindo] não só dinamizar o setor cultural 
endógeno como ainda atrair e acolher estruturas de criação artística exógenas” 
(Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, 2015, p. 39). 

A nova especialidade produtiva, ligada às artes e que atrai visitantes, 
surgiu por iniciativa recente de um único artista: Rui Horta. Esse dançarino 
e coreógrafo português chegou a Montemor-o-Novo no ano 2000, depois 
de dez anos morando na Alemanha, período que deu ao seu nome projeção 
internacional. O artista observou que em Portugal existiam muitos espaços 
para apresentações culturais, mas poucos espaços reservados como apoio aos 
produtores de atividades culturais. Em uma parceria com a Câmara Municipal 
de Montemor-o-Novo, o coreógrafo conseguiu o espaço degradado, no interior 
das muralhas do Castelo, para instalar seu centro inovador e interdisciplinar 
de artes performáticas, o Espaço do Tempo (Goulart, 2010). 

O projeto congrega, para além da autarquia, quatro estruturas de criação, 
promoção e difusão artística, a saber: O Espaço do Tempo – Associação Cul-
tural, a Associação Cultural de Arte e Comunicação Oficinas do Convento, 
o Projecto Ruínas Associação e a Alma d’Arame – Associação Cultural.

A proposta consiste especialmente em uma incubadora de produções 
culturais, que recebe projetos convidados na modalidade de residência, ofere-
cendo treinamentos avançados, espaço para os artistas compartilharem habi-
lidades, visões, métodos e imersão no processo de produção devido ao espaço 
inspirador e isolado (O Espaço do Tempo, 2017).
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O espaço recebe artistas iniciantes ou emergentes de toda a Europa, que 
leva a Montemor-o-Novo visibilidade nacional e internacional, possibilitando 
também a internacionalização de artistas portugueses (Canelas, 2011). Entre as 
críticas ouvidas no concelho sobre a ausência de apoio do governo federal está 
o cancelamento da reforma do local cedido ao projeto. Contudo, mesmo sem 
as condições financeiras adequadas, o Espaço “recebe os criadores nacionais e 
estrangeiros para que nele possam criar e realizar projectos; ao seu dispor têm 
14 quartos e quatro estúdios”. Algumas partes que ameaçam ruir estão em 
desuso, mas, ainda assim, o Espaço do Tempo “é uma das maiores estruturas 
do País ao nível das artes performativas e uma referência a nível nacional e 
internacional” (Goulart, 2010). O projeto recebe aproximadamente 700 artis-
tas, que permanecem entre quinze dias e um mês para a residência, e resulta, 
em média, em quarenta projetos apoiados anualmente (Goulart, 2010).

Montemor-o-Novo era apresentada por seus moradores como “uma das 
terras mais atravessadas e menos visitadas de Portugal”, mas, com a instalação 
do centro cultural, o cenário está mudando. “Montemor-o-Novo recebe cerca 
de 10 mil turistas por ano, tendo vindo a aumentar gradualmente o número 
de visitas (dados fornecidos pelo Posto de Turismo Municipal de Montemor-
-o-Novo)” (Parreira, 2015, p. 47). 

Devido à sua história recente, são raros também os estudos e mensura-
ções sobre as implicações socioeconômicas desse projeto a Montemor-o-Novo. 
No entanto, segundo relatos, é crescente a participação da população nas 
atividades desenvolvidas no recinto. Trata-se de iniciativa que gera empregos 
diretos e, indiretamente, os serviços de preparação de cenários e figurinos, 
som e iluminação e demais equipamentos para eventos, bem como o setor 
imobiliário e de restauração parecem ensaiar um crescimento motivado pelo 
projeto. A equipe do Espaço do Tempo conta com 12 colaboradores perma-
nentes, entre técnicos e administrativos, e praticamente todos residem no 
concelho (Goulart, 2010).

Além das implicações econômicas, o Espaço do Tempo busca imprimir 
em Montemor-o-Novo avanços socioculturais, realizando trabalhos frequen-
tes com escolas e outros grupos do concelho, oferecendo oficinas, ateliês e 
buscando a formação, o entretenimento e a sensibilização de públicos para 
consumo de cultura no concelho e região. A produção cultural é marcante, e 
outras associações e grupos ligados à música, cultura e artes estão se consoli-
dando no concelho.

Cidade e Campo.indd   127Cidade e Campo.indd   127 14/09/2020   17:39:5414/09/2020   17:39:54



128 Cidade e Campo: Olhares de Brasil e Portugal

A experiência de Montemor-o-Novo nos permite perceber que, mesmo 
sem atrativos turísticos de primeira grandeza e sem investimentos públicos, é 
possível desenvolver o turismo em uma localidade. O impulso para o desenvol-
vimento de atividades turísticas teve origem no interesse particular e privado 
de um agente exógeno, que se associa às entidades locais. “Sob uma liderança 
democrática, mas determinada, sinergias virtuosas foram gradualmente pro-
movidas entre três eixos de desenvolvimento: patrimônio histórico; criação 
artística; e inclusão social, coesão e emancipação” (André e Abreu, 2010, p. 64).

ii. Coruche – Promover a identidade e cultura local no contexto rural na 
Leziria do Tejo

Vários planos de ação foram traçados visando à dinamização socioeconô-
mica de Coruche, porém esses não foram capazes de reverter a estagnação eco-
nômica do concelho. Nas entrelinhas de alguns desses documentos, observamos 
uma tendência no discurso da administração pública em apostar na reinserção 
econômica de Coruche, por meio do aproveitamento dos transbordamentos das 
dinâmicas metropolitanas de Lisboa. Muitas expectativas surgiram em torno 
da construção do novo aeroporto de Lisboa, em Montijo, a 56 quilômetros de 
Coruche, ainda não construído. A possível proximidade do aeroporto também 
vincula expectativas em relação ao crescimento do turismo regional. 

Coruche apresenta uma série de recursos naturais e culturais, que ainda 
não se concretizaram em produtos turísticos, como áreas protegidas, recursos 
hídricos como rios, açudes, igrejas, centro histórico, pequenos museus, eventos, 
paisagem e hábitos bucólicos que remetem ao campo. A ausência de meios de 
hospedagem também aproxima as localidades de pequeno porte demográfico 
portuguesas e brasileiras em suas limitações. A demanda por esse serviço é 
apontada no diagnóstico feito pela Câmara Municipal de Coruche (2009).

Apesar do cenário pouco promissor, Coruche superou um dos princi-
pais desafios dos pequenos concelhos portugueses: identificar um segmento 
de serviços no concorrido mercado turístico europeu, a tauromaquia (Pereira, 
2010). A tauromaquia é tradicional em Coruche, e a Praça de Touros, inau-
gurada em 1966, é um dos principais pontos turísticos da vila. O concelho é 
reconhecido não só por receber corridas de touros em sua praça, mas também 
por desenvolver toda uma rede produtiva ligada ao setor.
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A partir dessa característica, Coruche passa a desenvolver esse perfil espe-
cífico de turismo. Os complexos taurinos são abertos à visitação e permitem 
apreciar ou realizar atividades ligadas ao touro, ao toureiro e aos cavalos, ofe-
recem serviços de alimentação e, recentemente, inclusive, hospedagem. Outras 
atividades complementares no ambiente rural comuns, na região, passam a ser 
oferecidas em Coruche como percursos de caminhada, de bicicleta e a cavalo, 
descida do rio Sorraia em canoa, birdwatching, pesca esportiva. Alguns eventos 
realizados em Coruche se destacam por sua particularidade, como o Festival 
Internacional de Balonismo, em março, Sabores do Toiro Bravo, em abril, e 
a Feira Internacional da Cortiça, em maio. 

Como mencionado, na vila de Coruche, não há nenhum meio de hospe-
dagem tradicional, o que se justifica pela sazonalidade dos eventos realizados e 
pelo pequeno número anual de visitantes que recebe em relação ao grande inves-
timento que exige a construção de um hotel ou pousada. Dessa forma, surgem, 
em Coruche, algumas formas de alojamento adequadas aos investidores locais e 
às demandas dos visitantes regionais, como o autocaravanismo, os alojamentos 
em casa de moradores das vilas ou fazendas e o turismo de habitação ou aluguel 
de casas de campo. As fazendas de complexos taurinos abertas à visitação também 
passaram a ofertar alojamentos característicos do turismo rural. Alojamentos 
em casa de moradores ou de áreas de lazer poderiam ser uma alternativa para a 
falta de meios de hospedagem nos pequenos municípios brasileiros que realizam 
eventos esporádicos de cunho gastronômico, cívico, social e religioso. 

A vila, com apenas 9 mil habitantes e sem nenhum hotel, já dispõe de mapa 
turístico, guia de restaurantes, calendário de eventos e integra rotas de turismo 
regional, ainda que, na prática, represente apenas local de passagem de turistas. 

iii. Óbidos – o Munícipio membro da Rede de Cidades Criativas da UNESCO

A Vila de Óbidos é conhecida internacionalmente devido aos eventos 
que realiza por iniciativa da gestão pública, envolvendo diversos agentes locais. 
Entre eles, merecem destaque a Semana Santa, o Mercado Medieval, o Folio 
– Festival Literário Internacional de Óbidos –, a Semana Internacional de 
Piano, o Festival de Ópera, o Maio Criativo, o Junho das Artes, a Temporada 
de Cravo, o Festival Internacional de Chocolate e a Vila de Natal. 

Nesses dois últimos eventos listados, os habitantes da cidade murada de 
Óbidos recebem aproximadamente 200 mil visitantes (Fidalgo, 2009). Esses 
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eventos diversificam-se nos temas abordados e nos públicos que atingem. 
Os eventos envolvem a comunidade e atraem turistas de lazer, mas também 
profissionais que vão em busca de conhecimento e qualificação. Para man-
ter sua identidade cultural e artística, a maioria dos eventos realizam, como 
foco principal ou como atividade paralela, apresentações musicais, culturais e 
exposições de arte, além de atividades ligadas à educação e às artes, oferecendo 
desde oficinas de cunho recreativo até cursos de especialização para profis-
sionais. Como exemplo do envolvimento social, a Câmara Municipal cita 
o evento Maio Criativo, que considera um evento pioneiro ao disseminar a 
criatividade nos setores formais e informais, da criança ao sênior, envolvendo 
escolas, associações e o parque tecnológico (Leal, 2013).

Os eventos promovidos pela administração púbica em Óbidos buscam 
ter algo criativo, um diferencial que não seja replicável em outras localidades. 
A realização desses eventos busca, mais do que atrair visitantes, estimular o 
consumo dos produtos e serviços locais, revertendo os benefícios em investi-
mentos locais. Fidalgo (2009, p. 57) verificou que, como geradores de riqueza, 
esses eventos permitem “ao Município investir na resolução de algumas das 
suas fragilidades, como a educação, o apoio social a crianças e idosos e as 
acessibilidades intraconcelhias, e por outro lado apostar em novos eventos”. E, 
ainda, mais do que uma estratégia para receber visitantes em datas específicas, 
os eventos realizados dão visibilidade ao município, promovendo-o como 
destino turístico ao longo do ano e atraindo também investidores. 

A Câmara Municipal de Óbidos representou papel de agente prota-
gonista do desenvolvimento local ao gerar um ambiente socioeconômico de 
confiança para investimentos privados, planejar e implementar ações voltadas 
à diversificação econômica, bem-estar social, valorização dos recursos locais, 
estabelecendo relações locais e internacionais. Não só os atrativos turísticos são 
diversificados, mas toda a economia municipal. Observam-se investimentos, 
como a criação de parque tecnológico, parque industrial e projetos de irrigação 
que atingem mais de mil pequenos agricultores. 

Suas especialidades, pautadas na identidade, na criatividade, na educação 
e nas interações locais, permitiram que Óbidos estabelecesse relações mais 
amplas, participando de redes internacionais de cidades. Entre os exemplos 
está a relação direta estabelecida entre Óbidos e Gramado, que trocam expe-
riências, especialmente, sobre os festivais de natal e do chocolate e a proteção 
dos patrimônios culturais e naturais (Leal, 2013).
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Óbidos, devido aos seus investimentos em criatividade, participa em 
duas importantes redes de cidades. A Rede Internacional Creative Clusters, que 
integra municípios da Itália, da Romênia, da Espanha, do Reino Unido e da 
Hungria, e que tem por objetivo encontrar “novas soluções e novos actores para 
rejuvenescer as áreas de baixa densidade” e demonstrar “que a criatividade pode 
ser o motor do desenvolvimento econômico de pequenos e médios centros 
urbanos e não apenas das grandes cidades” (Fidalgo, 2009, p. 95). A segunda 
é a Rede de Cidades Criativas da UNESCO, que reúne outras quatro cidades 
portuguesas: Óbidos – Cidade Criativa da Literatura (evolução que decorreu 
do Projeto Vila Literária); Amarante – Cidade Criativa da Música; Barcelos – 
Cidade Criativa do Artesanato e Artes Populares –  Braga – Cidade Criativa 
das Artes e Media; e Idanha-a-Nova – Cidade Criativa da Música. 

A influente articulação externa é possível graças ao perfil administrativo, 
inovador, participativo e com corpo técnico qualificado da Câmara Municipal 
de Óbidos. Esse perfil é referenciado por meio da criação de empresas muni-
cipais específicas para diferentes setores de atuação, que dispõem de maior 
autonomia e facilidade para estabelecer parcerias. A Óbidos Patrimonium, por 
exemplo, é uma empresa municipal responsável pela idealização e execução de 
ações voltadas para o desenvolvimento do turismo local, que envolve a reali-
zação de todos os eventos citados, a promoção turística e a gestão dos espaços 
turísticos (Disponível em: http://www.obidos.pt/. Acesso em: 26 jun. 2019). 

No seu trabalho, Musikyan (2016) apresenta o “Ciclo Criativo de Óbi-
dos”, que envolve: os eventos criativos, o turismo criativo, os espaços criativos, 
a educação criativa, as pessoas criativas e a existência de uma estratégia de 
desenvolvimento criativo. Para o autor, a conjugação dessas seis componentes 
confere a Óbidos uma posição estratégica que ultrapassa a escala local.

Essas propostas para o desenvolvimento municipal do turismo apre-
sentam estreitas ligações com documentos orientadores mais amplos, como 
o Plano Diretor Municipal de Óbidos e o Plano Estratégico Nacional do 
Turismo de Portugal (Fidalgo, 2009). Os acompanhamentos e os estudos sobre 
as implicações do turismo no município são indispensáveis instrumentos de 
gestão. Óbidos realiza ações de monitoramento não só para ampliar seu público 
e o alcance de suas ações, mas também para limitá-los. O redimensionamento 
dos objetivos e das metas inclui determinações para controlar o crescimento 
dos investimentos privados já em andamento, mesmo de capital internacional, 
como o caso de alguns resorts.
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Óbidos procura, assim, valorizar suas características locais e turísticas de 
destino ligado à cultura, identidade, tranquilidade e natureza, equacionando, 
nesse processo, o interesse em manter sua baixa densidade demográfica. Algu-
mas lições principais ficam sobre o turismo em Óbidos. Uma lição é que o fato 
de ter pequeno porte demográfico não impede o desenvolvimento turístico 
das localidades, bem como o crescimento do turismo não precisa implicar em 
crescimento populacional. E a principal lição que fica ao conhecer a realidade 
do turismo em Óbidos é que ter à disposição recursos naturais e culturais não 
são suficientes para fazer do turismo uma atividade estratégica ao desenvol-
vimento local.

Para chegar ao patamar de prestigiado destino turístico da Europa, o 
município de Óbidos investiu em cultura, conservação ambiental, diversifi-
cação econômica e turística, mas principalmente em educação, criatividade, 
inovação, redes de cooperação e formação de massa crítica, com o objetivo de 
ter uma sociedade mais atuante. 

Considerações finais

Este trabalho, voltado para o turismo em pequenas localidades, buscou 
observar as pequenas localidades portuguesas como referenciais para refletir 
sobre os desafios socioespaciais dos municípios de pequeno porte demográfico. 
Esses municípios foram, no passado, expressivos centros comerciais e políticos. 
Contudo, com o passar das décadas, viram seus sistemas econômicos, pau-
tados na atividade agrícola, sofrerem longo período de estagnação e declínio 
da população. O turismo se apresenta como uma atividade estratégica ao 
desenvolvimento local/regional.

Considerando a primeira questão de investigação, verificamos que, nos 
três municípios em estudo, o turismo assumiu um protagonismo no processo 
de desenvolvimento desses territórios, caracterizados por perda demográfica 
e envelhecimento (quadro 4), contribuindo para a diversificação setorial. No 
caso de Coruche, o percurso vai no sentido de uma valorização da cultura e 
da identidade local, mas, nos casos de Montemor-o-Novo e de Óbidos, foram 
mais além, e os caminhos trilhados, que seguem na linha de Richards (2011, 
2013), deram lugar ao desenvolvimento de novos produtos e experiências 
turísticas e contribuíram para a valorização dos ativos culturais e criativos.
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Relativamente à segunda questão de investigação, o papel dos agentes 
locais, verificamos que o papel do poder público na condução do processo de 
desenvolvimento parece ter sido a estratégia acertada no caso de Óbidos, onde 
o turismo tem alcances mais amplos na perspectiva tanto econômica como 
sociocultural. Os investimentos públicos em educação, cultura, diversificação 
e inovação são os caminhos para criar uma sociedade crítica e atuante, capaz de 
determinar seus próprios parâmetros, estratégias e metas de desenvolvimento. 

Quadro 4 – Síntese dos perfis de desenvolvimento turístico dos três pequenos 
municípios de Portugal

Montemor-o-Novo Coruche Óbidos
Contexto 
demográfico

• Declínio populacional 
nas últimas décadas e 
envelhecimento 

• Fraca densidade popu-
lacional e integração 
regional em territórios 
rurais

• Declínio populacional 
nas últimas décadas e 
envelhecimento 

• Fraca densidade popu-
lacional e integração 
regional em territórios 
rurais

• Acrescimento popula-
cional e menor grau de 
envelhecimento

• Densidade popula-
cional maior que nos 
restantes dois muni-
cípios e integração na 
rede urbana regional

Emprego • Estrutura de emprego 
com peso da atividade 
agrícola e do comércio 

• Alojamento e res-
tauração com pouca 
expressão

• Estrutura de emprego 
com peso da atividade 
agrícola e do comércio

• Alojamento e res-
tauração com pouca 
expressão

• Estrutura de emprego 
com peso da atividade 
comercial, bem como 
forte expressão da res-
tauração

Drivers para a 
atividade turística

• Patrimônio histórico 
e cultural: atividades 
no cluster da criativi-
dade e cultura, nome-
adamente desenvol-
vimento artístico, em 
áreas como a música, a 
dança, a pintura, a lite-
ratura, o artesanato e o 
cinema

• Patrimônio cultural 
(Gastronomia, Tau-
romaquia e Eventos)

• Patrimônio natural, 
histórico-cultural
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Papel do 
município

• Atração de agentes e 
recursos exógenos

• Existência de uma 
agenda cultural muito 
forte e incentivo à ati-
vidade

• Aproveitamento de 
recursos endógenos

• Existência de uma 
agenda cultural muito 
dinâmica, tendo em 
conta a dimensão do 
munícipio, mas a ati-
vidade tem um forte 
carácter sazonal

• Aproveitamento de 
recursos endógenos 
ligados ao setor his-
tórico-cultural, mas 
também aos comple-
mentos sol-mar e golf

• Complementaridade 
de atividades que ocor-
rem durante todo o ano 

Instrumentos de 
planejamento

• Carta Estratégica de 
Desenvolvimento 
2025

• Plano Estratégico de 
Desenvolvimento – 
Coruche 2020

• Plano Diretor Muni-
cipal (revisão 2010) e 
Membro da Rede de 
Cidades Criativas da 
Unesco

Relevância da 
atividade

• As atividades assu-
mem relevância para a 
economia local, regio-
nal e alguma relevân-
cia nacional e interna-
cional de criatividade 
cultural 

• As atividades assu-
mem relevância para 
a economia local e 
regional

• As atividades assu-
mem relevância para 
a economia local, 
regional, nacional e 
internacional

Fonte: Elaboração própria.

Além de Óbidos, outros pequenos municípios portugueses têm o 
turismo contemplado nos planos de desenvolvimento municipal, além de 
um plano específico para o desenvolvimento da atividade turística. O turismo 
está nas agendas do campo público e nas plataformas de campanha, devido ao 
grande número de pessoas envolvidas com o setor, exigindo atenção para este, 
influenciando decisões e demandando gestores qualificados.

Por outro lado, a gestão pública não é o único agente capaz de impul-
sionar o desenvolvimento do turismo local. Foi observado em Montemor-o-
-Novo que um único agente exógeno foi capaz de estimular mudanças nas 
condições de vida de toda a localidade. Em Coruche, observam-se pequenos 
investimentos locais em serviços turísticos, motivados pelas demandas impostas 
por visitantes.

As implicações positivas do turismo parecem ser mais evidentes onde 
há valorização e proteção de atrativos naturais e culturais e onde a gestão do 
turismo é pautada em planejamento, participação social e investimentos, arti-
culando agentes públicos, privados e a sociedade civil. Com isso, municípios 
de pequeno porte demográfico, nos atuais processos de redefinição da rede 
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urbana, podem ser novas expressões de centralidade, por meio da oferta de 
atividades ligadas à criatividade, à cultura e ao turismo. 

O triângulo relacional “Cultura-Criatividade-Turismo” assume-se como 
uma via de promoção da base econômica e social, ao mesmo tempo que poten-
cia a preservação dos valores e das identidades dos lugares, contribuindo para 
o desenvolvimento dos municípios de pequeno porte demográfico.
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Capítulo 6
Política urbana no Brasil:  

a difícil regulação de uma urbanização periférica

Angela Moulin S. Penalva Santos

Introdução

Foi somente em 1938, por meio do Decreto Lei 31, que o governo 
federal estabeleceu a distinção entre território urbano e rural, oportunidade 
em que, tratando os municípios então estabelecidos, passou a considerar o 
território urbano como aquele que se constituía pela população residente em 
sedes municipais ou de distritos, independentemente de sua função na rede 
urbana ou do tamanho de sua população.

Esse início do tratamento normativo do território urbano coincide com 
o processo de industrialização brasileiro, num contexto de crise da econo-
mia primário-exportadora. A emergência de uma sociedade de base urbano-
-industrial alterou a natureza da relação entre o rural e o urbano. Antes desse 
período, as cidades eram face urbana da agroexportação, mas a industrialização 
tornaria a cidade o locus do capitalismo, o que levou a um intenso processo 
de migração rural-urbana.

A acelerada urbanização no país não foi acompanhada de políticas públi-
cas adequadas para regular o crescimento das cidades, que experimentaram 
um processo de expansão urbana periférica. Em consequência, a dinâmica 
econômica prevaleceu sobre o ordenamento urbano e levou à formação de áreas 
metropolitanas, nas quais problemas socioambientais emergiram, demandando 
respostas do poder público.
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Neste capítulo, explora-se a difícil regulação do processo de urbanização 
brasileiro ao longo do século XX e os desafios que emergem no século XXI. 
Além da introdução, o capítulo está constituído de mais três seções. Na pri-
meira, sintetiza-se o processo de urbanização no Brasil, visando a associar a 
transformação de uma sociedade rural em outra de base urbano-industrial; na 
segunda, o objetivo é destacar o avanço na legislação urbanística introduzida 
no período pós-constitucional, marcado por um aumento dos direitos sociais 
no país; na terceira, analisa-se a persistência da urbanização periférica, carac-
terística do processo de urbanização brasileiro, o que permite situar o fracasso 
do avanço normativo das políticas urbanas em ter efetividade em prol de uma 
urbanização social e inclusiva da população pobre.

O processo de urbanização no Brasil 

No último século, a população brasileira cresceu de 17 milhões para 170 
milhões de habitantes. No início do século XX, apenas 17% dessa população 
vivia em cidades, situação que se inverteu no fim do século, quando esse per-
centual já era de 81%, elevando-se ainda mais no último censo demográfico, 
realizado em 2010, que apurou uma taxa de urbanização de 84%. Tamanha 
mudança demográfica está associada à passagem da dinâmica econômica de 
base primária e exportadora para uma de base urbano-industrial.

O processo brasileiro de industrialização intensificou-se após 1930, 
quando a crise da agroexportação desestruturou a atividade rural e liberou 
a força de trabalho, a qual, assim, passou a buscar na cidade novas oportu-
nidades de emprego. A partir de então, formaram-se áreas metropolitanas 
nucleadas pelas capitais estaduais, tendo São Paulo e Rio de Janeiro como as 
mais importantes, nas quais apenas as capitais estaduais respondem por 11% 
e 5%, respectivamente, do PIB brasileiro em 2015 (IBGE, 2017).

Entre 1930 e 1980, a economia brasileira cresceu dinamizada pela Indús-
tria, o que se fez acompanhar pelas migrações rural-urbanas. Houve forte 
diminuição do peso demográfico da população rural, com a concentração da 
população na região Sudeste, o epicentro da economia industrial. Mas, dentro 
de cada macrorregião, também se manifestou o processo de concentração em 
torno das capitais estaduais. Portanto, a população brasileira experimentou 
uma intensificação de sua taxa de urbanização, com concentração nas maio-

Cidade e Campo.indd   140Cidade e Campo.indd   140 14/09/2020   17:39:5514/09/2020   17:39:55



141Políticas para os territórios rurais, urbanos e espaços metropolitanos

res cidades. A tabela a seguir apresenta a evolução demográfica no país, no 
período 1970-2010.

Figura 1 – Evolução da população e taxa de urbanização no Brasil, 1970-2010

Anos
População Total

(A)
População 
Urbana (B)

(B)/(A)%

1970  93.134.846  52.097.269 55,94

1980 119.011.052  80.437.327 67,59

1990 146.825.475 110.990.990 75,59

2000 169.799.170 137.953.959 81,25

2010 190.755.799 160.925.804 84,36
Fonte: Censos Demográficos, IBGE.

Desde a década de 1980, a Indústria vem perdendo peso na formação 
do PIB, ainda que a polarização espacial se tenha mantido. As grandes cidades 
se tornaram economias de serviços num contexto em que as novas tecnologias 
de informação, conjugadas a uma nova divisão social do trabalho, sustentaram 
a atração locacional dos grandes centros.

Os defensores das grandes cidades as veem como locais que favorecem a 
diversidade (Jacobs, 2003), que comandam espaços de fluxos (Castells, 1999) 
e que estimulam a inovação por meio da disseminação do conhecimento tácito 
que é produzido por seus residentes e, principalmente, por seus laboratórios de 
pesquisa (Storper e Venables, 2005; Glaeser, 2011). O principal atributo dessas 
cidades seria sua capacidade de reunir a população com elevados níveis de esco-
laridade, interagindo e produzindo novidades. A força econômica desses grandes 
aglomerados seria o burburinho, como apontado por Storper e Veneables (2005), 
que favorece a diversidade, além dos ganhos de escala associados a economias 
de escopo.

Tamanha força econômica, por sua vez, traduz-se em elevada participa-
ção dessas cidades na distribuição espacial das oportunidades de trabalho, que 
estariam relacionadas à dinâmica atual do capitalismo contemporâneo. Segundo 
a teoria urbana, o processo de globalização tem contribuído para modificar de 
que modo se estrutura o território desde que as finanças sucederam a indústria 
como atividade dominante (Castells, 1999; Sasken, 2003; Hall, 2004; Harvey, 
2011). O resultado tem sido o fortalecimento – e não o enfraquecimento – das 
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metrópoles, que se tornaram pontos essenciais na economia contemporânea, 
tendo em vista a concentração de serviços especializados e de grande porte, os 
quais permitiriam a conexão com outras metrópoles num mundo cada vez mais 
interdependente. Trata-se daquilo que Milton Santos (1996) denominou “meio 
técnico” adequado à acumulação capitalista disponível nas grandes áreas urbanas.

Essa marcada polarização espacial vem sendo experimentada no Brasil. 
Segundo o Censo Demográfico de 2010, a população brasileira atingiu 191 
milhões de habitantes, dos quais 54,75% residiam em apenas 283 dentre os 
5.570 municípios brasileiros. Esses 283 são os municípios com mais de 100 
mil habitantes, dos quais 27 são capitais estaduais, e os demais estão em seu 
entorno (cidades metropolitanas) ou em áreas fora das regiões metropolitanas 
(cidades não metropolitanas).

Figura 2 – Participação das maiores cidades na população e PIB brasileiros (2000 
e 2010)

Cidades População 
(2000) PIB (2000) População 

(2010) PIB (2010)

Capitais estaduais 22,54 37,06 23,83 34,03
Cidades 
metropolitanas 15,61 18,94 15,95 19,13

Cidades não 
metropolitanas 14,47 16,33 14,91 17,13

Média 52,61 72,33 54,69 70,30

Brasil 100 % 100 % 100 % 100 %
Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE: Censos Demográficos de 2000 e 2010 e Contas Nacionais.

Na primeira década do século XXI, o já elevado peso desse grupo de apenas 
5% do número de municípios brasileiros experimentou crescimento em seu peso 
demográfico, mas não no PIB. No entanto, a perda de participação percentual de 
72,33% para 70,30% é muito incipiente em comparação à grandeza dessa parti-
cipação. Esse resultado explica por que esses municípios seguem oferecendo 3 a 
cada 4 empregos (saldo líquido entre admissões e demissões) na referida década 
(CAGED, 2000 e 2010). 

A segunda década do século XXI tem sido marcada por forte crise eco-
nômica, que se manifestou em queda no PIB brasileiro a partir de 2014, 
destacando-se o biênio 2015/2016 quando a perda alcançou -3,8% e -3,6%, 
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respectivamente. Tamanho declínio afeta mais fortemente a economia dessas 
grandes cidades, dada a queda na arrecadação tributária, enquanto as cidades 
de menor porte foram socorridas em seus orçamentos pelo aumento de trans-
ferências intergovernamentais (Santos, 2018).

A crise só não foi mais forte devido ao dinamismo do agronegócio, 
sustentando exportações. Em tal contexto, é possível que tenha diminuído 
os pesos demográfico e econômico dessas grandes cidades e possa ter havido 
alguma redistribuição espacial da população. Entretanto, dificilmente terá 
alimentado o crescimento das pequenas cidades. Muito provavelmente terá 
se refletido no aumento do peso de cidades de médio porte, particularmente 
daquelas situadas em áreas produtoras de commoditties primárias. Porém tal 
hipótese só poderá ser avaliada após a realização do Censo Demográfico de 
2020, previsto para setembro deste ano.

As políticas públicas urbanas representam a forma pela qual o Estado se 
estrutura para ordenar o espaço urbano. Desde a década de 1930, a migração 
rural-urbana desafia o poder público no sentido de aumentar a provisão de 
acesso aos meios de consumo coletivo, como a infraestrutura urbana e social. 
Essa provisão dependeu da competição por alocação de verbas no orçamento 
com os demais gastos públicos, ganhando maior prioridade apenas quando 
os efeitos negativos da falta de desenvolvimento urbano se tornaram graves, 
o que, inclusive, suscitou diversos movimentos sociais voltados à temática 
urbana, a partir da década de 1960, momento em que a população urbana 
ultrapassou a rural.

Como é a regulação normativa da urbanização brasileira?

Se a polarização espacial está disseminada pela maioria dos países, a forma 
como cada poder público enfrenta essa questão varia muito. No caso brasileiro, as 
políticas públicas urbanas experimentaram uma fase inicial em que prevaleceu uma 
“não política”, ou seja, o Estado negligenciou os problemas associados à urbaniza-
ção. Essa realidade seria modificada após 1964, quando um regime autoritário foi 
instituído e muitas reformas institucionais foram realizadas, incluindo a introdução 
de políticas urbanas e o reconhecimento legal de nove regiões metropolitanas. 
Essa etapa se esgota com o retorno da ordem democrática, em 1985, seguida da 
entrada em vigor de uma nova Constituição, em 1988, que pode ser considerada 
um ponto de inflexão na regulação urbanística do país.
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Política urbana no Brasil antes da Constituição de 1988

A partir de 1930, a intensificação da urbanização, com a consolidação 
das primeiras metrópoles brasileiras, levou a iniciativas do poder público para 
enfrentar os problemas urbanos. Algumas importantes reformas foram intro-
duzidas nos cenários político e econômico, mas não houve um tratamento 
institucionalizado da questão urbana, o que foi considerado uma não política 
(Cintra, 1978). Ainda assim, cabe mencionar a legislação que dificultava a 
retomada de imóveis para aluguel, justificada como medida para enfrentar 
o aumento dos valores locatícios, em um contexto de crescente disputa pela 
terra urbana. Como resultado, houve diminuição do investimento voltado à 
construção imobiliária, e isso repercutiu na falta de moradia, o que levou a 
soluções informais de autoconstrução – as quais, em muitos casos, ocuparam 
áreas públicas e consideradas não edificáveis pela legislação vigente.

O resultado dessa “não política”, ou omissão do poder público diante 
dos desafios da urbanização crescente, foi a produção da “cidade ilegal”, aquela 
que não era reconhecida como parte das cidades, ainda que fosse uma realidade 
fática. O não reconhecimento dessa produção informal impedia a execução 
de políticas públicas que incorporassem essas áreas na política de urbanização 
da cidade formal.

A informalidade na produção da cidade inclui a formação de favelas, 
ou seja, aglomerados urbanos irregulares tanto em termos fundiários como 
em termos urbanísticos, mas também loteamentos irregulares. Estes últimos, 
em geral, são irregulares em termos urbanísticos, ainda que muitos se refiram 
a imóveis que têm a propriedade fundiária reconhecida.

As favelas surgiram no início do século XX, na então capital do país, a 
cidade do Rio de Janeiro. A abolição da escravatura e algumas obras públicas de 
forte impacto urbanístico levaram os pobres a buscarem moradias na encosta de 
morros, com a intenção de se manterem próximos aos polos de emprego con-
centrados no centro da cidade. Essa alternativa de moradia foi a possibilidade 
encontrada num contexto em que o poder público não investia em políticas 
habitacionais e de mobilidade urbana. Assim, em 1950, 7% da população do 
Rio de Janeiro vivia em favelas, percentual que seguiu se elevando, vindo a 
atingir 22% dos habitantes no fim do século XX. De acordo com os últimos 
dados censitários, em 2010, aproximadamente 11,4 milhões de pessoas (6% 
da população) viviam em aglomerados subnormais, termo técnico que o IBGE 
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utiliza para denominar as favelas. Em todo o país foram identificadas 6.329 
favelas localizadas em 323 dentre os 5.565 municípios brasileiros então insta-
lados. A favelização é, portanto, um problema presente num grupo pequeno 
de cidades, naquelas de médio e grande porte demográfico. 

De acordo com os resultados censitários de 2010, as capitais estaduais 
com maior proporção de habitantes que moram em favelas são Belém, que 
tem mais da metade da população (53,9%) vivendo nesse tipo de aglomera-
ção, seguida por Salvador (26,1%), São Luís (24,5%) e Recife (23,2%). As 
duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro, têm 11% e 22% 
da população morando em favelas, respectivamente. Apesar desse percentual 
menor, é nessas duas cidades que se encontra o maior número absoluto de 
pessoas faveladas: 2.162.368 em São Paulo e 1.702.073 no Rio de Janeiro.

Os loteamentos resultam da mudança do uso da terra rural nas franjas 
urbanas para uso residencial. À medida que as migrações rural-urbanas foram se 
acentuando, alinhadas com o processo de industrialização e com a manutenção 
de uma estrutura fundiária muito concentrada, ocorreu a expansão urbana por 
loteamentos irregulares. Assim, houve crescimento extensivo das cidades, com a 
expansão mais acentuada nas periferias. O poder público, então, tentou ordenar 
os loteamentos urbanos por meio da edição de uma lei federal (Lei 6.766/79). 
Trata-se, contudo, de uma legislação muito restritiva, que prevê inúmeras obriga-
ções aos loteadores, onerando significativamente o empreendimento imobiliário, 
o que inviabiliza financeiramente aqueles voltados à moradia popular (Botelho, 
2007; Costa, 2001).

Apesar disso, no entanto, o reconhecimento legal da promessa de compra e 
venda dos lotes estimulou a disseminação dos loteamentos irregulares destinados 
à população de baixa renda, na expectativa de que os adquirentes constituíssem 
força política suficiente para levar o poder público a urbanizar a área loteada, res-
ponsabilidade que deveria ser atendida pelos loteadores. Como resultado, houve a 
realimentação – e não a mitigação – da desordem urbana, o que agravou a crise nas 
cidades. Em 2001, uma pesquisa do IBGE sobre o perfil da gestão municipal no 
Brasil identificou a presença de loteamentos irregulares em 48% dos municípios. 
Esse resultado sugere que os loteamentos irregulares proliferaram não apenas nas 
cidades de médio e grande portes, mas também nos municípios pequenos.

O desafio da forte urbanização da população foi um problema que 
mereceu enfrentamento pelas políticas públicas após a ruptura institucional 
ocorrida em 1964. Na década de 1960, foram criados o Serviço Federal de 
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Habitação e Urbanismo (SERFHAU) e o órgão financeiro que cuidaria de 
executar as políticas, o Banco Nacional de Habitação (BNH), responsável não 
só pelo financiamento da construção habitacional, mas também pela gestão 
da política de saneamento, instituída pelo Plano Nacional de Saneamento 
(PLANASA).

A importância do BNH pode ser inferida pelo balanço de sua con-
tribuição ao mercado imobiliário brasileiro: até a sua extinção, em 1986, o 
banco foi responsável pelo financiamento de 24% das unidades habitacionais 
construídas no país. Responsabilizou-se, ademais, pela expansão da cobertura 
de esgotamento sanitário, transferindo para as companhias estaduais de água 
e saneamento os recursos com os quais elas financiaram as obras.

Nas décadas de 1960 e 1970, o governo militar usou a malha urbana 
para articular o território brasileiro, investindo na implantação de um conjunto 
de redes: viária, de energia e de comunicação (Becker e Egler, 1993). Ademais, 
reconheceu as metrópoles como territórios que mereciam um tratamento 
específico, diferente da política municipal, o que levou à institucionalização 
de nove regiões metropolitanas, responsáveis pela articulação dos serviços 
públicos no território.

Trata-se de um período (1964-1985) que testemunhou importantes 
avanços na política urbana, embora ainda muito associados à reorganização do 
espaço em função das necessidades da industrialização (Monte-Mór, 2005). 
Assim, por exemplo, as cidades passariam a receber muitas obras viárias, con-
sideradas necessárias para adaptá-las ao uso do automóvel, cuja indústria foi 
um dos sustentáculos do processo industrial no país. O financiamento dessas 
obras era assegurado pela criação de um fundo com recursos vinculados a obras 
viárias: o Fundo Rodoviário Nacional.

Tal como ocorre em todas as reformas urbanas, alguns problemas foram 
enfrentados, mas logo emergiram outros, como, por exemplo, os derivados da 
insustentabilidade ambiental da urbanização extensiva. Questões ainda pen-
dentes de tratamento adequado, caso do saneamento, somaram-se às questões 
de mobilidade urbana e segurança pública. Em consequência, a deterioração 
das condições de vida, especialmente daquela população residente na cidade 
informal, demandou crescente financiamento para o investimento em servi-
ços públicos. Nesse contexto, reemergiram os movimentos sociais, dentre os 
quais se destaca o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, muito ativo 
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nas décadas de 1970 e 1980, tendo sido responsável pela introdução de um 
capítulo sobre política urbana na Constituição da República de 1988.

Os avanços normativos pós-Constituição de 1988

A Constituição de 1988 inaugurou uma nova abordagem para a questão 
urbana. A partir de então, esta deixou de ser entendida como modernização do 
espaço urbano dentro do processo de industrialização e passou a se identificar 
com o direito à cidade. Além de elevar o município à condição de ente fede-
rativo, a Constituição incluiu dois importantes artigos, alinhando a política 
urbana como responsabilidade municipal (art. 182) e simplificando a regu-
larização fundiária urbana ao definir em cinco anos o tempo de posse mansa 
da terra, ou seja, a posse não conflituosa, para fins de usucapião (art. 183).

A regularização fundiária foi um dos mais relevantes instrumentos para 
o ordenamento das cidades. Dado o crescimento da população que residia em 
favelas e em loteamentos irregulares, foi preciso contornar a informalidade 
desse tipo de ocupação com a criação das chamadas “zonas (ou áreas) especiais 
de interesse social”. Ao definir o contorno territorial dessas zonas, a legislação 
municipal tornou possível a identificação de localidades em que as exigências da 
legislação urbanística seriam especiais, o que permitiria regularizar urbanistica-
mente comunidades inteiras. Essa estratégia foi um passo importante para que 
deixasse de ser regra a política de remoção de tais comunidades. Ao contrário, 
elas passaram a receber investimentos públicos, com projetos de urbanização de 
favelas, a exemplo do Programa Favela-Bairro, no município do Rio de Janeiro, 
durante a década de 1990.

No artigo 182, declara-se o município como responsável pela política 
urbana, sendo que aqueles com população superior a 20 mil habitantes são 
obrigados a elaborar o seu Plano Diretor, considerado instrumento básico para 
a política de desenvolvimento e expansão urbana. A propriedade urbana deixa 
de ser considerada absoluta, já que precisa cumprir sua função social, entendida 
como aquela que atende às exigências de ordenação da cidade no Plano Diretor. 
Ademais, permite que o poder público municipal, mediante lei específica para 
área incluída no Plano Diretor, exija do proprietário do solo urbano não edifi-
cado, subutilizado ou não utilizado, seu aproveitamento adequado.

Ainda que o município seja o ente federativo responsável pela política 
urbana, o governo federal editou uma série de leis que regulamentaram avanços 
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normativos instituídos pela Constituição. Uma síntese de cada uma dessas leis 
é apresentada a seguir. 

i. Lei do Estatuto da Cidade

A maior parte dos novos instrumentos jurídicos criados para regular o 
adequado aproveitamento da terra urbana só passaria a ter efetividade após a lei 
federal que regulamentou os dois artigos constitucionais, a Lei 10.257/2001, 
denominada Estatuto da Cidade. O novo tratamento do direito de propriedade 
gerou muita resistência política, motivo pelo qual a referida lei somente seria 
aprovada 13 anos depois da promulgação da Constituição. 

A lei define que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desen-
volvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante algu-
mas diretrizes, com destaque para: i) garantia do direito a cidades sustentáveis, 
entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, 
à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer, para as gerações presentes e futuras; ii) gestão democrática da cidade; e iii) 
cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade 
no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social.

No que tange à diretriz relacionada à ordenação e ao controle do uso 
do solo, a lei estabelece muitos objetivos. É preciso evitar, principalmente: a 
utilização inadequada dos imóveis urbanos; o parcelamento do solo, a edifi-
cação ou o uso excessivo ou inadequado em relação à infraestrutura urbana; e 
a retenção especulativa de imóvel urbano que resulte em subutilização ou não 
utilização. Outras diretrizes que merecem destaque referem-se a: justa distribui-
ção dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; adequação 
dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos 
públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os 
investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes 
segmentos sociais; regularização fundiária e urbanização das áreas ocupadas por 
população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de 
urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, levando-se em consideração 
a situação socioeconômica da população e as normas ambientais.

Para alcançar esses objetivos, foram introduzidos instrumentos gerais 
de política urbana, como a obrigatoriedade do plano diretor e sua articulação 
com os instrumentos de planejamento para a administração pública – por 
exemplo, os planos plurianuais e de investimento a cada quatro anos, a lei 
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anual de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Mas foram os 
novos instrumentos jurídicos que causaram maior impacto na gestão do 
território urbano. Tais instrumentos incluem: i) parcelamento, edificação 
ou utilização compulsórios; ii) concessão de uso especial para fins de mora-
dia; iii) direito de superfície; iv) outorga onerosa do direito de construir; v) 
operações urbanas consorciadas; e vi) transferência do direito de construir, 
entre os mais importantes. Cada um desses novos instrumentos deve ter 
uma lei municipal que regule sua utilização no território do município, o 
que esvazia de conteúdo o instrumento que, embora incluído no Estatuto 
da Cidade, não conte com regulamentação municipal.

Cabe destacar que o Plano Diretor somente é obrigatório no caso dos 
municípios que contem com mais de 20 mil habitantes ou que façam parte 
de regiões metropolitanas, além dos demais casos estabelecidos no art. 41 do 
Estatuto da Cidade. Isso significa dizer que a maior parte dos municípios bra-
sileiros está desobrigada de elaborar o principal instrumento de ordenamento 
urbanístico, como se infere da tabela a seguir, que apresenta a distribuição dos 
municípios segundo classes de tamanho de sua população.

Figura 3 – Distribuição dos municípios brasileiros segundo as classes de tama-
nho da população e o respectivo peso na população brasileira, 2010
Municípios/anos (1.000 
habitantes)

Número de municípios 
(2010)

Peso percentual na 
população brasileira (%)

<20 3.914 17,1

Entre 20 e 50 1.043 16,4

Entre 50 e 100   325 11,7

Entre 100 e 250   184 14,5

Entre 250 e 500    61 11,0

Entre 500 e 2.000    32 14,8

>2.000     6 14,5

Total 5.565 100,0
Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE.

Ainda que o município seja o responsável pela política urbana mediante 
a elaboração de seu plano diretor, o Estatuto da Cidade atribui algumas respon-
sabilidades à União. O governo federal deve editar normas gerais, em especial 
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as relativas à cooperação interfederativa e às diretrizes de desenvolvimento 
urbano, incluindo habitação, saneamento e transporte urbano.

Tais normas gerais foram editadas após uma importante inovação na 
estrutura do poder público no que concerne à política urbana: em 2003, foi 
criado o Ministério das Cidades, responsável pela tentativa de coordenar as 
políticas setoriais com impacto no processo de desenvolvimento urbano.

Cabe destacar que as três esferas de governo devem elaborar planos de 
ordenação do território em escala nacional (União), regional (estados) e local 
(municípios). As competências federal e municipal estão bem delimitadas, 
enquanto, no caso dos estados, a competência é residual. Ainda assim, os 
estados ficaram responsáveis pelas normas relativas às regiões metropolitanas já 
existentes desde 1973, instituídas pela Lei Complementar n.º 14. O resultado 
foi a transformação da política urbana em uma arena da política dominada 
pelo governo federal e os municipais.

ii. Lei dos Consórcios Públicos

A Lei 11.107/2005 regulamentou a contratação de consórcios públicos, 
os quais passaram a ter personalidade jurídica, sendo objeto de contrato, o que 
torna mais difícil que uma das partes o abandone. Já existiam consórcios, espe-
cialmente aqueles que reuniam alguns municípios para a execução de políticas 
que requerem uma escala superior à da maioria dos municípios brasileiros de 
pequeno porte demográfico, caso do saneamento básico. 

Desde a sua regulamentação, em 2007, os consórcios intermunicipais têm 
sido mais frequentes nas políticas de saneamento e saúde. Têm sido mais fre-
quentes também entre os municípios pequenos e, em especial, entre aqueles de 
porte demográfico semelhante. Nos demais casos que envolvem um município 
maior que seus vizinhos, observa-se resistência na formação de consórcios em 
razão do desequilíbrio de poder exercido pelo município principal. Justamente 
nesses casos é que se mostra necessária a coordenação dos governos estaduais, 
ainda muito incipientes.
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iii. Lei do Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social

Ainda no ano de 2005, entrou em vigor a Lei 11.124, que instituiu o 
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). Essa lei federal 
inaugurou uma nova política habitacional ao reconhecer que apenas regular 
o mercado imobiliário não seria suficiente para ampliar a cobertura da popu-
lação com acesso ao direito social à moradia. Era necessário subsidiar parte da 
produção da moradia voltada à população de baixa renda.

Pesquisa realizada sobre o déficit habitacional brasileiro identificou que 
as famílias com renda inferior ao equivalente a 3 salários mínimos corres-
pondem a 90% do total (FJP, 2013). O déficit não é constituído apenas por 
novas moradias a serem construídas, mas também por aquelas consideradas 
inadequadas. A inadequação pode ser aferida pela falta de acesso à infraestru-
tura (acesso à rede geral de abastecimento de água, à rede geral de esgoto e à 
coleta de lixo) ou pelo peso de seu custo na renda das famílias (gasto superior 
a 30% da renda familiar com aluguel, muitos moradores por quarto ou mais 
de uma família coabitando o mesmo domicílio). Assim, o déficit habitacional 
pode ser enfrentado mediante: i) construção de novas moradias; ii) expansão 
da rede de infraestrutura urbana para incluir todos os domicílios permanentes; 
e iii) controle do preço da terra urbana para não onerar demasiadamente as 
famílias de baixa renda (rendimento inferior a 3 salários mínimos).

Os municípios contam com instrumentos urbanísticos e jurídicos para 
induzir o uso social da propriedade urbana, mas não têm autonomia orçamen-
tária para enfrentar um programa de construção de moradia social em larga 
escala. Por isso, o governo federal instituiu a Política Nacional de Habitação 
de Interesse Social, a ser financiada com recursos federais. Para executá-la, 
estados e municípios precisam aderir ao SNHIS, cumprindo três obrigações: 
i) criar um fundo específico para gerir as receitas; ii) instituir os conselhos 
gestores desse fundo; e iii) aprovar seus planos de habitação – Plano Estadual 
de Habitação de Interesse Social (PEHIS) e Plano Local de Habitação de 
Interesse Social (PLHIS). Trata-se de um modelo de adesão no âmbito da 
política federal alinhado com a responsabilidade compartilhada entre os três 
entes federativos.

Para executar a política local de habitação de interesse social foi criado 
o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) pela Lei 11.977/2009. Suas 
metas iniciais se constituíam em: i) construir 1 milhão de moradias destinadas 

Cidade e Campo.indd   151Cidade e Campo.indd   151 14/09/2020   17:39:5614/09/2020   17:39:56



152 Cidade e Campo: Olhares de Brasil e Portugal

às famílias com renda de até 10 salários mínimos, além de antecipar outros 
instrumentos e ações previstos no Plano Nacional de Habitação, como a dis-
tribuição dos recursos de acordo com o déficit; ii) regionalizar o custo dos 
imóveis; iii) contar com a contrapartida dos entes federativos; e iv) desempe-
nhar papel significativo na regularização fundiária visando a complementar 
o acesso à moradia.

A subvenção econômica é limitada à faixa de 6 salários mínimos, podendo 
ser acumulada com subsídios dos estados e dos municípios, sendo que as famílias 
com até 3 salários mínimos recebem subsídio integral. Os adquirentes cuja renda 
familiar situa-se entre 6 e 10 salários mínimos beneficiam-se com a redução 
dos custos do seguro e o acesso ao fundo garantidor (garantia de pagamento 
aos agentes financeiros da prestação mensal do financiamento). Os recursos 
são destinados exclusivamente à produção ou à aquisição de novas unidades 
habitacionais nas áreas urbanas ou à requalificação de imóveis já existentes nas 
áreas já consolidadas.

iv. Lei do Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos

A Lei 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 
básico e resíduos sólidos. A entrada em vigor dessa norma permitiu que o arca-
bouço normativo brasileiro passasse não só a contar com conceitos jurídicos 
importantes, como saneamento básico ou universalização do saneamento, mas 
também tratou de organizar a atuação dos entes federativos no que tange à 
implementação das políticas públicas em questão.

Embora seja possível identificar evidente preocupação social na imple-
mentação dos sistemas de saneamento e fornecimento de água, boa parte do 
mencionado instrumento normativo está concentrada em criar um marco 
regulatório claro para as respectivas questões operacionais da política pública, 
especialmente no que se refere à forma de concessão e definição de tarifas.

Como em outras políticas públicas, o Município recebeu obrigações de 
natureza executiva. Cabe lembrar, todavia, que parte expressiva dos recursos 
públicos virão da União, como no caso da Política Nacional de Habitação de 
Interesse Social.

Não obstante, somente em 2010, com a edição da Lei 12.305/10, que 
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), o Brasil passou 
a contar com um instrumento normativo de caráter nacional para tratar da 
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referida política pública. Anteriormente, a regulação sobre o tema estava majo-
ritariamente contida nas resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA) e em menções esparsas previstas em outras normas, como na 
Lei 11.445/2007.

Apesar do prolongado intervalo até a sua edição (o projeto tramitou por 
21 anos no Congresso Nacional), diversos dispositivos normativos importantes 
foram introduzidos, dentre os quais cabe destacar a divisão de competências 
para atuação dos entes federativos, a instituição de sistemas de logística reversa e 
a definição de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

Tendo em vista a impossibilidade de dissociar a questão social atinente aos 
catadores de lixo da questão das políticas públicas de gestão dos resíduos sólidos, 
o legislador não só previu a extinção dos lixões (cujo prazo expirou em 2014), 
como também procurou oferecer alternativas jurídicas para esses atores sociais. 
Por exemplo, a facilitação, por meio da dispensa de licitação, na contratação de 
associações de cooperativas para integrar os sistemas de coleta seletiva.

Como resultado de um tratamento formalmente igualitário dispensado a 
todos os municípios brasileiros, a Associação Brasileira de Municípios afirma que 
parte significativa dos referidos entes, em particular, a maioria deles com menos 
de 50 mil habitantes, não reúne condições técnicas nem financeiras para cum-
prir a legislação em vigor. Assim, ao ignorar essa realidade, o legislador federal 
submete o executivo municipal a condições extremamente precárias de autode-
terminação, sujeitando-o à incorrer em crime de improbidade administrativa.

v. Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana

A Lei 12.587/2012 é um instrumento da política de desenvolvimento 
urbano que tem por objetivo integrar os diferentes modos de transportes e a 
melhoria da acessibilidade e da mobilidade no território do município. Em 
seu artigo 2.º, declara que visa a “contribuir para o acesso universal à cidade, o 
fomento e a concretização das condições que contribuem para a efetivação dos 
princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano”. Repre-
senta, portanto, um complemento das responsabilidades da União quanto ao 
processo de desenvolvimento urbano, após legislar sobre a política de habitação 
de interesse social e sobre a política de saneamento ambiental, conforme previsto 
no Estatuto da Cidade.
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O transporte público coletivo, no entanto, guarda algumas peculiari-
dades em relação à habitação. Como o saneamento, trata-se de uma função 
pública de interesse comum de municípios conurbados, como no caso daqueles 
situados em regiões metropolitanas ou quaisquer outros aglomerados urbanos. 
Depende, portanto, de cooperação interfederativa para ter efetividade. Esse é 
outro desafio da política urbana. 

Os princípios, diretrizes e objetivos da política de mobilidade são aqueles 
estabelecidos pelo Estatuto da Cidade, o que torna imperativo que essa política 
esteja alinhada com o plano diretor municipal, envolvendo a participação 
social para uma gestão democrática e ambientalmente sustentável da cidade, 
além da justa distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes do uso dos 
diferentes modais e serviços.

É curioso e, ao mesmo tempo, alvissareiro que inclua entre suas diretrizes 
o incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias 
renováveis e menos poluentes. O incentivo ao uso dessas energias é inédito e 
só aparece nas normas urbanísticas a partir da Lei 12.836/2013, que altera o 
Estatuto da Cidade e modifica três de seus artigos com o objetivo de reforçar 
a preocupação com o meio ambiente nas políticas urbanas. A lei prevê que a 
União preste os serviços de transporte público interestadual de caráter urbano, 
estimulando também ações coordenadas e integradas entre municípios e esta-
dos nas áreas conurbadas, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas, além 
de cidades gêmeas (aquelas que se situam em países fronteiriços). 

No que tange aos estados, há previsão de que possam delegar aos muni-
cípios a organização e a prestação do serviço intermunicipal de caráter urbano, 
desde que constituído um consórcio público ou um convênio de cooperação 
com esse fim. Como já mencionado, a constituição de um consórcio público 
confere maior estabilidade aos acordos intermunicipais, sendo muito perti-
nentes nessas políticas.

Assim como ocorre com as políticas de habitação de interesse social e 
saneamento ambiental, também no caso da mobilidade urbana está previsto 
um plano: o Plano de Mobilidade Urbana, considerado o instrumento de 
efetivação da política nacional de mobilidade urbana, devendo ser atualizado 
a cada 10 anos, assim como o Plano Diretor Municipal. Da mesma forma, 
a obrigatoriedade do plano também abrange os municípios com mais de 20 
mil habitantes, e o prazo para se adequar ao plano diretor é de até 3 anos, 
findo o qual o município fica impossibilitado de receber recursos orçamen-
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tários federais destinados à mobilidade urbana. Esse prazo foi estendido para 
7 anos, numa atualização da norma como ocorrera com outros planos, como 
o já mencionado anteriormente Plano Nacional de Saneamento e Resíduos 
Sólidos e do Estatuto da Metrópole, a seguir analisada.

vi. Lei do Estatuto da Metrópole

A edição da Lei 13.089/2015, conhecida como o Estatuto da Metrópole, 
foi festejada como um importante avanço normativo para induzir melhor 
governança de territórios que não são reconhecidos como entes federativos, 
como o caso das regiões metropolitanas e demais aglomerados urbanos. Nes-
ses territórios, a responsabilidade pela gestão de funções públicas de interesse 
comum demanda melhor coordenação interfederativa, como já tinha sido 
reconhecida desde os anos 1970, quando foram instituídas as primeiras regiões 
metropolitanas pelo governo federal. 

Com a redemocratização e a entrada em vigor da Constituição de 1988, 
as regiões metropolitanas deixaram de ser criadas pela União, passando para 
a competência dos governos estaduais. Mas, ao mesmo tempo, os municípios 
deixaram de ser tutelados pelos estados e foram alçados à condição de entes 
federativos. 

Ao estabelecer critérios para a classificação das aglomerações urbanas e 
estimular a governança interfederativa nesses territórios, o Estatuto da Metró-
pole reconheceu os limites da atual estrutura político-territorial e forneceu 
alternativas para conciliar o federalismo de três entes vigentes no Brasil, con-
siderado cláusula pétrea pela Constituição de 1988.

Em tais condições, a governança desses territórios passou a depender de 
maior cooperação voluntária entre os entes federativos. A maior fragmentação 
territorial advinda com a criação de, aproximadamente, 1.500 municípios 
desde a década de 1980 só faria elevar o desafio da governança territorial 
(Santos, 2008, 2017a). 

Mas como estimular a cooperação interfederativa entre entes conside-
rados igualmente autônomos do ponto de vista jurídico, ainda que muitos 
desiguais em termos econômicos e demográficos? 

O legislador desenvolveu critérios obrigatórios para a condução de uma 
possível “gestão plena” dessas novas unidades territoriais urbanas, quais sejam: 
a existência de estrutura de governança interfederativa própria; o plano de 
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desenvolvimento urbano integrado aprovado mediante lei estadual; e o com-
partilhamento de responsabilidades entre entes da Federação em termos de 
organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. 

Importante notar que, apesar dessa estrutura de governança interfe-
derativa prever a participação da sociedade civil em caráter deliberativo nos 
processos de planejamento e execução de ações e políticas públicas, a compo-
sição desses representantes não foi prevista, dando margem para os legislativos 
estaduais desenvolverem diversos modelos de instâncias populares colegiadas. 

Como forma de induzir os comportamentos estadual e municipal à ela-
boração e constante revisão de tais documentos técnicos, a União reproduziu 
uma estratégia reiteradamente adotada nos últimos governos (2003-2016) e 
passou a condicionar seu apoio para as iniciativas dos estados e dos municípios 
à existência dos planos no formato e no conteúdo definidos pelo Estatuto da 
Metrópole. Ou seja, ainda que a União não realize uma intervenção direta no 
processo de gestão interfederativa, sua presença e capacidade de centralização 
se manifestam, principalmente, na medida em que a obtenção de recursos 
federais está condicionada à obediência estrita dos contornos definidos na 
legislação federal. 

O reconhecimento de novas formas territoriais pelo Estatuto da Metró-
pole apresentou-se como importante avanço normativo na gestão desses espa-
ços. Apesar disso, se a legislação buscou induzir o comportamento cooperativo 
interfederativo, ficou por avançar em formas também cooperativas no finan-
ciamento dos serviços comuns. Ao vetar a Seção II, onde estava prevista a 
criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano Integrado (FNDUI), 
as fontes de financiamento desses serviços não receberam um tratamento ade-
quado, restando inalterado o quadro de forte heterogeneidade existente entre os 
municípios, o que pode comprometer a participação dos municípios maiores 
e com maior capacidade de arrecadação orçamentária, resistentes a transferir 
recursos para beneficiar municípios vizinhos.

Urbanização periférica: autoconstrução e cidadania insurgente

Após experimentar tais avanços institucionais na política urbana, havia 
expectativas de que os brasileiros estivessem vivendo em cidades mais bem 
ordenadas e com melhor oferta de infraestrutura urbanística e social. Temos, 
afinal, vários novos planos nacionais, além de instrumentos jurídicos e urba-
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nísticos para controlar a dinâmica das nossas cidades. Não é esse, contudo, o 
cenário atual, pois segue em vigor o processo de urbanização periférico que 
nos tem caracterizado desde o século passado.

A urbanização periférica é caracterizada pela negligência em relação à 
política urbana que contribuísse para estimular um processo de urbanização 
inclusivo. Ao longo das cinco décadas (1930-80) em que a industrialização 
levou o país a crescer a taxas anuais médias de 7% do PIB, houve intenso pro-
cesso de urbanização e formação de áreas metropolitanas. Nesse contexto, as 
migrações rural-urbanas pressionaram a demanda por terra urbana sem que o 
poder público conseguisse, ou mesmo tentasse, controlar a especulação fundi-
ária. Ao contrário, a política habitacional do BNH contribuiu para a expansão 
extensiva das cidades ao localizar nas franjas urbanas os empreendimentos 
imobiliários para a população de baixa renda. Houve, é verdade, importante 
oferta de crédito para esses empreendimentos, mas a sua localização periférica 
sem o cumprimento da legislação, que requeria investimento em infraestrutura 
urbana, produziu moradias isoladas das redes de infraestrutura.

Para além da contribuição do BNH, houve enorme produção imobili-
ária baseada na autoconstrução nas periferias urbanas, inclusive apoiada por 
financiamento do mesmo BNH para compra de material de construção (Pro-
grama João de Barro). Essa urbanização extensiva autoconstruída foi percebida 
como solução para o problema da falta de habitação na década de 1980, em 
que a moradia era vista sobretudo como construção de casas. Ao longo dos 
anos 1990, a teoria urbana evoluiu para buscar a moradia adequada, aquela 
situada em área dotada de infraestrutura urbana. Assim, o lugar dos pobres 
na metrópole passou a depender primeiramente da autoconstrução, ficando 
a regularização urbanística para depois.

Nas décadas seguintes ao período de intensa industrialização, a indús-
tria foi perdendo participação na estrutura produtiva, mas as maiores cidades 
seguiram concentrando espacialmente a população e as atividades econômicas, 
tornando-se economias de serviços. Esse é um movimento que ainda tem 
prevalecido sobre a desconcentração regional associada à elevação do peso do 
agronegócio e do extrativismo mineral. 

Depois de quase duas décadas em vigor, o Estatuto da Cidade tem sido 
avaliado como um avanço normativo que frustrou as expectativas por maior 
ordenamento urbano (Maricato, 2011). Especialmente as grandes cidades 
passaram a enfrentar novos desafios, como, por exemplo, insegurança pública 
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e mobilidade urbana inadequada. Esta última foi agravada pela ampla expan-
são das cidades, com a produção de moradia popular em locais cada vez mais 
distantes das periferias dos principais polos de emprego, gerando mais movi-
mento pendulares por parte da população. A maior distância dessas moradias 
é explicada pela elevação do preço da terra nos locais que contam com mais 
serviços públicos. Já o isolamento dessa urbanização periférica torna seus resi-
dentes ainda mais vulneráveis a questões de segurança pública.

Mesmo diante de tal evidência, quando o governo federal instituiu um 
novo programa habitacional dirigido à população com baixos rendimentos, o 
Programa Minha Casa Minha Vida, repetiu a experiência do BNH de localizar 
nas áreas periféricas das cidades seus empreendimentos imobiliários (Santos e 
Vasques, 2019; Compans, 2012). E a explicação para isso segue sendo o preço 
da terra urbana, maior nas áreas que contam com infraestrutura urbana e que 
são polos de oportunidades de trabalho. 

Ainda assim, tais empreendimentos são defendidos por contribuírem 
para diminuir o déficit habitacional e promover a regularização fundiária. 
Mas há estudos que defendem que, no caso do município do Rio de Janeiro, 
sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, os empreendimentos serviram 
para realojar pessoas que foram removidas das áreas que receberam investi-
mentos contratados por causa do evento esportivo (Santos e Vasques, 2019; 
Medeiros, 2013).

Apesar das muitas críticas em relação a sua efetividade, os avanços nor-
mativos em prol de um urbanismo social suscitaram novos movimentos sociais, 
chamados por Holston (2013) de cidadania insurgente. De acordo com esse autor, 
a urbanização periférica, em contexto de aumento dos direitos sociais recepcio-
nados pela Constituição de 1988, permitiu que os pobres pudessem se defender 
com a linguagem dos direitos. E, assim, se organizassem para pressionar o Estado 
a estender até a periferia a infraestrutura urbanística. Esta tem sido a estratégia da 
urbanização periférica: produzir moradias sem obedecer à legislação que tornou 
obrigatória a implantação de serviços urbanos; depois, constituir uma força política 
para defender que o poder público implante esses serviços. Ao lograr sucesso nessa 
luta, os pobres sentem-se responsáveis pela conquista e passam a ter um sentimento 
de pertencimento mais forte àquele território. E mais, ainda que não consigam 
regularizar a posse ou propriedade de suas moradias, a linguagem dos direitos tem 
impedido remoções, em linha com o direito social à moradia (Holston, 2013).
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Essa extensão da cidade até a periferia, no entanto, gera um custo 
adicional para os governos municipais. Esses já estão comprometidos com 
o cofinanciamento das despesas com políticas de acesso aos direitos sociais 
(especialmente Educação e Saúde), políticas descentralizadas e de execução 
desses governos, embora formuladas pela União. Tais gastos competem com o 
desenvolvimento urbano por alocação orçamentária, o que tem resultado em 
perda de sua participação percentual no orçamento municipal (Santos, 2017).

A diminuição do orçamento municipal com o desenvolvimento urbano 
poderia ser mitigada por políticas que envolvessem maior cooperação interfe-
derativa, pelo menos no que tange aos serviços públicos de interesse comum. 
Esse era o objetivo do Estatuto da Metrópole. No entanto, constatou-se que, 
após a entrada em vigor desde 2015, o período obrigatório de três anos para 
que os municípios que fossem parte de aglomerados urbanos elaborassem 
seus planos diretores urbanos integrados foi revogado pela Lei 13.683/2018 
(Santos et al., 2019). Do mesmo modo, ficou adiada, sem prazo definido, a 
criação de uma autoridade metropolitana, ainda que já tenham sido criadas 
ou indicados órgãos já existentes para cumprir as funções correspondentes em 
vários estados da federação. Mas a resistência de cidades maiores em participar 
desses governos metropolitanos segue em curso, como é o caso do município 
do Rio de Janeiro, que questionou judicialmente a criação do Instituto Rio 
Metrópole, alegando afronta ao pacto federativo que garante autonomia dos 
municípios perante os governos estaduais.

À guisa de conclusão, é possível sugerir que a regulação urbanística 
desse processo de urbanização periférica tem sido impedida pelo aumento 
sistemático do preço da terra urbana e que as políticas públicas de habitação 
social têm produzido moradias que afirmam, e não controlam, a urbanização 
periférica por conta do mais baixo preço da terra nas localidades em que essas 
políticas são executadas. Assim sendo, pudemos verificar concretamente, em 
estudo sobre regularização fundiária, expansão urbana e licenciamentos imo-
biliários no município do Rio de Janeiro, que a atividade estatal voltada para 
impedir a reprodução das condições de irregularidade fundiária e urbanística 
tende a tornar-se um processo de “enxugar gelo”, por deixar de voltar-se ao 
estoque de produção imobiliária irregular para agir como um fluxo crescente 
dessa produção também (Santos e Cruz, 2018). Como agravante, constata-
-se a ausência de articulação entre as políticas urbanas para levar “a cidade” 
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até suas áreas periféricas, o que tem geralmente ocorrido como resultado da 
chamada cidadania insurgente. 
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Capítulo 7
Governanças Metropolitanas no Brasil:

cooperações intergovernamentais e coparticipações 
instituintes para a sustentabilidade da  

gestão dos territórios

Augusto César Pinheiro da Silva

Introdução

As discussões sobre as estratégias espaciais de agentes públicos e priva-
dos para a gestão de territórios – processo aqui concebido como o somatório 
de ações técnicas, institucionais e econômicas sinérgicas entre atores diversos 
coordenados por uma agenda de políticas públicas conjunturais, temporal-
mente delimitadas, e que criam condições socioespaciais para transformações 
estruturais em fragmentos territoriais – tornam as pesquisas no campo das 
ações políticas no espaço geográfico cada vez mais expressivas para os diver-
sos campos do saber. Nas chamadas democracias ocidentais modernas, as 
tendências apresentadas por geógrafos do quilate de João Ferrão e Eduarda 
Ferreira (Portugal) e André-Louis Sanguin (França) são as de que o estabele-
cimento das formas e naturezas de interconexão entre as práticas espaciais e 
as políticas institucionais pluraliza (e potencializa) as ações público-privadas 
em múltiplas escalas, tornando a gestão territorial um campo de aprendizado 
constante para o desenvolvimento de estratégias de ação por agentes diversos 
em cidades, regiões e países. 

Na contemporaneidade do século XXI, tais ações sinérgicas são comple-
xas pela sua própria natureza, mas ainda entendidas, por vários pesquisadores e 
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gestores, como “meros processos” de ordenamento territorial1. Na verdade, se 
coordenadas por agentes públicos competentes, essas ações tendem a ser “mais 
democráticas” (no sentido da sua capilaridade social) e intergovernamentais 
em relação à sua funcionalidade.

Na realidade cosmopolita e metropolitana do século XXI, as formas e os 
conteúdos para as gestões territoriais apresentam-se cada vez mais multiescala-
res, e delas emergem práticas debatidas no mundo acadêmico e nos ambientes 
político-institucionais para a compreensão de suas naturezas e impactos em 
espaços geográficos que são tão mais distintos “no conteúdo” quanto próximos 
estão “na sua forma”.

Nesse campo da abordagem teórico-conceitual da gestão territorial, 
destacam-se as dimensões materiais, políticas e simbólicas das metrópoles2 
(devido à sua condição intrínseca de “nó central” na rede urbana pela força 
territorial, econômica, técnica, cultural... em variados espaços), das regiões 
metropolitanas3 (condição político-territorial do espaço conurbado pelo “nó” 

1 A simplificação do entendimento sobre os ordenamentos territoriais no Brasil e sua dinâmica 
“puramente técnica” da tradição francesa dos anos de 1960 foi claramente esclarecida por Egler 
(1992), Souza (1993), Machado (1997) e Moraes (2005), não sendo a perspectiva deste capítulo 
nem a visão do seu autor. Um ordenamento territorial robusto na sua base de representação 
político-institucional e técnico-profissional deve estruturar políticas públicas absolutamente 
importantes para os temas da gestão dos territórios e das governanças. Como afirma Moraes 
(2005, p. 44), “[...] a revisão (das ideias sobre os ordenamentos territoriais) pode oferecer ensi-
namentos férteis para novas concepções e iniciativas. A retomada do planejamento integrado de 
base espacial pode originar um útil instrumento para alavancar o crescimento e a justiça social 
que a nação requer”.

2 Como “nós” do sistema urbano de organização territorial concentradores de milhões de pes-
soas em cidades/municípios cada vez mais populosos, as metrópoles atuais são células centrais 
das regiões metropolitanas (RM), centralizando as atividades de gestão financeira, econômica, 
técnico-científica e política regional, nacional e mundialmente. Essa força decisória dá a essas 
formações espaciais centralidade para definir funções para outras unidades territoriais mul-
tiescalares que, no caso das RM, são os demais municípios a ela conurbados, que sofrem a sua 
intensidade superlativa no agregado regional metropolitano definido institucionalmente.

3 No Brasil, as primeiras regiões metropolitanas (RM) foram criadas com base na exclusividade de 
competência do Governo Federal na matéria e foram instituídas por meio da Lei Complementar 
Federal n.º 14/1973. Dessa lei foram definidas as RM de São Paulo, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. A RM do Rio de Janeiro foi delimitada 
e oficializada no ano seguinte, também por Lei Complementar 20/1974. Ou seja, enquanto 
perduraram os efeitos dessas leis complementares, o Brasil teve nove regiões metropolitanas 
instituídas por iniciativa do poder federal. O formato do seu aparato de gestão, composto por 
dois conselhos, o Deliberativo e o Consultivo, era semelhante em todas elas e desconsiderava as 
particularidades da urbanização de cada um dos territórios em que elas eram instituídas (Davanzo 
et al., 2010).
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metrópole em larga região dos espectros escalares do espaço geográfico) e 
do processo de metropolização4 (o transbordamento da força decisória das 
metrópoles, o que faz com que tais centros sejam indutores desse processo 
para além dos limites da região metropolitana da qual faz parte política e 
institucionalmente). 

Sendo o seu processo indutor (metropolização) mais impactante do que 
o seu limite territorial (a região metropolitana), as metrópoles (as core area do 
espectro territorial) readéquam, constantemente, as suas funções político-admi-
nistrativas e funcionais.

Diante do exposto, este capítulo se propõe a caracterizar um modelo de 
governança metropolitana baseada em dois pressupostos: o primeiro é o dos 
arranjos institucionais colaborativos entre os entes federativos, o que Souza, 
desde 2002, chama de cooperação intergovernamental; e o segundo é o da 
coparticipação instituinte dos atores sociais, em múltiplas escalas, que, por 
meio do capital social de Putnam (1996), necessitam participar ativamente 
das decisões da aplicação das políticas públicas nos territórios instituídos. O 
campo espacial de observação para essas duas ações, que doravante serão cha-
madas de ações verticais (clivagens federativas dos poderes instituídos) e ações 
horizontais (redes de solidariedade e cidadania intra e intermunicípios), será 
a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), já que é um exemplo de 
espaço regional onde as pesquisas sobre estratégias de gestão territorial podem 
contribuir para o estabelecimento de modelos de governança metropolitana 
mais adequadas aos padrões atuais de complexidade nas relações socioespaciais. 

Para tanto, o artigo está dividido em três partes, além da introdução 
em curso. A parte II, a seguir, mostrará o contexto metropolitano fluminense 
na atualidade e os seus maiores problemas em termos da oferta equânime 
de serviços de interesse comum com funções metropolitanas. Na sua parte 
III, haverá a proposição de uma estrutura de gestão em rede para ambientes 
metropolitanos cujas ações políticas integradas entre agentes e atores reforcem 

4 Não é o objetivo deste capítulo compreender o fenômeno da metropolização como processo insti-
tucional, como divulgado pelo IPEA (2013), que se refere, nesse sentido, aos diferentes processos 
legais que culminaram no atual arranjo metropolitano brasileiro, nem como indutor do poder das 
formas e conteúdos urbanos para além das suas regiões de ação institucional. O termo é bastante 
apropriado não apenas pelo conteúdo que encerra, mas também por lembrar que o processo de 
metropolização não se resume aos recortes espaciais, ou mesmo, como aponta parte significativa da 
literatura sobre o tema pós-Constituição brasileira de 1988, ao processo de concentração espacial 
de atividades produtivas na metrópole, como apontado por Lencioni (2015).
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a proposta de Silva (2018), para quem as governanças democráticas em Regiões 
Metropolitanas desiguais deveriam seguir os pressupostos da Teoria dos Vasos 
Comunicantes, já que tal sistema busca o equilíbrio entre espaços desiguais 
a partir das suas forças e pesos também desiguais. Na sua parte IV haverá, 
finalmente, a apresentação de um esquema de governança cooperativa na 
perspectiva do desenho institucional sob a ótica do sistema de gerenciamento 
inter e intracidades de Camagni (2006). Para ele, os princípios básicos de uma 
organização territorial adequada e sustentável em cidades (e entre cidades e seus 
municípios) sempre nos ajudarão a responder a questões fundamentais sobre 
a natureza, a estrutura e as leis de movimento do sistema urbano contempo-
râneo e da sua dimensão socioespacial. As referências bibliográficas (parte V) 
fecharão o capítulo em questão.

O contexto metropolitano fluminense atual: um polo regional para estu-
dos singulares de Geografia Política no Brasil

A grande expansão urbana brasileira desde 1950, notadamente nas capi-
tais da macrorregião Sudeste do país, densificou as relações espaciais entre 
diversas cidades; todavia as suas capacidades de gestão territorial mantiveram-se 
fragmentadas devido às competências federativas das escalas administrativas 
em vigor. Mesmo conurbadas em um processo urbano avassalador denomi-
nado de “urbanização terciária” (Santos, 1988), “cidades milionárias” em rede 
oficializadas como “Regiões Metropolitanas” (RM)5 que estabeleceram uma 
nova ordem hierárquica na rede urbana do país, a partir de 1973, mantiveram 
importantes serviços públicos territorialmente fragmentados, com competên-
cias administrativas difusas e concorrentes, o que tornou a qualidade deles 
altamente questionável. 

5 Hoje, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) – também conhecida como Grande 
Rio e instituída após a fusão dos antigos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, unindo as 
então Regiões Metropolitanas do Grande Rio Fluminense e da Grande Niterói – tem 13.005.430 
habitantes (2018) e é a segunda maior área metropolitana do Brasil (após a Grande São Paulo), 
a terceira da América do Sul e a 20.ª maior do mundo. (IBGE, 2019).
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Mapa 1 – Percentual da população total municipal atendida com esgotamento 
sanitário na Região Metropolitana do Rio de Janeiro – 2017 (SNIS)

Fonte: Rafael Nunes, GeTERJ (2019).

Levando-se em conta o alto grau de desigualdade socioespacial entre os 
municípios dessa RM, seus espaços conurbados possuem uma enorme disparidade 
na distribuição dos sistemas de água potável e de tratamento de esgotos domés-
ticos (mapa 1), de sistemas de coleta, transporte e deposição de resíduos sólidos, 
segurança pública, e demais serviços. Tal condição afeta o cotidiano de milhões de 
pessoas que se aglomeram nos territórios municipais da RMRJ devido à insuficiên-
cia desses serviços, que passaram a ser naturalizados como “ineficientes” e mesmo 
“inexistentes” pelos moradores que estão à margem de modelos de qualidade de 
vida geradores de bem estar socioambiental em escala mais ampla. Prefeitos des-
conectados das dinâmicas regionais nas quais se incluem os seus municípios – o 
foco da política de representação no Brasil continua a ser a que cabe à parcela ter-
ritorial do gestor eleito – perdem a oportunidade de tratar os problemas da oferta 
de serviços essenciais para os habitantes regionais com base nos aspectos espaciais 
e ecológicos dos territórios geográfica e ecológica dos eventos que, em sua maioria, 
são muito mais amplos do que o território municipal6. 

6 Para um maior aprofundamento sobre o tema, ler Silva (2018).
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Nesse sentido, os municípios conurbados em uma região metropolitana 
brasileira continuam a demandar das outras esferas federativas a maior parte dos 
recursos financeiros que são capazes de resolver (mas não erradicar) os dramas 
diários gerados pela baixa qualidade dos serviços nos seus territórios. A reduzida 
cooperação e coparticipação enfraquecem as forças horizontais e verticais que 
poderiam tornar tais regiões mais autônomas, com projetos de gestão local 
capazes de resoluções de questões básicas, como moradia, iluminação pública 
e saneamento, a partir de práticas geradas pelas expertises de quem vive e atua 
na região, e afetar as origens estruturantes de tais problemas nos espaços. 

Tal incompetência em lidar com problemas locais vem da enorme esqui-
zofrenia territorial do modelo político brasileiro. Este foi reforçado mais ainda 
pelas deliberações mal alinhavadas da Constituição municipalista de 1988, 
deixando-se passar, pelos gestores públicos e pela própria população, a percep-
ção espacial a qual Villela Souto (2005, p. 156) se refere no seguinte trecho:

[...] é importante chamar a atenção para o detalhe que uma lei que institui região 
metropolitana pressupõe um fenômeno econômico, fático, social e urbanístico, 
que é a conurbação. Portanto, quando existe uma conurbação, os interesses são 
interpenetrados, não se percebe mais onde termina um município e começa ou-
tro, e aí não se pode falar mais em interesse predominantemente local; o interes-
se passa a ser regional, sendo isso que viabiliza escala entre todos.

No caso da Região metropolitana do Rio de Janeiro, a concentração 
de cerca de 72% da população da unidade federada em somente 22 dos seus 
92 municípios (IBGE, 2018) faz com que a observação destacada na reflexão 
do tributarista citado seja ainda mais expressiva, considerando-se a condição 
demográfica dessa macrorregião no contexto estadual. No mapa 2, é fácil 
observar a conurbação dos municípios metropolitanos do Rio de Janeiro7.

7 Tal distribuição urbana da unidade tem a sua história na constituição do Município Neutro, no 
Império brasileiro, em 1834. Essa unidade imperial foi transformada em Distrito Federal, em 
1891, e permaneceu até 1960, quando, depois de 15 anos como unidade federada também, foi 
reincorporada ao antigo Estado do Rio de Janeiro, em 1975. A histórica separação territorial 
iniciada na primeira metade do século XIX e que perdurou 121 anos (Município Neutro – cidade 
imperial do Rio de Janeiro/Província fluminense – estado do Rio de Janeiro) deixou marcas 
profundas de ordem sociológica, antropológica e geográfica nos seus habitantes e territórios 
(Silva, 2018).
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Mapa 2 – Densidade Populacional em áreas urbanas na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro

Fonte: Rafael Nunes, GeTERJ (2019).

Apesar das mudanças político-administrativas impostas à cidade do 
Rio de Janeiro, desde a sua fundação em 1565, e as diferentes arquiteturas 
de gestão sofridas pelo seu espaço urbano, em contextos históricos e escalares 
diferenciados (colonial, imperial, republicano, metropolitano...), o foco da 
análise aqui proposta deve ser feito com o processo de fusão entre os antigos 
estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, em 1975. 

Enquanto o “perfil cosmopolita” atual da cidade do Rio de Janeiro veio 
se consolidando na população carioca durante os vários momentos político-
-administrativos vivenciados na cidade-município – ter sido sempre a “sede”, 
desde 1763, criou uma marca da urbanidade e da capitalidade na gestão central 
do país – o antigo estado do Rio de Janeiro manteve o tradicionalismo de suas 
atividades rurais ligadas ao modelo agrário-exportador e da história do Brasil 
como “unidade nacional”, e foi pouco modificada até a chegada, via Planos 
Nacionais de Desenvolvimento (PND I e II), entre 1972 e 1979, dos projetos 
de modernização logística e energética implementados durante os governos 
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militares para o estado, notadamente a partir da fusão político-administrativa 
e territorial da Guanabara e do Rio de Janeiro, em 1975. 

Todavia, deve-se considerar que, desde meados do século XIX, e, com 
maior intensidade, ao longo do século XX, a periferia imediata do Município 
Neutro/Distrito Federal foi gradualmente desestruturada do seu perfil rural 
para outro mais urbano, o que possibilitou a ampliação dos seus núcleos habi-
tacionais mantidos tímidos até o início do século XX (Silva, 2018).

Como reflexo desse processo urbanizador, essa região – que, mais tarde, 
passaria a ser nomeada de Baixada Fluminense e conhecida, nacional e interna-
cionalmente, pelos seus índices de pobreza crônica e violência explícita – teve 
a sua população exponencialmente ampliada em um período de menos de um 
século, recebendo muitos habitantes advindos do território carioca – pobres 
que se retiravam da cidade do Rio de Janeiro pelo alto valor do solo urbano 
gerado pelas diversas reformas urbanas da então capital do país e por políticas 
públicas específicas de urbanização da área com o desmonte, pelo poder central, 
das atividades primárias dos municípios limítrofes à capital federal – e dos 
municípios do interior do estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, além 
da macrorregião Nordeste do país, populações que eram afetadas por diversos 
níveis de escassez. Com a ampliação numérica da população dos municípios 
limítrofes na faixa imediata da fronteira carioca/fluminense, o outrora “cintu-
rão verde da capital do país” conurbou-se ao longo do século XX, ao mesmo 
tempo que o antigo estado do Rio de Janeiro perdia quantidades absolutas de 
população, esvaziando-se os municípios, situação que perduraria até os anos 
de 1990. (Silva, 2016, 2017). O mapa 3, a seguir, reforça a ideia de uma 
fragilidade em termos do IDH-Municipal entre os 22 municípios que com-
põem hoje a RMRJ, identificando-se um claro desequilíbrio desse processo de 
desenvolvimento na faixa imediata da fronteira carioca/municípios fluminenses 
ao norte da metrópole carioca (Municípios da Baixada Fluminense, como 
Belford Roxo, Queimados e Japeri), além de grande parte da sub-região do 
Leste metropolitano, antigas regiões que compunham o Cinturão Verde da 
atual metrópole carioca.
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Mapa 3 – Índice de Desenvolvimento Humano na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro – 2010 (PNUD)

Fonte: Rafael Nunes, GeTERJ (2019).

No atual contexto de crise fiscal e política do país (e, especificamente, 
a da unidade federada do Rio de Janeiro, depois de quase uma década – de 
2006 a 2014 – de uma falsa sensação de pujança econômica com o crescimento 
“pouco sustentável” de investimentos no território fluminense), é que novas 
formas de gestão dos territórios voltaram a ser discutidas em um contexto de 
“mudanças sustentáveis”. 

A modernização do novo estado do Rio de Janeiro, de 1975, trouxe 
algumas importantes redes infraestruturais (como as de gás e óleo), rodovias e 
outros aspectos associados à natureza (projetos de proteção à Mata Atlântica) 
para o território fluminense; todavia, as maiores transformações foram reali-
zadas no território carioca, desde então, por governos municipais e estaduais, 
afetando o equilíbrio tanto na RMRJ quanto em toda a unidade subnacional 
estado do Rio de Janeiro. 

Dentre os mais recentes estudos sobre os atuais caminhos para a reto-
mada do crescimento do estado do Rio de Janeiro, destaca-se o discurso insti-
tucional e das forças produtivas/entidades de classe de que a “desconcentração” 
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(de serviços, investimentos, população...) é um caminho fundamental88 para a 
democratização espacial para as “funções metropolitanas”. Estas devem servir, 
com máxima prioridade, a quem vive nos territórios onde a vida cotidiana 
acontece, e que, quando são coordenadas por agentes exógenos aos espaços 
regionais metropolitanos, por exemplo, tendem a ser insuficientes e mal geren-
ciadas. Com base na legislação sobre esse tema, as reflexões de Grau (1974) 
são muito pertinentes, pois, para o jurista, no auge dos governos militares 
brasileiros (1971), as funções metropolitanas são:

[...] atividades e serviços urbanos, ou parte destes, que, pela natureza de sua disci-
plina, implantação ou operação, resultem em conexões e interferências recíprocas 
entre diferentes municípios, exigindo ação unificada e planejada que ultrapasse 
seus limites institucionais. Para que o conceito possa ser aplicado, indistintamen-
te, a qualquer realidade metropolitana, basta que se substitua a expressão ‘dife-
rentes municípios’ por ‘diferentes unidades administrativas com atuação na área’ 
[...] (Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo, 
1971, p. 189).

Nas visões de Alves (1998) e Grau (2000), as funções metropolitanas 
são estratégias político-institucionais para que os serviços se tornem públicos e 
equanimemente espacializados em um dado recorte regional. Para os juristas, 
as regiões serão consideradas, de fato, metropolitanas quando certos serviços 
tenham um tratamento comum e integrado, dando forma pública a eles por 
meio da rede de municípios conurbados, que os ofertarão de forma horizon-
tal com a participação vertical dos poderes públicos. Tal oferta passaria a ser 
de “interesse comum entre os poderes municipal e a União (e estadual)”, 
promovendo-se uma “gestão unificada” (Slawinsky, 2006, p. 216) e conjugada 

8 O “Mudar a Metrópole” implementado no Rio de Janeiro desde 2015 é um plano de desenvolvi-
mento metropolitano lançado pela Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão (SEPLAG) do 
Estado do Rio de Janeiro. Também conhecido como o Plano “Modelar a Metrópole”, a proposta, 
subsidiada pelo Banco Mundial, reforça o planejamento metropolitano e sua gestão voltados para 
a construção de uma metrópole mais ordenada, justa, equânime, próspera e sustentável (SEPLAG, 
2017). Observa-se, nos seus documentos oficiais, que o plano resgata um dos principais temas 
sobre as discussões das competências entre os três níveis de gestão territorial no Brasil (União, 
Estados e Municípios), em busca da desconcentração dos investimentos da core area metropolitana 
(no caso, a cidade do Rio de Janeiro) e a melhor articulação regional entre os municípios para 
que componham as “funções metropolitanas” da RMRJ a partir das ações locais. 
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às entidades autônomas no limite da região metropolitana. Tal abordagem se 
justifica pela necessária confiança político-institucional instituinte, criada com 
a consolidação de uma sociedade supraterritorializada – entendendo-a como a 
organização socioespacial cujas ações conjuntas envolvem atores e agentes que 
usufruem coletivamente das funções metropolitanas da região e para onde a 
gestão precisa direcionar as suas ações principais.

Governanças metropolitanas em espaços desiguais: equilíbrios decisórios 
em um jogo de “perdas e ganhos” de rendas correntes e ações políticas

A partir de quadros institucionais de governos em diferentes escalas, 
seus agentes políticos e atores sociais (cujas intencionalidades, redes e ações 
convergem ou divergem em políticas setoriais diversas) é que a governança 
metropolitana deve ser considerada. O fator de indução das metrópoles como 
core areas na definição dos arranjos institucionais voltados para a cooperação 
poderá ser discursivo, deliberativo ou implementador de políticas públicas, 
definindo-se o tom e a intensidade das múltiplas gestões regionais. Nesse 
contexto, o nível de coesão político-territorial dará o tom das transformações 
socioespaciais, cuja realização societária estará na realização de uma justiça 
social cuja base será a oferta de serviços de melhor qualidade para as populações 
da região. Nas possibilidades das boas gestões locais para boas governanças 
regionais, o conhecimento dos limites dos espaços de escassez, iniquidade e 
falta de oportunidades se torna a chave para que a esperança comunitária se 
mantenha na utopia da vida cotidiana.

A definição de boas práticas de governança vem ao encontro das neces-
sidades de serem suprimidas as assimetrias presentes no federalismo brasileiro, 
assim como na imensa desigualdade socioespacial entre os territórios regio-
nalizados pelo fato metropolitano (em escalas macro e micro), as unidades 
subnacionais e mesmo os municípios de uma mesma região não metropolitana. 

Sob esses aspectos de âmbito territorial, institucional e econômico, Silva 
(2018) propõe um modelo de governança cooperativa/coparticipativa nas 
regiões metropolitanas brasileiras, com base na teoria dos vasos comunicantes. 
Essa referência metodológica tensiona o espaço a conceber, via territórios, 
arquiteturas complexas de ação política voltadas para “o equilíbrio entre os 
diferentes” perante as desigualdades socioespaciais dominantes. 
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Figura 1 – Sistema de vasos comunicantes. Equilíbrio entre os mesmos con-
teúdos (serviços, por exemplo) em formas diferentes. Lógica regional para o 
desenvolvimento de unidades territoriais desiguais

Fonte: Maria Helena Rodrigues GOMES (1985, p. 15). Adaptado.

O mesmo autor refere-se ao sistema de vasos comunicantes como aquele que 
poderia gerar forte dinâmica associativista entre os vários municípios componentes 
de uma mesma região metropolitana, a partir da concepção legal que rege os ser-
viços de “funções metropolitanas” no Brasil. Considerando-se a figura 1, os vasos 
A, B, C e D são os municípios desiguais, na sua forma e conteúdo, de uma mesma 
região metropolitana. Cada um deles exerceria as suas ações de gestão com base 
nas suas especificidades socioespaciais, culturais e econômicas, buscando-se, com 
isso, o equilíbrio de acesso de cada um deles aos serviços essenciais à vida metro-
politana. Na base do sistema está o município core area da região (a metrópole), 
que induzirá políticas públicas setoriais na direção das deficiências, dificuldades e 
potencialidades de cada um dos seus membros, em um processo de autonomização 
regional via cooperação e colaboração vertical e horizontal.

Portanto, uma governança metropolitana mais equânime se dará a par-
tir das características particulares e singulares (sistema ecológico, estruturas 
produtivas e de desenvolvimento socioespacial, padrões de infraestruturas, 
nível de renda, densidade demográfica, padrões de consumo...) das unidades 
político-territoriais desiguais constituintes do conjunto regional. A posição 
de destaque desses “nós” metropolitanos será a chave para reequilibrar, regu-
larmente, as forças que definem as prioridades das diversas políticas públicas 
que buscam o equilíbrio do sistema de “municípios comunicantes entre si”. 
Sendo desiguais e, muitas vezes, complementares, os municípios podem atuar 
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como uma “única” força política (de acordo com o sentido da solidariedade 
horizontal defendida por Santos, em 1993) em prol do reequilíbrio de acesso às 
funções metropolitanas. Os municípios regionalizados, com menores imposi-
ções externas (devido ao crescimento da sua autonomia interna e interacional) 
e abertos ao equilíbrio endógeno, tornar-se-iam os campos, via territórios, para 
a construção da equidade espacial.

Gráfico 1 – RCL per capita (2009), em R$, para os 21 municípios da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro (2014)

* Dos dados coletados no documento oficial do TCU, de 2009, foram incorporados à RMRJ os municípios 
de Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito, como era em 2014.
Fonte: Secretaria de Planejamento do Rio de Janeiro, 2009.

Um bom exemplo do desafio para o exercício sustentável de governança 
metropolitana no Brasil é o que pode ser proporcionado pelo uso das diferenças 
entre as rendas correntes líquidas (RCL)9 per capita dos municípios que com-

9 Receita Corrente Líquida (RCL) é o somatório das receitas tributárias de um Governo, referentes 
a contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços, deduzidos os valores das 
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põem essas regiões brasileiras. Na RMRJ, com base nos dados dos orçamentos 
municipais de 2009 apresentados no gráfico 1, há expressivas diferenças inter-
municipais entre as RCL per capita. Com um orçamento 8,6 vezes maior do que 
o de Nilópolis (a menor RCL em 2009 da RMRJ), Itaguaí (a maior RCL em 
2009 da mesma região) tinha uma população residente quase 1,5 vezes inferior 
ao do município da Baixada Fluminense, o que ampliava a capacidade do poder 
local itaguaiense em investir mais recursos em prol dos serviços essenciais no 
seu território municipal. Nesse contexto, o município carioca do Rio de Janeiro, 
apesar de possuir 53,4% de toda a população da RMRJ, ainda manteve uma 
média corrente de R$ 1.686,63 per capita, ficando abaixo somente dos municí-
pios metropolitanos de Niterói, Cachoeiras de Macacu e Itaguaí (SECPLAN-RJ, 
2009). Seu papel de core area (centralidade) na RMRJ reforça a noção de que é 
a partir da cidade carioca que grandes sinergias regionais devem ser iniciadas, 
já que, mais do que arrecadar recursos diversos via captação de investimentos 
advindos de múltiplas áreas, é o Rio de Janeiro o maior captador de recursos e de 
força política e interação inter-regional. Já a RMRJ, naquele ano, possuía cerca 
de 72% de toda a população do estado, o que tornava a sua ação na unidade 
subnacional vital para o andamentos dos instrumentos de governança coopera-
tivos e colaborativos aqui defendidos. Sendo assim, se o sentido da governança 
sustentável é o de fortalecer a base regional das populações conurbadas, então o 
estabelecimento de lógicas “‘comunicantes” no trato regional e intermunicipal 
dos recursos correntes líquidos é um dos mais importantes exercícios para uma 
governança voltada para a cooperação entre serviços com funções metropolitanas. 

O mesmo se repetiu entre outra escala: a das oito Regiões de Governo10 
do estado do Rio de Janeiro, como se pode observar no gráfico 2. Com uma 
RCL de R$ 3.899,24 (a maior do estado no ano de 2009), a Região Norte 
fluminense, se comparada à RMRJ (a menor renda corrente para o mesmo ano) 

transferências constitucionais. Esse dado municipal é fundamental por indicar os recursos que os 
Governos dispõem a cada exercício para fazerem frente às suas despesas. (FONTE: TCU, 2019)

10 Houve grandes mudanças na organização regional do estado do Rio de Janeiro, desde 1990. 
Atualmente, segundo Ribeiro (2017), a Coordenação de Geografia do IBGE (2017) elaborou 
uma divisão regional do estado identificando cinco Regiões Geográficas Intermediárias (as 
antigas Mesorregiões) e 14 Regiões Geográficas Imediatas (as antigas Microrregiões). A título de 
adequar a regionalização do estado aos dados obtidos para este capítulo, a divisão aqui utilizada 
é a realizada pelo CEPERJ (2014), quando o Rio de Janeiro era uma unidade subnacional divi-
dida, oficialmente, por oito Regiões de Governo, a saber: Metropolitana, Costa Verde, Noroeste, 
Norte, Serrana, das Baixadas Litorâneas, Centro Sul e Médio Paraíba.

Cidade e Campo.indd   176Cidade e Campo.indd   176 14/09/2020   17:39:5814/09/2020   17:39:58



177Políticas para os territórios rurais, urbanos e espaços metropolitanos

com seus R$ 1.401,11, possuía uma população quase 13 vezes menor do que a 
metropolitana, o que mostra o potencial regional do interior fluminense para o 
desenvolvimento de arquiteturas mais autônomas de gestão intermunicipal nos 
municípios mais distantes da core area estadual. A implementação de políticas 
regionais de desenvolvimento regional pode proporcionar mais equidade na 
oferta dos serviços essenciais, a partir da emergência de novos agentes econô-
micos forjados na confiabilidade e comunitarismo regional, desonerando as 
regiões metropolitanas e outras escalas verticais do poder instituído por ações 
políticas ligadas aos cotidianos regionais na escala estadual. 

Gráfico 2 – RCL per capita (2009), em R$, para as oito Regiões de Governo 
do Estado do Rio de Janeiro

Fonte: Secretaria de Planejamento do Rio de Janeiro, 2009.

Ainda em relação às oito Regiões de Governo vistas no gráfico 2, a 
Região Metropolitana fluminense tem os municípios com os menores valores 
de RCL per capita, apesar de toda a sua importância. No extremo oposto estão 
a Costa Verde e a Região Norte – cujos municípios se destacam pela notável 
desigualdade de recursos públicos – com os três “mais ricos” governos muni-
cipais de todo o estado (Quissamã, São João da Barra e Macaé). As Baixadas 
Litorâneas se sobressaem igualmente pela desigualdade intermunicipal, uma 
vez que possuem três municípios entre os dez “mais ricos” do estado e três 
entre os 20 de menor RCL per capita (SECPLAN-RJ, 2009).

O gráfico 3 mostra uma situação estrutural bastante preocupante em 
termos das redes de solidariedade horizontais: a sobrecarga da core area metro-
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politana na participação política instituída nesse espaço regional. Com mais de 
40% dos eleitores regionais em seu território, o município do Rio de Janeiro se 
torna o “grande problema político” a ser resolvido na escala regional metropo-
litana. Com os votos para governador da unidade subnacional Rio de Janeiro 
se concentrando, majoritariamente, no município carioca (e 73% na RMRJ em 
relação às demais Regiões de Governo), a dimensão regional do poder institu-
ído é fundamentalmente gerada no território carioca. Portanto, para efeitos de 
ação regional, as ações do Legislativo municipal necessitam criar mecanismos 
de articulação intermunicipal para que as ações das representações políticas na 
escala metropolitana possam ser mais equilibradas entre os seus pares.

Gráfico 3 – Porcentagem (%) de eleitores por município da Região Metro-
politana do Rio de Janeiro (2011)

* Dos dados coletados no documento oficial do TCU, de 2009, foram incorporados à RMRJ os municípios 
de Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito, como era em 2014.
Fonte: Secretaria de Planejamento do Rio de Janeiro, 2009.

Os problemas estão postos e caberá aos estudiosos buscarem estratégias 
diversas para a aplicação concreta de políticas públicas regionais baseadas 
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na capacidade de administração de problemas e recursos financeiros líqui-
dos comuns em prol da coletividade conurbada. A governança cooperativa, 
nesse sentido, seria um conjunto de mecanismos e redes regionais, internos e 
externos, que permitiriam aos municípios definir e assegurar a execução dos 
objetivos dos sistemas cooperativados de serviços públicos comuns. Estes, 
sistemicamente articulados, garantiriam as condições gerais de isonomia dos 
serviços essenciais, a partir dos conceitos de segurança, eficiência e redução 
de riscos.

Priorizadas as condições essenciais para a qualidade de vida dos seus 
habitantes, e não nas prerrogativas políticas e econômicas de sistemas deci-
sórios exógenos, a gestão metropolitana basear-se-ia em uma lógica regional 
conectada às dinâmicas demográficas e de renda corrente de cada unidade, 
cujo sistema metropolitano (e demais sistemas regionais) fosse voluntário 
e livremente comprometido com os cidadãos para uma gestão democrática 
como princípio basilar. 

Exercitando a capacidade de governança metropolitana: uma arquitetura 
em construção

 Para que sejam definidas arquiteturas regionais de governança cooperativa 
e coparticipativa baseadas em gestões criadoras de sinergias e interdependên-
cias entre unidades políticas instituídas para a resolução de variados problemas 
espaciais, os estudiosos da Geografia política brasileira precisam focalizar suas 
investigações em três grandes problemas, inicialmente. O primeiro deles se refere 
à escala de ação da prática de gestão. Este é o ponto mais discutido neste capítulo, 
pois o seu foco se refere à escala metropolitana, um dos eventos mais expressivos 
das tramas demográficas e populacionais da democracia brasileira atual – cerca de 
130 dos 210 milhões de brasileiros vivem hoje, 2019, em Regiões Metropolitanas 
e RIDES, o que torna as RM fontes expressivas de recursos políticos, econômicos 
e humanos para práticas políticas instituídas e instituintes. Chama-se atenção, 
contudo, que mesmo a extensão expressiva desses espaços regionais não dão 
conta da natureza de certos fenômenos geográficos, o que impõe outras assertivas 
espaciais que envolvem dinâmicas e forças para “além dos territórios instituídos”; 
o segundo ponto refere-se aos marcos normativos das gestões, tema sobre o qual o 
país se debruçará nos anos vindouros, pois o atual modelo federativo brasileiro 
deixa sem solução problemas significativos com relação aos modelos de gestão 
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dos territórios, com competências conflitivas e competitivas, e modelos políticos 
sem redes de conexão sistêmica entre os corpos administrativo e burocrático do 
Estado, por exemplo; e um terceiro e fundamental ponto, o dos modelos mais 
dinâmicos, heterodoxos e propositivos de arquiteturas de gestão, que escasseiam 
nos ambientes institucionais e acadêmicos do país na atualidade.

Esquema 1 – Governanças Metropolitanas

Fonte: Camagni, 2006 (adaptado).

Nesse sentido, o esquema 1, adaptado neste capítulo, mesmo que vol-
tado para as relações cidade-cidade, propõe-se a ser um primeiro ensaio de 
aproximação entre as gestões e as governanças na escala regional metropolitana. 
Espera-se que esse exercício possibilite modelos mais alinhados com estratégias 
de cooperação e coparticipação em espaços conurbados no espectro urbano-
-metropolitano. O modelo do esquema adaptado estimula mecanismos de 
ações políticas capazes de propor autonomias em momentos cruciais das deci-
sões sobre projetos de desenvolvimento em múltiplas escalas. Entendendo as 
metrópoles pela sua desigualdade no Brasil contemporâneo, as tensões crescem 
velozmente em problemas comuns e, às vezes, altamente imbricados no coti-
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diano das manchas metropolitanas. Assim sendo, o esquema em análise pode 
ser dividido em três partes: A) a estrutura da gestão da core area da RM; B) a 
estrutura da governança da RM; e, finalmente, C) a governança metropolitana 
propriamente dita, no seu conjunto de interseções escalares.

No seu tópico A, a ação do governo municipal metropolitano propor-
cionará o nível vertical das relações políticas entre as demais esferas do poder 
instituído (no caso brasileiro, os governos estadual e federal) na busca por 
sinergias e contrapartidas que possibilitem, com clareza, a definição das com-
petências institucionais geradas por uma rede institucional de poder. Para 
tanto, a coleta e mensuração de dados precisa ser mais bem pensada em rede, 
pois os dados derivados por metodologias díspares dos poderes instituídos no 
levantamento de informações socioespaciais geram diagnósticos conflituosos 
sobre as demandas espaciais, afetando a clareza dos problemas comuns a serem 
resolvidos/melhorados na escala metropolitana11. Tão complexo quanto as deci-
sões setoriais entre os executivos municipal, estadual e federal são os acordos 
entre as autarquias dessas esferas decisórias, seja pelo perfil das burocracias 
dominantes – as forças partidárias são importantes nesse contexto –, seja pelo 
acesso e domínio das técnicas de controle dos dados espaciais.

No seu tópico B, os prefeitos dos municípios componentes da RM 
em questão devem vislumbrar mecanismos políticos instituintes e instituídos 
possíveis para que sejam alavancados os desejos e as necessidades das popu-
lações regionais. Assessorados por vereadores e movimentos sociais diversos 
e mobilizadores das questões mais prementes dos seus municípios, a força 
de coesão entre os legisladores municipais e a sociedade civil dará o tom da 
pressão política sobre os executivos, tanto o da core area regional (o município-
-sede) quanto o do governo estadual e os representantes do Executivo federal 
(suas autarquias, por exemplo). Nesse jogo entre forças políticas diversas, os 
vereadores do município central passam a ser os vetores imprescindíveis para 
a criação de um fórum regional de significância metropolitana, cujo soma-
tório de forças e intencionalidades impulsionaria as ações estruturantes para 
problemas comuns. Sem esses vereadores, não há força de coesão política 

11 É comum haver muitos problemas nas bases de dados apresentados por autarquias diversas. 
Além de distorções enormes e discrepâncias que afetam a credibilidade dos dados dos problemas 
apresentados pelos atores políticos, as agências oficias atrasam muito o levantamento de infor-
mações socioespaciais, além, de muitas vezes, utilizarem metodologias distintas e incongruentes 
para diagnoses necessárias para o enfrentamento dos problemas a serem resolvidos. 
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regional capaz de dar suporte às demandas regionais. Nesse sentido, cabe 
chamar a atenção para a importância dos deputados estaduais eleitos com os 
votos metropolitanos, que se tornam responsáveis pela pressão política junto 
ao governo estadual voltada para uma agenda regional metropolitana de fato. 
O mesmo se refere aos deputados federais em relação à pressão do Executivo 
nacional para reforçar a ação política sobre agentes e atores diversos.

No seu tópico C, o da governança metropolitana em si, a sinergia mais 
importante para o modelo apresentado é a intensa comunicação entre os três 
níveis do Executivo: os prefeitos dos municípios centrais, governadores de 
estado (no caso das RIDES, os governadores das unidades da federação envol-
vidos) e os representantes das autarquias federais. A governança metropolitana 
assessorada por comitês regionais – como defendido por Alves (1986) – reduz 
a centralidade da core area e, mesmo que os seus sócios (leia-se: os municípios) 
não tenham os mesmos objetivos e interesses, eliminam-se problemas comuns 
no que se refere apenas à relação entre gestores e cidadãos. Estes podem não ter 
os mesmos objetivos e interesses dos prefeitos, mas a sua força de coesão em 
rede com os vereadores pode conduzir as políticas públicas de acordo com as 
decisões dos conselhos consultivos e, nesse sentido, caberá aos prefeitos cede-
rem às pressões populares que, por naturezas diversas, tornam-se o problema 
clássico para a governança regional sustentável: a capacidade das mudanças de 
planos para a aplicação dos processos de gestão cooperativa.

Não há receitas prontas que indiquem quais são os modelos de gestão 
que garantem sucesso para uma governança metropolitana sustentável. Mas 
o fato é que a gestão das funções metropolitanas tende a ter menor ou maior 
sucesso em razão da capacidade local de se estabelecer a articulação entre, de 
um lado, os esforços legislativos para atender a demandas já estabelecidas com 
serviços e investimentos, especialmente aquelas que resultam de passivos urba-
nos e sociais preexistentes e reconhecidos, e, de outro, a atenção dos prefeitos 
de municípios com melhores RCL em formular estratégias de competitividade 
e inovação que permitam, a tais espaços, exercer suas funções de polos nas 
economias regionais e no mundo globalizado.

Trata-se de um modelo de gestão estratégica fundamentado nos valores 
e princípios cooperativistas, que estabelece práticas éticas, visando a garantir 
a consecução dos objetivos sociais e assegurar a governança cooperativa de 
modo sustentável em consonância com os interesses dos habitantes regionais. 
Os impactos desse modelo deverão proporcionar: a) ampliação da transparên-
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cia da administração dos governos locais; b) facilitação da colaboração entre 
as unidades municipais envolvidas; c) contribuição para a sustentabilidade e 
perenidade do modelo cooperativista e coparticipativo; d) aprimoramento da 
participação dos moradores e suas representações no processo decisório (não há 
sustentabilidade sem corresponsabilidade); e) obtenção de melhores resultados 
diante dos problemas estruturais de origem econômica e financeira; f) incen-
tivação da inovação e da melhoria da qualidade dos serviços metropolitanos; 
e g) aplicação da responsabilidade social e do comunitarismo como estratégia 
política instituinte e de coesão social.

No âmbito espacial, as governanças metropolitanas cooperativas e copar-
ticipativas possibilitarão: a) a explicação da noção de aglomeração (ou siner-
gia) pela concentração de pessoas e equipamentos em lugares determinados, 
contrapondo-se à noção de dispersão e diferenciação cidade-campo; b) a aces-
sibilidade ou concorrência espacial contribuindo para definir a localização das 
diversas atividades, residenciais e produtivas, no espaço intra e interurbano; 
c) a interação espacial (demanda por mobilidade e conexões) efetivada por 
fluxos entre pontos fixos situados em distintas localizações em uma ou dife-
rentes cidades, a partir do usufruto de serviços diversificados e especializados; 
d) a definição de uma hierarquia (ou ordem) das cidades baseada nas leis de 
organização de espaços urbanos ampliados nas mais distintas escalas (local, 
regional e estadual); e e) a competitividade inter-regional que responderá 
pelo dinamismo de um centro metropolitano em relação aos demais centros 
urbanos/metropolitanos diferenciados.

Com esse exercício de arquitetura para a governança metropolitana, 
espera-se que novas realidades urbano-regionais, baseadas em esforços coletivos 
para a melhoria da qualidade de vida no Brasil nas próximas décadas, sejam 
apresentadas e exercitadas por Estados, agentes e atores dos mais diversos e em 
múltiplas escalas, para uma reorganização espacial sustentável da atualidade.
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