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Capítulo 8
Agricultura em espaço metropolitano: dinâmicas, 

tipologias e políticas espaciais para a sustentabilidade

Patrícia Abrantes 
Eduardo Gomes

Introdução

Numa perspectiva multiescalar, a agricultura tem estado sempre rela-
cionada com a cidade. Da antiguidade à revolução industrial, a cidade de 
limites bem definidos e extensão reduzida articulava-se com o campo, e este 
assegurava as trocas de produtos agrícolas com a cidade (Magalhães, 1994). 

Com a revolução industrial e a urbanização crescente, dá-se o que muitos 
autores referem como uma ruptura com esse modelo (Telles, 1994). A agricul-
tura não somente diminuiu em termos gerais, em virtude da modernização das 
práticas e das técnicas agrícolas, como também a cidade deixou de necessitar 
dos campos agrícolas envolventes em razão dos novos modelos de organização 
do sistema agrícola alimentar por via da internacionalização dos mercados, 
pelo desenvolvimento dos transportes e das vias de comunicação rápidas, assim 
como pela massificação do retalho (Aubry e Kebir, 2013).

Mas, se olharmos para o interior da cidade, verificamos que a agricul-
tura nunca desapareceu, por exemplo, nos bairros e vilas operárias da cidade 
industrial, e à medida que a cidade se estendeu, algumas bolsas agrícolas 
parcialmente urbanizadas permaneceram. 

Atualmente, se pensarmos a escala da cidade mais alargada, fragmentada e 
consumidora de solo natural e agrícola, verificamos a introdução de novas rela-
ções e dinâmicas complexas com o espaço rural envolvente. Na cidade alargada, 
há uma diversidade de funções, atores e usos do solo que se interligam (Lardon, 
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2009). A agricultura mistura-se com o uso do solo urbano, a atividade agrícola 
reinventa-se e frequentemente passa a juntar produção, venda direta e turismo; 
o novo habitante desses espaços, em alguns casos, também ele passa a ser agricul-
tor. Novos modelos e configurações socioespaciais passam a articular-se nesses 
espaços (Loudiyi et al., 2017; Pascale, 2009; Zasada, 2011).

Por sua vez, o consumo excessivo de solo agrícola e natural pelo aumento 
da urbanização dispersa, sobretudo em contextos metropolitanos (EEA, 2006), 
tem também conduzido a um aproximar da cidade e do campo nos discursos 
científico e político. As procupações relacionadas com a salvaguarda dos recur-
sos naturais, com as alterações climáticas ou com a alimentação e a segurança 
alimentar por meio da produção local fazem com que haja, hoje, um maior 
reconhecimento à escala mundial sobre a importância da Agricultura em con-
texto Urbano e Periurbano para o desenvolvimento urbano sustentável (Lin 
et al., 2015; Mok et al., 2014; Opitz et al., 2016). 

A Agricultura Urbana e Periurbana (AUP), entendida como o cultivo 
de alimentos e a criação animal localizada em contexto urbano e periurbano 
(Mougeot, 2005; Tornaghi, 2014), é multidimensional. Abarca diferentes 
técnicas de produção (e.g. aquaponia, hidroponia, permacultura) e finalidades 
(e.g. pedagogia, consumo, venda). Envolve questões relacionadas com a gover-
nança, por exemplo, no acesso ao solo, que pode ser público ou privado, ou 
na forma de organização que pode ser mais espontânea ou mais instituucional 
(e.g. hortas comunitárias). Envolve questões como o acesso aos alimentos, a 
saúde, o rendimento, o ambiente ou os recursos naturais, como, por exemplo, 
a gestão da água. Em termos espaciais, envolve diferentes localizações e escalas, 
pois tanto pode ser praticada nos telhados dos edifícios como em terrenos 
agrícolas com mais de 50 hectares. 

Assim sendo, a AUP, para a construção de uma cidade mais sustentá-
vel, deve passar pela sua consideração numa perspectiva ampla e integrada, 
reconhecendo o seu valor ambiental, econômico, social e de saúde e bem-
-estar e implicando muito a sua integração no processo de planeamento 
urbano e ordenamento do território (Loudiyi et al., 2017; Mok et al., 2014; 
Paül e Mckenzie, 2013; Santo et al., 2016). Ora, dada a sua diversidade, é 
por muitos autores considerada de difícil medida (Mok et al., 2014). Aliás, 
como medir a agricultura praticada nos terraços e telhados dos edifícios? 
Ou como quantificar a agricultura praticada num terreno classificado para 
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urbanização, mas ocupado por práticas agrícolas espontâneas? Ou como 
articular a agricultura com as dinâmicas urbanas em curso?

Em Portugal, escasseiam estudos sobre a Agricultura Urbana e Periur-
bana (AUP) e sobre a sua relação com as dinâmicas urbanas e periurbanas. 
Por um lado, a agricultura é tida numa perspectiva setorial e muito ligada ao 
desenvolvimento rural. Por outro lado, os estudos são muito centrados na 
agricultura urbana, por exemplo, nos projetos associativos e municipais em 
curso e na sua integração no planeamento municipal, tendo como exemplo 
paradigmático o caso do munícipio de Lisboa (Cancela, 2014; Delgado, 2018).

Este capítulo de livro aborda a relação entre urbanização, metropolização 
e agricultura, com particular destaque para Portugal e para a região metropoli-
tana de Lisboa (RML). A partir duma leitura desses conceitos, propõe-se uma 
tipologia para medir as configurações e dinâmicas socioespaciais agricultura-
-urbanização no contexto metropolitano. No final, discute-se como as políticas 
espaciais, nomeadamente de urbanismo e ordenamento do território, podem 
enquadrar os diferentes tipos encontrados na RML.

Urbanização e agricultura

A revolução industrial marcou profundas alterações no processo de urba-
nização, sendo este um dos fenômenos espaciais mais marcantes do século XX. 
Marcou também a passagem de uma população predominantemente rural, para 
uma população vivendo maioritariamente em cidades. Em 2015, na Europa, 
estimava-se que 75% da população vivia em áreas urbanas (EUROSTAT, 2016). 

Sobretudo nos países ditos mais industrializados, o processo de urbani-
zação alterou inevitavelmente os padrões de povoamento e, por conseguinte, 
as relações campo-cidade, tornando-as mais complexas e com novas expressões 
espaciais. É sobre o ciclo evolutivo das cidades e como este tem vindo a marcar 
as relações cidade-campo que nos dirigimos seguidamente (esquema 1). 

Embora com intensidades e ritmos diferentes, várias fases marcaram 
o processo de urbanização. Van der Berg associa as fases demográficas das 
cidades às alterações no sistema econômico e no modelo de transportes, nome-
adamente: Urbanização, Suburbanização, Desurbanização e Reurbanização 
(Marques da Costa, 2007, p. 73). 
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Esquema 1 – Principais processos de urbanização ao longo do século XX

Fonte: Adaptado de Marques da Costa (2007).

Assim, podemos identificar uma primeira fase de “urbanização” asso-
ciada ao processo de industrialização que desencadeou um desenvolvimento 
urbano sem precedentes. A cidade cresceu muito à custa de um forte êxodo 
rural da população, e o campo afastou-se da cidade. Com o desenvolvimento 
dos sistemas de transporte urbano (coletivo), sobretudo até meados dos anos 
1950, a urbanização caracterizou-se por um processo que muitos autores 
designaram por suburbanização, ou seja, de expansão da população pela 
periferia imediata da cidade, em razão do desenvolvimento das atividades 
econômicas no centro urbano e dos custos associados à habitação.

Essa fase caracteriza-se, do ponto de vista espacial, por um modelo de expansão 
urbano compacto e radial a partir do centro da cidade, sobretudo por conta dos eixos 
de transporte coletivo (rodoviário e ferroviário). O transporte também permitiu 
afastar o campo da cidade. A produção agrícola deixou de necessitar de estar próx-
ima da cidade, registrando-se aqui uma ruptura com o modelo de von Thunen. Por 
exemplo, o cultivo de produtos hortícolas afasta-se da cidade porque os custos de 
transporte são mais baixos e há escoamento mais facilitado (Moindrot, 1992). Há, 
assim, uma separação clara das funções agrícola e urbana, embora subsista alguma 
agricultura, de muito pequena escala na cidade, muito associada a questões culturais 
ou de segurança alimentar (Loudiyi et al., 2017; Tornaghi, 2014).

A partir de 1970, com o advento da globalização, concretamente, com 
a revolução dos transportes e das telecomunicações, o fenômeno de urbaniza-
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ção intensifica-se, marcando uma ruptura profunda na organização espacial. 
Emergem novos processos e formas de urbanização. De fato, a generalização 
do transporte individual (automóvel) e o crescente aumento da mobilidade 
contribuíram para o afastamento das populações dos centros das cidades, 
seguindo-se mais tarde as atividades econômicas. 

Dois conceitos tendem a definir os processos em curso desde essa década 
até meados dos anos 1980, marcando o que se poderá caracterizar, grosso 
modo, como a “saída” da população para as áreas rurais ou “contraurbanização” 
(counter-urbanization) e rurbanização (rurbanization).

Os dois conceitos, teorizados por Brian Berry (1974) e Bauer et Roux 
(1976), respectivamente, o primeiro numa perspetiva anglo-saxônica, o segundo 
numa perspetiva francófona, referem-se ao declínio da população das cidades 
e à procura de espaços rurais por parte da população urbana, marcando, para 
alguns autores, o fim das cidades e da tradicional oposição cidade/campo 
pelo emergir do urbano generalizado. Esse processo deveu-se à perda de atra-
tividade das áreas mais centrais (mais poluídas, congestionadas e caras) e à 
desconcentração do sistema produtivo em virtude do crescente aumento da 
mobilidade (transportes).

O processo de disseminação da população urbana sobre o espaço rural 
foi amplamente estudado, principalmente ao longo dos anos 1980, concreta-
mente, na sua dimensão socioeconômica, concluindo-se que define sobretudo 
um processo social de difusão de modos de vida urbanos em espaço rural, 
tanto na proximidade como em áreas mais afastadas da cidade (Merlin, 2009). 
Fenômenos de segunda residência, de população emigrante que retorna à sua 
aldeia de origem, de citadinos que recuperam imóveis para turismo rural são 
exemplos de situações que trazem novos modos de vida urbana ao espaço rural 
sem, no entanto, alterar grandemente a estrutura espacial das áreas rurais. Ou 
seja, a cidade aproxima-se do campo, numa dimensão sociocultural, mas a 
agricultura mantém-se separada, e o consumo de solo começa a evidenciar-se.

Nos anos 1980, as aglomerações urbanas começaram a atrair novamente 
população, entrando numa fase que se designou de reurbanização. Mas esse 
processo prende-se com o alargamento das áreas de influência funcional das 
cidades. Dois conceitos estão associados:

1) Metropolização. O processo de metropolização, emergente sobretudo a 
partir da década de 1980 com a globalização da economia, caracteriza, segundo 
Merlin e Choay (1996), o retorno das populações às cidades de hierarquia superior 

Cidade e Campo.indd   193Cidade e Campo.indd   193 14/09/2020   17:39:5914/09/2020   17:39:59



194 Cidade e Campo: Olhares de Brasil e Portugal

(metrópoles) e, sobretudo o desenvolvimento de atividades de terciário superior nes-
sas cidades (i.e. sedes sociais de empresas, atividades financeiras e serviços conexos, 
entre outros). Em certa medida, poderá opor-se ao processo de contraurbanização/
rurbanização referido anteriormente. Contudo, o que se define como retorno das 
populações e atividades às grandes cidades, não é mais que o entendimento de 
que a cidade se alargou espacialmente, visto que atividades e população vivem 
mais afastadas do centro das cidades, embora na (inter)dependência destas. De 
fato, a disponibilidade fundiária na periferia, associada ao custo do imobiliário 
nas imediações da cidade, e a maior facilidade das deslocações pendulares em 
automóvel devido à melhoria considerável das vias de comunicação rápidas dão 
origem à noção de cidade alargada, região metropolitana, região urbana funcional, 
metápole, entre outras terminologias (Abrantes, 2011).

São as grandes cidades que recebem a maior parte das infraestruturas de 
transporte e telecomunicações; é aí que se desenvolvem e diversificam as ativi-
dades econômicas; e é aí que as populações procuram emprego, num processo 
que acaba por ser cumulativo e quase irreversível (i.e. metropolização). Assim, é 
nas grandes cidades (metrópoles) que os processos tendem a ser mais complexos 
e intensos (Abrantes, 2011). O conceito de metropolização refere-se a um 
conjunto de processos, sobretudo econômicos e espaciais, e a uma perspectiva 
multiescala (da escala global à escala local), sendo muito específico de certas 
cidades, as metrópoles. Abarca, no entanto, um processo espacial designado 
de periurbanização, sendo que esse conceito é mais adaptado aos processos que 
têm vindo a ocorrer na maior parte das cidades de escalão inferior.

2) Periurbanização. Este processo foi, sobretudo, teorizado no início da 
década de 1990 por (Dézert et al., 1991), traduzindo a expansão da população 
urbana sobre o espaço rural, mas, ao contrário do conceito de rurbanização/con-
traurbanização, pressupondo a existência de uma relação intrínseca com a cidade 
(ex. deslocações casa-trabalho), causando importantes transformações espaciais. 

O conceito de periurbanização traduz o processo pelo qual a população 
se expande sobre o espaço rural na influência de uma “cidade-centro”. “La 
périurbanisation est une expansion, une croissance de la ville vers ses cam-
pagnes environnantes, mais qui à la difference de la banlieue traditionnelle 
aglomerée à la commune-centre, se fait de manière relativement diffuse dans 
un espace qui garde partiellement son caractère rural” (Hervouët, 2001, p. 
124). O conceito de periurbanização foi, sobretudo, teorizado pela escola 
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francófona, numa perspectiva de entender o processo nas suas várias dimensões, 
socioeconômica, funcional e espacial. 

A tradução espacial ou a expressão física do processo de metropolização 
e de periurbanização é a urbanização dispersa (ou urban sprawl). Esse conceito 
torna-se banalizado desde finais da década de 1990, embora tivesse surgido, bem 
antes mesmo do conceito de periurbanização, por via da escola norte-americana 
(Berry, 1974). Este refere-se  ao “physical pattern of low-density expansion 
of large urban areas, under market conditions, mainly into the surrounding 
agricultural areas” (EEA, 2006, p. 6). Ou seja, trata-se de uma forma espacial 
difusa, extensiva e alargada, na maioria dos casos, descontínua e fragmentada 
em relação à cidade, sendo marcada pela coexistência e, portanto, pela mistura 
de diferentes usos e ocupações do solo (urbano, agrícola e florestal). Em algumas 
cidades (sobretudo nas metrópoles) é pontuada por centralidades secundárias. 

Se, por um lado, os processos de metropolização e periurbanização con-
tribuem para o excessivo consumo de espaço agrícola, alguns autores afirmam, 
por outro lado, que permitem aproximar novamente os espaços urbano e rural, 
mas a uma escala mais alargada. 

Esse novo estágio de urbanização contribui para uma maior complexi-
dade espacial e relacional. Os espaços agrícolas diversificam-se, misturam-se 
com o urbano, têm novas práticas muito associadas à multifuncionalidade da 
atividade e há uma multitude de atores intervenientes e escalas de ação (Lar-
don, 2009; Loudiyi et al., 2017).  É sobre a agricultura em contexto urbano 
e periurbano em Portugal que nos dedicamos seguidamente.

O panorama da agricultura urbana e periurbana em Portugal Continental

A agricultura, em Portugal, sofreu um forte decréscimo, à semelhança da 
generalidade dos restantes países. Tal situação deveu-se à rápida terciarização da 
economia e à urbanização. Em cinquenta anos, Portugal passou de uma matriz rural, 
para uma matriz urbana. Nos anos 1960, com a rápida industrialização da economia, 
dá-se um forte êxodo rural, sobretudo para Lisboa e para o Porto, fazendo crescer os 
seus subúrbios. O sistema urbano bipolariza-se nessas duas cidades. Posteriormente, 
a expansão urbana alarga-se ao litoral, havendo, sobretudo na década de 1990, uma 
consolidação de algumas cidades médias, essencialmente as capitais de distrito. O 
interior praticamente esvazia-se e torna-se envelhecido (Abrantes, 2011; Marques 
da Costa, 2002; Marques da Costa, 2017; Sá Marques, 2004).
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De fato, a população urbana, em Portugal, aumentou consideravelmente 
nos últimos cinquenta anos. De acordo com Peixoto (1987), esta era de cerca 
de 22% em 1960; em 2011, esse valor aumentou para 72% (INE, 2011b). Já 
de acordo com os dados censitários sobre a agricultura, passamos de cerca 
de 50% da população ativa a trabalhar no setor agrícola nos anos 1950 para 
cerca de 5% em 2009. 

Os dados dos censos agrícolas mostram, relativamente à superfície agrí-
cola utilizada (SAU), que, em 2009, existiam 3,6 milhões de hectares de SAU, 
tendo-se perdido cerca de 400 mil hectares de 1989 para 2009 (INE, 2011a). 
Houve grandes perdas no litoral. Por exemplo, a Área Metropolitana do Porto 
perdeu 15 mil hectares de SAU em 20 anos; o Oeste perdeu cerca de 35 mil 
hectares; e a Área Metropolitana de Lisboa perdeu 10 mil hectares. A mão de 
obra agrícola e o número de explorações agrícolas seguiram a mesma tendência.

Não obstante, é no Litoral, nomeadamente no Oeste, na Lezíria do Tejo 
e no Litoral Norte, que encontramos grande parte da agricultura altamente 
competitiva e de exportação do país, sobretudo de produtos hortícolas e frutas. 
Assim, apesar do decréscimo, a agricultura no litoral urbanizado de Portugal 
detém ainda alguma relevância. 

De fato, considerando a tipologia de áreas urbanas para fins estatísticos, 
proposta em 1998 pelo INE/DGOTDU1, que classifica o território nacional 
em três categorias com base no grau de urbanização, verifica-se que existe uma 
percentagem relevante de SAU, mão de obra e explorações agrícolas em áreas 
predominantemente urbanas (APU), cerca de 14% em todos os casos (tabela 
1 e mapa 1). Essas APUs localizam-se essencialmente no litoral, sobretudo 
nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. Note-se que mesmo as áreas 
medianamente urbanas (AMU) apresentam valores consideráveis de SAU, 
mão de obra e explorações agrícolas e localizam-se também elas, no essencial, 
no litoral, entre o Minho e Sines e na região do Algarve. 

1 De acordo com o INE/DGOTDU (1998), são “Áreas Predominantemente Urbanas” as:
• freguesias urbanas, ou seja, freguesias que possuam uma densidade populacional superior a 500 

hab/km2 ou que integrem um lugar com população residente igual ou superior a 5.000 habitantes;
• freguesias semiurbanas contíguas às freguesias urbanas, segundo orientações e critérios de funciona-

lidade/planeamento, sendo consideradas freguesias semiurbanas todas as freguesias não urbanas que 
possuam densidade populacional superior a 100 e inferior ou a 500 hab/km2 ou que integrem um 
lugar com população residente igual ou superior a 2.000 habitantes e inferior a 5.000 habitantes; 

• freguesias sedes de concelho com mais de 5.000 habitantes.
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Tabela 1 – Percentagem de SAU, agricultores e explorações por tipologia de 
áreas urbanas 

SAU (%) N.º de agricultores (%) N.º de explorações (%)

APU 13.80 14.02 14.27

AMU 20.50 26.36 26.36

APR 65.60 59.62 59.37
Fonte: INE, 2011.

Mapa 1 – Tipologia de áreas urbanas em 2009, por freguesia, em Portugal 
Continental

Fonte: INE, 2011.
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Os dados aqui apresentados referem-se ao recenseamento agrícola 
e, como tal, consideram apenas a atividade profissionalizada realizada em 
área com uma dimensão mínima, na generalidade dos casos de um hectare 
(INE, 2011a). A SAU inclui a classe horta familiar que compreende a 
cultura de produtos hortícolas, frutos e flores destinados ao autoconsumo 
(INE, 2011a).

No entanto, acontece que, em grande parte das áreas periurbanas e 
sobretudo urbanas, parte considerável da agricultura é informal, de muito 
pequena escala, e pratica-se em terrenos não pertencentes ao agricultor. 
Como tal, esse tipo de agricultura não é considerada pelas estatísticas ofi-
ciais. Exemplificando, no caso da cidade de Lisboa, a estatística do INE 
indicava cerca de 58 hectares de SAU em 2009. Contudo, os dados da 
Câmara Municipal de Lisboa2 revelavam a existência de cerca de 165 ha 
de área com hortas urbanas tanto de natureza espontânea e informal como 
de projeto institucional.

A partir de 2008, quando da crise econômica, a agricultura em con-
texto urbano, sobretudo nas duas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, 
intensificou-se em lotes para construção que foram abandonados, nas bermas 
das estradas, junto às linhas ferroviárias, em áreas incultas, muitas delas, da 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Foto 1 – Agricultura urbana no vale de Chelas (Cidade de Lisboa) em área de 
Estrutura Ecológica Municipal (Lisboa)

      Fonte: Os autores, 2018.

2 Câmara Municipal de Lisboa, dados abertos. Disponível em: http://lisboaaberta.cm-lisboa.pt/
index.php/pt/. Acesso em jun. 2019.
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Foto 2 – Agricultura urbana junto ao Almada Forum em terrenos privados 
(Município de Almada, Área Metropolitana de Lisboa – Margem Sul)

     Fonte: Os autores, 2018.

Também a agricultura em contexto periurbano sofreu uma dinâmica 
socioespacial decorrente da crise. Embora essa situação não seja muito visível 
em termos quantitativos, nomeadamente, em aumento de SAU ou de número 
de explorações (o recenseamento mais recente data de 2009), verificou-se por 
meio de entrevistas a vários atores dos municípios do Oeste e da Lezíria do 
Tejo para o projeto AGRIMET-MOD2, a vinda de novos agricultores, na 
maior parte, jovens e empreendedores e, na sua maioria, filhos de antigos 
agricultores das regiões em estudo.

Tipologia de relações agricultura e urbanização na RML

Os estudos articulando cidade e agricultura são escassos, sobretudo em 
Portugal. No presente capítulo, para entender as configurações socioespaciais 
em curso entre agricultura, urbanização e metropolização analisou-se a região 
metropolitana de Lisboa (RML).

A RML é composta por 41 municípios distribuídos por quatro NUTS 
III (Nomenclaturas de Unidades Territoriais): Grande Lisboa e Península 
de Setúbal (formando a Área Metropolitana de Lisboa – AML), Oeste e 
Lezíria do Tejo (mapa 2). Nessa área de cerca de 9.500 km2, com um clima 
temperado de influência marítima, de relevo pouco acentuado, com uma 
vasta área de aluvião e com alguns elementos topográficos não excedendo 
os 670 metros, vivem 3.436.948 habitantes (INE, 2011). É uma região que 
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conhece uma forte urbanização muito à custa dos espaços agrícolas, onde, 
entre 1990 e 2007, cerca de 29 mil hectares de solo agrícola foram transfor-
mados em área urbana (Abrantes et al., 2016). O mapa 2b e 2c, mostrando a 
densidade populacional e a percentagem de área construída, respetivamente, 
evidenciam claramente uma distribuição muito mais concentrada dos valo-
res nos municípios de Lisboa e envolventes ribeirinhos. Em 2011, Lisboa 
possuía uma densidade populacional de 6.500 hab/km2 e uma percentagem 
de área construída de 98%. 

A atividade agrícola é muito diversificada nessa região, sendo mais inten-
siva nas NUTS III do Oeste e Lezíria do Tejo, onde predominam a produção 
de hortícolas, a fruticultura, assim como a vinha. O setor agroindustrial tem 
uma presença importante na região. Por meio dos mapas 2d e 2e podemos 
verificar que a dimensão média das explorações (mapa 2d) aumenta à medida 
que nos afastamos do “core” metropolitano, com destaque para a margem 
sul do Tejo. O VAB por população empregada no setor primário (mapa 2e) 
segue o mesmo padrão, havendo uma tendência para maiores valores na NUT 
III Oeste e em alguns municípios da margem Sul (Benavente, Alcochete, 
Montijo e Moita). Lisboa apresenta valores elevados por concentrar as sedes 
das empresas agrícolas. 
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Mapa 2 – Enquadramento da Área de Estudo (a); Densidade Populacional em 
2011 (b); Percentagem de Área Construída em 2012 (c); Dimensão Média da 
Exploração em 2009 (d); Valor Acrescentado Bruto por população empregada 
no setor primário em 2009 (e)

Fonte: INE, 2009 e 2011; DGT, 2012.

A opção pelo estudo dessa área mais alargada deve-se, por um lado, por 
essa grande região englobar os municípios que compõem a área funcional de 
Lisboa, i.e., onde as deslocações casa-trabalho são mais intensas (Marques da 
Costa e Marques da Costa, 2009), dando-nos conta dos processos de metropo-
lização e periurbanização. Essa escolha é corroborada pelo esquema territorial 
do Plano de Ordenamento do Território da área metropolitana de Lisboa, que 
define três grandes espaços metropolitanos de interdependência com Lisboa 
(mapa 3). Por outro lado, engloba também a agricultura praticada no 
interior da cidade. A priori, encontraremos aqui os diferentes tipos de AUP.
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Mapa 3 – Esquema de Polarização Metropolitana do PROT-AML

Fonte: CCDR-LVT, 2002.

Para cruzar as duas realidades, escolheu-se um conjunto de indicadores 
multidimensionais, permitindo medir que tipos de agricultura existem em 
contextos urbano e periurbano e como estes se relacionam com as dinâmicas 
de urbanização. 
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A escolha de indicadores remete para a revisão bibliográfica desenvolvida 
no âmbito do projeto AGRIMET-MOD,3 sendo os mais comumente utilizados 
para medir essas realidades. Por sua vez, foi tida em conta a disponibilidade 
dos dados a uma determinada escala (município) e a possibilidade de analisar 
a dinâmica ao longo do tempo. 

Foram, assim, definidos 36 indicadores organizados em três domínios 
de análise: 

1. indicadores agrícolas, organizados em dois subdomínios (população 
agrícola e suas características: sexo, idade, nível de escolarização, tipo 
de mão de obra, explorações e SAU: dimensão média da proprie-
dade, natureza jurídica, tipo de cultura);

2. indicadores de uso e ocupação do solo (sobretudo relacionados com 
métricas de paisagem: % e densidade de uso urbano e de uso agrí-
cola, diversidade da paisagem, compacidade, distância ao uso urbano 
e agrícola e ao vizinho mais próximo);

3. indicadores demográficos e socioeconômicos gerais (escolarização, 
emprego, atividade profissional, deslocações pendulares, densidade 
populacional, condições de habitabilidade, tipo de edificado). 

Os indicadores foram organizados numa base espacial em SIG no nível 
do município e para os anos 2011, variações 1991-2001 e 2001-2011. O 
método utilizado para identificar e analisar as relações de interdependência 
entre os indicadores foi a análise em componentes principais, e os grupos de 
municípios foram definidos a partir de uma análise de clusters. A análise em 
componentes principais consiste na transformação de um conjunto de variá-
veis iniciais correlacionadas num subconjunto de variáveis independentes, por 
combinação linear das variáveis originais, eliminando-se assim a redundância 
de informação, e a análise de clusters permite, posteriormente, agrupar os 
municípios pela proximidade estatística dos indicadores/componentes. 

A partir dessas análises foram definidos e mapeados nove grupos de 
concelhos para a região metropolitana de Lisboa, como observado no mapa 4.

3 AGRIMET-MOD: Metropolitan Agriculture Spatial MODeling: contribution to the construc-
tion of an analysis model to support spatial planning and land use decision-making – financiado 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia Portuguesa (PTDC/ATP-EUR/4910/2012). Para 
mais informações, consultar o site do projeto, disponível em: http://agrimet.ul.pt/.
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Mapa 4 – Tipologia de configurações urbanas e agrícolas na Região Metro-
politana de Lisboa

Fonte: AGRIMET-MOD, 2015.

Três grupos apresentam um perfil urbano, i.e., densidades de área urbana 
e populacional elevadas e uma população com atividade sobretudo no setor 
terciário. Nesse perfil mais urbano existem três padrões agrícolas: agricultura 
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de lazer; agricultura intensiva, em simultâneo com agricultura de lazer; e 
agricultura em declínio.

Tabela 2 – Descrição do perfil agrícola urbano

agricultura de lazer agricultura intensiva 
(e de lazer)

agricultura em 
declínio

Lisboa, Amadora e Oeiras
Odivelas, Loures, Vila Franca 
de Xira, Almada, Seixal, 
Barreiro, Moita

Cascais, Sintra e Setúbal

• População agrícola 
envelhecida, mão de obra 
essencialmente familiar 
e o principal rendimento 
é exterior à exploração. 
SAU é composta, 
fundamentalmente, por 
hortas familiares. 

• Área urbana compacta e 
densa.

• População residente com 
elevado nível de formação, 
desempregados a aumentar 
e elevada percentagem 
de residentes com 
nacionalidade estrangeira.

• Oeiras apresenta um maior 
peso de agricultores jovens 
a partir do ano de 2001.

• População agrícola 
com mão de obra 
maioritariamente não 
familiar a tempo parcial, 
e o principal rendimento 
é exterior à exploração. 
A SAU é composta, 
fundamentalmente, por 
culturas temporárias, sendo 
a exploração intensiva.

• As áreas agrícolas estão 
fragmentadas.

• Há um aumento da 
densidade populacional 
com elevado número 
de residentes com 
nacionalidade estrangeira 
(1991, 2001) e de 
alojamentos precários. 

• Vila Franca de Xira tem 
pouca agricultura e a mão 
de obra é envelhecida.

• População agrícola 
envelhecida, em que 
a principal fonte de 
rendimento é exterior à 
exploração. 

• A densidade urbana 
aumentou desde 1990.

Fonte: AGRIMET-MOD, 2015.

Outros três grupos apresentam um perfil periurbano, i.e., têm uma 
variação da população positiva e um aumento da densidade desta, e a 
dimensão média da família é mais elevada em face das restantes tipologias. 
Também os movimentos pendulares são elevados. Dentro desses três grupos 
existem municípios onde a agricultura está em declínio, com agricultura 
intensiva e altamente especializada (caso do Oeste), ou ainda com agricul-
tura intensiva, mas num contexto de forte pressão urbana. 
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Tabela 3 – Descrição do perfil agrícola periurbano

agricultura em declínio agricultura com 
forte especialização

agricultura intensiva 
em contexto de forte 

expansão urbana

Sobral de Monte Agraço, 
Arruda dos Vinhos, Mafra

Bombarral, Cadaval, 
Alcobaça, Rio Maior, Nazaré, 
Peniche, Torres Vedras e 
Caldas da Rainha

Sesimbra, Palmela, Alcochete, 
Montijo e Benavente

• População agrícola em 
declínio e essencialmente a 
tempo parcial.

• Elevada percentagem de 
paisagem agrícola.

• População residente a 
aumentar.

• População agrícola com 
mão de obra não familiar a 
tempo completo. 

• Crescimento significativo 
da produção de hortícolas 
e do arrendamento 
agrícola entre 2001 e 2011. 

• População residente a 
aumentar desde 2001.

• População agrícola 
envelhecida e o trabalho 
agrícola é essencialmente 
não familiar. Aumento 
da dimensão média da 
exploração agrícola.

• Forte crescimento da 
população residente e do 
número de elementos por 
família, mas também da sua 
qualificação e emprego.

• Alcochete, Palmela e 
Sesimbra são compostas 
maioritariamente por 
culturas temporárias.

Fonte: AGRIMET-MOD, 2015.

Seguidamente, dois grupos apresentam um perfil rurbano, ou seja, 
munícipios com alguma relevância dos indicadores de população, dos movi-
mentos pendulares, da população com ensino superior, da dimensão média 
da exploração e da percentagem de área agrícola. O primeiro apresenta uma 
agricultura diversificada, e o segundo, uma agricultura mais profissionalizada. 

Tabela 4 – Descrição do perfil agrícola rurbano

agricultura diversificada agricultura intensiva com forte 
profissionalização

Alenquer, Azambuja, Cartaxo, Santarém Almeirim, Golegã, Alpiarça, Salvaterra de 
Magos

• População agrícola com mão de obra 
familiar significativa. Explorações com 
grande produtividade, com registro de 
um aumento de pequenos agricultores. A 
produção é variada. 

• Diversidade de uso/ocupação do solo.
• Ligeiro aumento da densidade 

populacional.

• Explorações muito produtivas (sobretudo 
depois de 2001).

• Fragmentação das manchas de solo 
agrícola. Aumento da população. Taxa 
de desemprego elevada e aumento da 
população ativa nos serviços entre 2001-
2011. 

Fonte: AGRIMET-MOD, 2015.
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Finalmente, um último perfil, o rural, em que predominam as grandes 
explorações agrícolas e agroflorestais. Esse grupo é composto pelos municípios 
de Chamusca e Coruche e caracterizam-se por uma redução da mão de obra 
agrícola familiar, um aumento da dimensão média das explorações e uma 
paisagem com grandes manchas agrícolas e áreas urbanas distantes entre si.

Constata-se que existe uma diversidade enorme na RML, com territórios 
mais urbanos, onde há agricultura de lazer, de subsistência, intensiva e pro-
fissionalizada e agricultura em declínio. E territórios periubanos e rurbanos, 
onde a agricultura altamente intensiva, muitas vezes não sustentável do ponto 
de vista ambiental, está lado a lado com municípios onde a agricultura está 
em declínio devido à forte pressão urbana.

Essa diversidade é uma riqueza, mas também é um desafio do ponto de 
vista da salvaguarda, proteção, integração e ordenamento dos espaços.

Como integrar agricultura e urbanização na política de ordenamento na RML?

No final do século XX, a questão da dispersão urbana com o consumo 
excessivo de solo natural e agrícola altamente produtivo e a questão do desen-
volvimento urbano sustentável fizeram emergir o debate conceitual e político 
em nível global sobre a importância da agricultura para a cidade e como esta 
e a cidade deveriam estar mais articuladas. Já, na década 2010, a percepção 
da vulnerabilidade dos sistemas globais, seja por via das alterações climáticas, 
seja pela dependência excessiva das oscilações do preços dos mercados, veio 
reforçar ainda mais essa importância (Curry et al., 2014).

É inegável o reconhecimento global sobre a relevância da agricultura 
em contextos urbano e periurbano (FAO, 2015). Contudo, de acordo com 
Curry et al. (2014), escasseia uma agenda concreta para a AUP nas orienta-
ções de política da União Europeia (UE). Um dos argumentos apontados 
pelo mesmo autor é que esta abrange uma perspectiva tão multidimensional 
que acaba por ser difícil de integrar nas orientações de política. A AUP surge 
pontualmente em estudos e recomendações de algumas direções gerais, com 
particular destaque para (Curry et al., 2014): i) a Direção Geral do Ambiente, 
que releva as questões da agricultura para a infraestrutura verde das cidades 
e para o desenvolvimento urbano sustentável; ii) a Direção Geral da Política 
Regional e Urbana, em que a questão da agricultura é considerada para asse-
gurar a contenção do urbano, a preservação dos espaços verdes e o reforço das 
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relações entre cidades e espaços rurais; e iii) a Direção Geral da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, em que, apesar da Política Agrícola Comum (PAC) 
negligenciar a agricultura na cidade, há uma preocupação pelas cadeias de 
valor locais e regionais.

A política Europeia considera a agricultura numa perspectiva setorial, de 
desenvolvimento dos espaços rurais e ambientais como forma de preservação 
dos espaços verdes da expansão urbana. Em Portugal, a situação não é muito 
diferente da UE, pois esta orienta grande parte da política desenvolvida pelos 
países membros. 

O desenvolvimento agrícola português faz-se por meio de políticas seto-
riais com impacto espacial representadas nos programas para o desenvolvi-
mento agrícola e rural e no seu financiamento comunitário (e.g. via PAC, i.e. 
Política Agrícola Comum e Programa Leader, i.e., um programa comunitário 
para a promoção de ações para o desenvolvimento da economia rural). 

Em termos de política de urbanismo e ordenamento do território, a agri-
cultura é, desde meados dos anos 1990, considerada numa ótica de zonamento 
dos espaços por intermédio da figura do Plano Diretor Municipal (PDM), 
sendo a RAN (Reserva Agrícola Nacional) e a REN (Reserva Ecológica Nacio-
nal) duas figuras de integração obrigatória nesses planos. A RAN preserva os 
solos com maior aptidão, proibindo a sua construção; a REN preserva os solos 
com maior valor e sensibilidade ecológica; e os Planos Diretores Municipais 
(PDM) regulam a ocupação, o uso e a transformação do solo municipal. 

No final do milênio, a Lei de Bases da Política de Ordenamento do Terri-
tório e do Urbanismo (1998) e o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do 
Território (1999) definiram que o urbanismo e o ordenamento do território devem 
ser articulados em três escalas: nacional, regional e municipal. As escalas nacionais 
e regionais passam a definir as estratégias para a escala municipal, de acordo com 
as linhas orientadoras europeias, e o país passa a dispor de um sistema articulado 
entre as diretrizes estratégicas e setoriais de âmbito nacional e regional e o sistema 
estratégico e regulamentar local.

O Programa da Política Nacional de Ordenamento do Território 
(PNPOT), aprovado em 2007 e alterado em 2018, é o instrumento mais 
importante desse sistema, pois define o modelo de organização do território 
nacional. Os programas setoriais devem estar articulados com este, assim como 
os programas regionais e os regulamentos locais (e.g. os PDM). O modelo de 
organização do território do PNPOT defende o policentrismo para fazer face 
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aos desequilíbrios estruturais do sistema urbano nacional. Defende ainda a 
contenção urbana e a densificação. Nesse documento, a agricultura é tida 
em conta para manter os espaços livres da urbanização e para conter a frag-
mentação urbana. Os documentos de escala regional, os Planos Regionais de 
Ordenamento do Território (PROT), seguem essas linhas orientadoras e, nos 
seus modelos de organização regional, mantém-se a ótica de salvaguarda dos 
espaços agrícolas.

Na Região Metropolitana de Lisboa existem dois PROT em vigor: o 
PROT para a região Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT), aprovado em 2009, 
e o PROT para a Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML), de 2002. O 
primeiro defende a criação e a preservação de zonas agrícolas prioritárias e a 
delimitação de zonas preferenciais para o desenvolvimento agrícola a realizar 
pelos municípios. O segundo defende uma maior competitividade da agri-
cultura e também o papel desta na salvaguarda dos solos em face das pressões 
urbanísticas. Por sua vez, todos os municípios têm PDM em vigor, a maior 
parte deles há mais de 20 anos, alguns estão em processo de revisão, e todos 
contemplam o zonamento dos espaços agrícolas e agroflorestais.

Contudo, apesar de haver uma estratégia para a agricultura, um zonamento 
e uma proteção legal dos espaços agrícolas, a verdade é que estes foram sendo 
urbanizados. Os estudos de Abrantes et al. (2016) para a RML mostram que, entre 
1990 e 2007, 14% do solo classificado em PDM como agrícola foi urbanizado e que 
21% do solo classificado como RAN e REN também foi urbanizado, revelando 
um não cumprimento de objetivos.

Desde logo, a dificuldade em transpor as orientações estratégicas para 
a prática, a não ser pela via do zonamento. Mas o zonamento per si não 
é suficiente para a proteção e usabilidades desses espaços, já que o urbano 
avançou largamente sobre estes. Por sua vez, as orientações estratégicas mais 
recentes estão desfasadas diante da antiguidade dos PDM; são também vagas 
e pouco integradoras da importância da agricultura para as cidades e metró-
poles. Numa conferência em Coimbra,4 o professor Jorge Gaspar criticava o 
fato do PNPOT não discutir o planeamento alimentar das cidades e regiões. 
A visão sobre agricultura permanece setorial e, como tal, não é integrada ao 
planeamento municipal.

4 “Alimentação, geografia e ordenamento do território”, em I Encontro de Estudantes de Geografia, 
20 de fevereiro de 2019, Coimbra.
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Cruzando-se a tipologia obtida anteriormente (mapa 4) com as opções de 
política de ordenamento do território e urbanismo, assiste-se a duas realidades 
distintas. Em municípios mais urbanos, e caso a caso, existe uma preocupação 
pela agricultura urbana com o proliferar de projetos para desenvolvimento de 
hortas municipais no interior da cidade. Lisboa é o exemplo paradigmático com 
a integração das hortas no PDM em revisão, revelando uma preocupação com a 
estrutura verde da cidade. Nos espaços periurbanos, rurbanos e mesmo rurais da 
RML, o que prevalece é a política setorial para a agricultura. Ora, esses espaços 
têm sido problemáticos do ponto de vista da perda de solo agrícola (Abrantes 
et al., 2016).

Como integrar agricultura e urbanização nesses territórios? Em Portugal, 
existe consagrada na lei de bases a figura do programa ou plano intermunicipal 
(PIOT), contudo não é aplicada. Essa figura considera um ordenamento do 
território pensado à escala intermunicipal, permitindo o diálogo e a participa-
ção em torno de um projeto comum. A França é o exemplo mais emblemático 
onde essa opção – os SCOT (Schèmas de Cohérence Territoriale) – tem fun-
cionado bem para o desenvolvimento da agricultura em contexto periurbano 
(Duvernoy e Paradis, 2016; Perrin et al., 2016). É, aliás, o entendimento de 
alguns autores que a salvaguarda e o reforço da agricultura em contexto periur-
bano se faça pela via do projeto (planeamento alimentar, corredor metropoli-
tano agrícola, circuitos de venda direta etc.) e da instauração de uma política 
de ordenamento mais participativa (Loudiyi et al., 2017).

Existindo a figura PIOT em Portugal, há que utilizá-la, articulando o 
financiamento comunitário setorial com a política espacial, aumentando ao 
mesmo tempo a sensibilização e a formação dos técnicos de planeamento, da 
agricultura e de desenvolvimento rural e os dirigentes políticos para o reforço 
da relevância da agricultura a essa escala. Uma tipologia como a obtida denota 
a diversidade de espaços e como pode dar orientações para que os territórios 
possam funcionar em torno de uma problemática e projeto comuns. A RML, 
com os seus diversos territórios, poderia funcionar como projeto piloto para 
o desenvolvimento de PIOTs em torno da integração “agriurbana”.
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Considerações finais

O objetivo deste capítulo de livro foi de analisar a relação entre urba-
nização, metropolização e agricultura, com particular destaque para a região 
metropolitana de Lisboa (RML). A partir da análise desses conceitos, desen-
volveu-se uma tipologia para medir as configurações e as dinâmicas espaciais 
entre agricultura e urbanização. Adicionalmente, mostrou-se como as políticas 
espaciais, nomeadamente de urbanismo e ordenamento do território, estão a 
enquadrar a agricultura nesses contextos urbano e periurbano.

Verificou-se que o discurso sobre a agricultura em contextos urbano e 
periurbano tem ganhado relevância nos últimos anos, sobretudo numa ótica 
de sustentabilidade. Os governos estão mais sensíveis para essas questões, 
embora, em termos práticos ou operacionais, as políticas de ordenamento do 
território e o urbanismo não têm tido a flexibilidade suficiente para articular 
e preservar a agricultura na cidade, mas sobretudo na periferia.

A tipologia desenvolvida para a RML mostra dinâmicas e configurações 
diversas no que concerna a agricultura e urbanização. Há uma agricultura de 
lazer, subsistência e profissional em contexto mais urbanizado, mas o mesmo 
também se observa em contexto mais periférico. E há uma agricultura em 
declínio em áreas onde a expansão urbana é mais intensa. Esses talvez sejam os 
territórios mais problemáticos do ponto de vista da perda da “cultura” agrícola. 
Partindo dessa análise, propõe-se que a questão de articulação da agricultura e 
urbanização possa ser entendida, à escala intermunicipal, em torno de projetos 
e territórios mais próximos. 
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Capítulo 9
Transporte e Cidades Saudáveis:

realidades, políticas e intervenções em Portugal

Nuno Marques da Costa
Ana Louro

Eduarda Marques da Costa

Introdução

O transporte é um elemento central das cidades, pois permite o movimento 
de pessoas e de bens e, simultaneamente, ocupa uma superfície significativa da 
própria cidade (Thomson, 1977). As elevadas densidades de residentes, emprego 
e atividades econômicas, que caracterizam as áreas urbanas, têm promovido o 
consumo e a procura de transporte, sendo que o seu atual modelo de procura, 
centrado no transporte individual motorizado, tem gerado impactos negativos, 
tais como congestionamento, sinistralidade rodoviária, poluição atmosférica e 
sonora, excessivo consumo de recursos naturais finitos, entre outros. Por outro 
lado, vários movimentos de planeamento urbano têm procurado o desenvol-
vimento de territórios e comunidades mais sustentáveis, inclusivas e, dessa 
forma, proporcionar melhor qualidade de vida aos seus residentes. Um deles, o 
Movimento Cidades Saudáveis, considera que a saúde dos indivíduos é também 
influenciada pela sua envolvente, ou seja, pelas condições de vida, de trabalho, 
de ambiente físico e socioeconômico, sendo que o transporte, a acessibilidade e 
a mobilidade por ele proporcionadas têm constituído um elemento central para 
a concretização daqueles objetivos.

Da relação entre esses dois domínios – transporte e cidades saudáveis 
– surgem frequentemente a debate três problemas: a motorização excessiva, 
a sinistralidade rodoviária e a poluição causada pelo transporte. O presente 
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capítulo tem como objetivo compreender de que forma aqueles problemas têm 
sido considerados nas políticas e intervenções no âmbito do Projeto Cidades 
Saudáveis em Portugal.

Este capítulo estrutura-se em cinco partes. Após esta introdução, na 
primeira parte, é discutida a relação entre o transporte e a Cidade Saudável. 
Na segunda, apresenta-se um breve olhar sobre a realidade em Portugal Con-
tinental relativo aos três tópicos: motorização, sinistralidade e poluição. Na 
terceira, discutem-se as orientações de alguns instrumentos de política nacional. 
Na quarta, são apresentados alguns exemplos de intervenções relacionadas 
com o transporte e enquadradas pelo Projeto Cidades Saudáveis. Na quinta 
e última parte, são apresentas as conclusões. 

O transporte e a Cidade Saudável

O transporte permite que o espaço entre dois ou mais pontos seja trans-
posto num determinado período de tempo, respondendo às necessidades e 
motivações dos indivíduos e sendo dependente da distância, do modo de 
transporte e de diferentes constrangimentos físicos e humanos (Rodrigue et 
al., 2006; Holden, 2007). Entre os vários modos de transporte, o automóvel, 
ícone do século XX e um dos principais produtos de consumo individual, 
imagem do estatuto social, liberdade e conforto, tem vindo a alterar a procura 
de transporte, bem como tem impactado no desenvolvimento urbano (Melo 
dos Santos, 2015). O aumento da sua utilização para as deslocações urba-
nas tem conduzido à elevada quota que o transporte individual motorizado 
detêm na repartição modal de muitas das cidades mundiais. Essa crescente 
utilização é vista como um dos problemas das áreas urbanas, acarretando uma 
grande diversidade de impactos negativos e condicionando a sustentabilidade 
do sistema de transporte (Black, 2010; Banister, 2005; Holden, 2007; United 
Nations, 2016; Marques da Costa, 2007).

Uma das consequências negativas da excessiva motorização é a poluição 
atmosférica e os seus impactos diretos (Litman, 2008; Pacione, 2009). De 
acordo com a quadro1, é vasto o número de efeitos que alguns dos poluentes 
associados ao tráfego e ao quotidiano das áreas urbanas provocam na saúde, 
particularmente no sistema respiratório, sublinhando-se efeitos mais acentu-
ados em grupos sociais mais sensíveis, como crianças e idosos. 
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O transporte na Europa é responsável por cerca de um quarto das 
emissões de gases com efeito de estufa (GEE) (26,7%) e por cerca de um 
terço das emissões de CO2 (32,1%). É o modo rodoviário o principal res-
ponsável por 72% das emissões associadas ao transporte de GEE e de CO2 
(EU, 2018). Assim, torna-se fundamental monitorizar a qualidade do ar 
pela sua influência na prevalência de doenças respiratórias, cardiovasculares, 
neurológicas e cancerígenas (Black, 2010; Rodrigue et al., 2006).

A sinistralidade rodoviária constitui outro dos elementos relevantes que 
se associam ao aumento da motorização. Como referiu Black (2010), um 
sistema de transporte que contribua para a mortalidade dos seus utilizadores 
apresenta problemas de sustentabilidade. As causas da sinistralidade são várias, 
desde o erro humano devido à falta de experiência, condução agressiva, excesso 
de velocidade, cansaço ou distração, ou à condução sob influência de álcool ou 
drogas, até a fatores ambientais, como fenômenos atmosféricos, chuva extrema, 
neve ou nevoeiro. Contam-se ainda fatores infraestruturais relacionados com as 
condições e o perfil das vias, sinalização e semaforização ou com as condições 
técnicas dos veículos (Rodrigue et al., 2006; Black, 2010; Pacheco, 2004). 

Quadro 1 – Fontes e efeitos dos principais poluentes atmosféricos (CO, NO2, 
O3, PM10 e PM25)

Poluente Fontes Efeitos

Monóxido de Carbono (CO) Tráfego
Indústria

Afeta sistema cardiovascular e nervoso:
- asfixia
- tonturas, sonolência, dores de cabeça

Dióxido de Azoto (NO2) Tráfego
Indústria

Afeta sistema respiratório, especialmente 
de crianças:
- lesões nos brônquios e alveolos 
pulmonares
- aumento da reatividade a alergênicos 
naturais
- redução da visibilidade
- acidificante

Ozônio (O3)

Afeta sistema respiratório:
- congestão nasal, asma, danos nos 
pulmões e tosse
- irritação nos olhos
- dores de cabeça
- dores no peito
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Partículas (PM10 e PM25)

Tráfego
Indústrial

Construção 
civil

Agricultura
Fogos florestais

Afeta sistema respiratório:
- bronquites crônicas, crises respiratórias, 
irritação das vias respiratórias
- crises cardíacas
- redução da visibilidade
- irritação das mucosas dos olhos

Fonte: adaptado de CCDRC (2009a e 2009b) e CCDRN (2011).

Tal como a utilização do automóvel, a sinistralidade rodoviária tem apre-
sentado uma tendência crescente, tendo sido, em 2016, a oitava causa de morte 
em nível mundial (WHO, 2018a). Se, em alguns países com elevada taxa de moto-
rização, a taxa de sinistralidade está a decrescer, noutros, a taxa de sinistralidade 
tem vindo a aumentar a par do aumento da taxa de motorização (Rodrigue et al., 
2006; Black, 2010). Dessa sinistralidade, são os peões e os utilizadores de bicicleta 
os que se encontram mais expostos e vulneráveis pela sua reduzida capacidade de 
reação e resposta. Desse modo, para além dos comportamentos como condutor, 
os comportamentos seguros como peão ou ciclista devem fazer parte das compe-
tências sociais dos indivíduos para a minimização da sinistralidade (Morrongiello 
e Barton, 2009; Mcmillan, 2013; Leandro e Marques da Costa, 2013).

Figura 1 – Determinantes da saúde

Fonte: Whitehead e Dahlgren, 1991, apud Miranda (2013, p. 6).
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A questão da saúde da população em áreas urbanas não é uma preo-
cupação recente, tendo sido associado ao papel dos determinantes sociais na 
saúde (Vlahov et al., 2004; Williams, 2013; Marques da Costa, 2013; Louro 
et al., 2019). Os determinantes da saúde têm sido analisados, ao longo das 
últimas décadas, ancorados no esquema proposto por Whitehead e Dahl-
gren (1991) (figura 1), que considera não apenas os fatores do indivíduo e 
do seu estilo de vida, mas também as características das suas redes sociais 
e da inserção comunitária, bem como as suas condições socioeconômicas, 
culturais e ambientais.

Em 2010, a OMS-Europa apresentou um modelo conceitual para a 
saúde urbana, no qual se sugere que a promoção da saúde é beneficiada não 
apenas pelas melhorias nos serviços de saúde, mas também com intervenções 
no âmbito dos diferentes determinantes nos ambientes físico, social e ambiental 
(Marques da Costa, 2013). 

A OMS-Europa propôs igualmente um outro esquema dos 
deter-minantes da saúde e bem-estar nas cidades (figura 2), numa 
abordagem que conjuga vários níveis, do individual ao ecossistema 
global. Em todos os níveis, podemos identificar ligações diretas e 
indiretas do transporte na saúde. No nível individual, surge o efeito da 
sinistralidade, enquanto a importância do transporte ativo no combate ao 
sedentarismo e na preven-ção de doenças cardíacas, diabetes e 
depressão, entre outras, é associada aos estilos de vida. 

No nível da comunidade, é sublinhada a importância do transporte para 
a coesão social e o reforço da rede social de apoio. O fácil acesso a habitação 
de qualidade, a equipamentos coletivos de saúde, educação, cultura e lazer 
e, ainda, ao comércio é destacado no contexto da economia local, onde o 
transporte detém um papel fundamental. O transporte é ainda importante no 
acesso ao emprego, permitindo o alargamento ou a redução da área de procura 
para cada indíviduo, de acordo com a sua capacidade de transpor a distância 
entre o local de residência e a do trabalho, e recorrendo aos diferentes modos 
de transporte. 
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Figura 2 – Determinantes da saúde revisitados

Fonte: WHO-Europe, 2010, p. 29.

No nível do ecossistema global, o transporte tem sido considerado como 
um dos principais promotores de poluição atmosférica, nomeadamente de 
emissões de CO2 e de outros poluentes, com impacto negativo no aquecimento 
global e, consequentemente, na saúde da população (ex.: asma, doenças car-
díacas e pulmonares).

Nesse sentido, tais determinantes relacionam-se intimamente com o pla-
neamento urbano, considerando a conjugação dos condicionantes de natureza 
global, regional e local nos domínios dos ambientes físico e social e do acesso 
aos serviços (Marques da Costa, 2017). 

Essa perspetiva, centrada nos determinantes de saúde, alicerçou a noção de 
cidade saudável, recentrando a abordagem da saúde ligada ao indivíduo numa 
abordagem da saúde ligada à comunidade urbana e sustentada na melhoria dos 
diferentes fatores que determinam a saúde das populações. Assim, não é possível 
dissociar o transporte com o planeamento das intervenções relacionadas com a 
saúde e com a concretização da cidade saudável. 

Segundo Hancock e Duhl (1988), a cidade saudável é “aquela que 
está continuamente a criar e desenvolver os seus ambientes físico e social, e 
a expandir os recursos comunitários que permitem às pessoas apoiarem-se 
mutuamente nas várias dimensões da sua vida e no desenvolvimento do seu 
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potencial máximo” (Glouberman et al., 2006, p. 327). Nessa perspetiva, não se 
pretendia apenas atingir uma meta, mas também implementar uma estratégia 
de curto e longo prazo, em que a saúde seria integrada em todas as políticas 
(Lawrence, 2005). 

O Movimento Cidades Saudáveis surge em 1987, liderado pela OMS, 
com a realização do debate “Saúde para Todos no Século XXI”, a que se sucede o 
lançamento do Projeto Cidades Saudáveis (PCS), globalmente reconhecido pela 
promoção da saúde e dos seus determinantes em todas as políticas (OMS, 1997). 

Os PCS são desenvolvidos no seio da Rede Europeia de Cidades Sau-
dáveis (RECS) e de outras redes regionais da OMS, bem como pelas Redes 
Nacionais de Cidades Saudáveis. A RECS reúne cerca de 1.400 cidades de 30 
países diferentes e promove a saúde nas agendas social, econômica e política 
dos governos locais, baseada na equidade, governança participativa e solidária, 
colaboração intersetorial e ação sobre os determinantes de saúde (WHO-
-Europe, s.d. a). 

Em Portugal, foi em 1997 que se formalizou a associação de municípios 
que constituiu a Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, denominação que 
viria a ser alterada para Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis (RPMS), 
dada a membresia ser exclusiva a autarquias municipais, refletindo o cariz 
municipal de atuação dos PCS. A RPMS tem como objetivos: “apoiar e pro-
mover a definição de estratégias locais suscetíveis de favorecer a obtenção de 
ganhos em saúde” e “promover e intensificar a cooperação e a comunicação 
entre os municípios que integram a Rede e entre as restantes redes nacionais 
participantes no PCS da OMS” (RPMS, s.d.).

Breve olhar sobre as realidades de Portugal Continental

Como referido anteriormente, três grandes problemas – motorização, 
sinistralidade rodoviária e poluição atmosférica – destacam-se na discussão do 
papel do transporte para o desenvolvimento de territórios saudáveis (Louro 
e Marques da Costa, 2017). Importa então olhar para a realidade nacional 
recente, considerando algumas tendências em nível municipal.

Acompanhando a evolução geral, o aumento da motorização dos por-
tugueses foi bastante significativo, tendo passado dos 455 veículos ligeiros por 
1.000 habitantes em 2008, para 579 em 2017, e aumentado na maioria dos 
municípios do Continente, com exceção dos municípios de: Monchique, na 
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região do Algarve; do Barreiro, na Área Metropolitana de Lisboa; de Ansião 
e Sernancelhe, da região Centro; e de Lousada, Porto e Mesão Frio, na região 
Norte (mapa 1). 

Mapa 1 – Taxa de motorização municipal em Portugal Continental (2008 e 
2017) (n.º de viaturas por 1.000 habitantes)

Fonte: Parque Automóvel Seguro. Cálculo e elaboração própria.

Concomitantemente, verificou-se o aumento da utilização do automóvel 
para as deslocações quotidianas, passando de 46% das deslocações pendulares 
no Continente em 2001, para 62% em 2011. O padrão territorial da utilização 
do automóvel não se alterou siginificativamente, tendo-se antes registado um 
aumento generalizado da sua utilização em todos os municípios (mapa 2). 

A utilização do automóvel permitiu o aumento da amplitude das des-
locações, pela velocidade e a maior autonomia de escolha por parte dos indi-
víduos, o que provocou uma alteração das bacias de emprego, alargando-as 
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e gerando uma relação entre origens e destinos mais diversa e complexa e 
dificultando a resposta por parte do transporte público (Louro e Marques da 
Costa, 2016).

A transferência modal a favor do automóvel deu-se essencialmente à 
diminuição da utilização de modos suaves (a pé ou de bicicleta), de 28% para 
18% entre 2001 e 2011, e pela redução da utilização do transporte público, 
que passou dos 25% para os 20%, no mesmo período. Apesar do decréscimo 
generalizado, a região de Lisboa destaca-se pela maior utilização desses modos 
(35% em 2001 e 30% em 2011), contrapondo com regiões onde essa opção 
é consideravelmente menor (10% no Algarve, 12% no Alentejo e 13% no 
Centro, em 2011). 

Mapa 2 – Taxa de utilização do automóvel em deslocações pendulares (2001 
e 2011) (%)

Fonte: INE. Cálculo e elaboração própria.
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Relativamente à sinistralidade rodoviária, verificou-se em Portugal um 
ligeiro decréscimo, de 32.732 acidentes de viação com vítimas por ano entre 
2009 e 2013, para 32.318 entre 2014 e 2017. O mesmo se verifica para o 
número total de vítimas de acidentes de viação, que passaram de 43.103 por 
ano entre 2009-2013, para 41.841 no período 2014-2017, redução especial-
mente significativa em relação ao número de mortos, que diminuiu de 663 
por ano entre 2009-2013, para 478 no período 2014-2017.

Mapa 3 – Número médio de vítimas de acidentes de viação por ano (2009-
2013 e 2014-2017)

Fonte: INE. Cálculo e elaboração própria.

No nível municipal (mapa 3), o maior número médio de vítimas de 
acidentes de viação por ano nos munípios do litoral, seguindo a maior con-
centração populacional e o padrão do sistema urbano nacional.
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O terceiro aspecto a considerar no contexto da realidade portuguesa 
prende-se com a poluição atmosférica, na qual o transporte surge como uma 
das principais fontes. Embora não esteja disponível uma rede de recolha de 
informação sistemática muito densa, é possível dispor de informação relativa 
aos poluentes diretamente associados ao transporte, nomeadamente, monóxido 
de carbono (CO), dióxido de azoto (NO2), ozônio (O3), e outras partículas 
inaláveis com diâmetro inferior a 10 micrômetros (PM10). Considerando as 
regiões de medição da qualidade do ar (QualAr) da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), verificou-se que, relativamente ao monóxido de carbono 
(CO), os níveis resgistados revelaram qualidade elevada do ar relativamente a 
esse poluente. Relativamente à medição do dióxido de azoto (NO2), embora se 
tenham registado valores elevados de qualidade do ar associado a esse poluente 
na maioria das regiões do país, verificaram-se em Braga, Porto e Lisboa os níveis 
de qualidade mais baixos, correspondendo a áreas de maior densidade popu-
lacional e de maior volume de tráfego rodoviário. Relativamente às medições 
de partículas inaláveis, tanto as relativas às PM10 como PM25, registaram-se 
valores igualmente bons de qualidade do ar relativamente a esses elementos. 
No entanto, as medições de Ozônio (O3) revelam uma tendência negativa, 
tendo-se vindo a registar o aumento do número de dias em que os valores não 
atingem os máximos de qualidade do ar em relação a esse poluente.

Instrumentos de política nacional para o transporte e mobilidade urbana

Os três problemas anteriormente referidos – motorização excessiva, sinis-
tralidade rodoviária e poluição atmosférica proveniente do transporte –, têm 
sido uma preocupação expressa em diferentes instrumentos de política nacio-
nais, de cariz territorial e setorial. Neste capítulo, teremos em consideração: 

1. documento de política territorial – Programa Nacional da Política 
de Ordenamento do Território – Revisão 2018 (PNPOT, DGT, 
2018)1; 

1 “Instrumento de topo do sistema de gestão territorial, define objetivos e opções estratégicas 
de desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de organização do território nacional”. 
Disponível em: http://pnpot.dgterritorio.pt/pnpot e https://www.parlamento.pt/Actividade-
Parlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42949.
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2. documentos de política de transporte – Plano Estratégico de Trans-
portes 2008-2020 (PET 2008-2020) e Diretrizes Nacionais para a 
Mobilidade do Pacote de Mobilidade (DNM-PM);

3. documentos de política em saúde – Plano Nacional de Saúde – Revi-
são e Extensão a 2020 (PNS 2020) e Programas de Saúde Prioritários 
(PSP 2020). Uma síntese da interpretação dos mesmos encontra-se 
na tabela 1.

Tabela 1 – Transposição dos problemas relacionados ao transporte para os 
objetivos e medidas presentes nos instrumentos de política pública

Instrumentos
Motorização excessiva Sinistralidade 

rodoviária
Poluição atmosférica 
oriunda do transporte

Diagnós-
tico

Inter-
venção

Diagnós-
tico

Inter-
venção

Diagnós-
tico

Inter-
venção

1) Instrumento de política territorial
PNPOT *** *** * * *** ***

2) Instrumentos de política de transporte
PET 2008-

2020 * *** *** ** *** *

DNM-PM - *** - * - *
3) Instrumentos de política de saúde

PNS 2020 - - - - - -
PSP 2020 - * - * - *

Legenda: * presença reduzida; ** presença considerável; *** presença forte 
Fonte: Elaboração própria.

No PNPOT, os três problemas de transporte e mobilidade anteriormente 
identificados são considerados, especialmente no desafio territorial “4.2. Reforçar 
e integrar redes de acessibilidades e de mobilidade”, onde se assume que, após um 
período centrado na construção de novas infraestruturas rodoviárias, os desafios 
devem ser: por um lado, a manutenção e a conservação da rede, tendo em vista a 
redução da sinistralidade rodoviária; por outro, a promoção da descarbonização 
dos transportes por via dos veículos elétricos e a promoção da partilha de veículos, 
orientações que terão impacto na redução do congestionamento e na diminuição 
da utilização de automóvel. A excessiva motorização é ainda referenciada como 
uma limitação à evolução para um padrão de mobilidade mais sustentável, com 
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custos negativos nos níveis ambiental e de saúde, por via da excessiva emissão 
de poluentes e sinistralidade rodoviária (DGT, 2018). 

Do ponto de vista das soluções, o PNPOT (DGT, 2018) responde 
aos problemas em estudo, especialmente em duas medidas: “4.4. Renovar, 
requalificar e adaptar as infraestruturas e os sistemas de transporte”; e “4.5. 
Promover a mobilidade metropolitana e interurbana”, surgindo como obje-
tivos operacionais: 

• reduzir externalidades negativas e aumentar a sustentabilidade 
ambiental por via da redução das emissões de poluentes atmosfé-
ricos e GEE; 

• promover a descarbonização do setor de transporte; 
• diminuir o descongestionamento por meio da melhoria da oferta 

e da qualidade do transporte público e da aposta nos modos mais 
sustentáveis; 

• e viabilizar soluções para mobilidade mais eficiente, universal e 
inclusiva. 

Tais medidas e objetivos operacionais têm em vista impactar na redução 
do congestionamento e suas externalidades, como as emissões do sistema de 
transporte, no aumento da quota de mercado associada a modos mais susten-
táveis, na diminuição da utilização do transporte individual motorizado e na 
redução das emissões no setor de transporte.

No domínio da política de transporte, destacam-se três documentos. No 
primeiro, o Plano Estratégico de Transportes 2008-2020, a segurança rodoviá-
ria e as emissões de GEE e gases poluentes provenientes do transporte e o seu 
impacto na saúde são identificados como problemas, enquanto a motorização 
excessiva surge como causa desses e de outros problemas. Por conseguinte, são 
apresentados quatro objetivos específicos e respectivos objetivos operacionais, 
bem como indicadores de resultado e de realização nos quais essas temáticas se 
enquadram2. A preocupação com a excessiva motorização repercute de forma 
muito evidente no amplo número de objetivos operacionais que promovem:

2 Objetivos:
• Objetivo Geral – Sistema de transportes que contribua para a coesão social e territorial, para 

uma economia nacional robusta e bem integrada a nível europeu e mundial, cómodo e seguro, 
respeitador do ambiente e eficiente do ponto de vista energético;
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• um melhor sistema de transporte público, seguro, acessível, com boa 
cobertura e adaptado à procura (objetivos 2.2, 3.1 e 3.2);

• a transferência modal do transporte individual para o transporte 
público, tendo em vista a redução do congestionamento (objetivo 3.3);

• e a promoção de modos suaves (objetivo 3.4), mensurado pela exten-
são das ciclovias e vias pedonais. 

A sinistralidade rodoviária surge apenas como indicador, com a quan-
tificação dos acidentes com peões e ciclistas, num único objetivo operacional 
associado à segurança do transporte público (objetivo 3.2) e como indicador 
de impacto do objetivo geral do PET. Por fim, a única referência explícita à 
poluição atmosférica surge num indicador de impacto do objetivo geral do 
instrumento – diminuição das emissões de GEE e de poluentes pelo setor do 
transporte –, pese embora, referido como problema, a minimização do con-
gestionamento vem beneficiar a redução das emissões oriundas do transporte 
(objetivo 3.3).

No conjunto de Diretrizes Nacionais para a Mobilidade (Pacote da 
Mobilidade, 2012)3 são apresentadas onze linhas de orientação e os respec-
tivos objetivos. Nesse contexto, a questão da motorização excessiva é central 

• Objetivo Específico 2 – Melhor articulação entre os centros urbanos que compõem os diferentes 
níveis do sistema urbano nacional e entre cada centro e a restante área de influência;

• Objetivo Operacional 2.2 – Redes e serviços de transporte público em permanente adequação 
à dinâmica da procura e estruturados de forma a promover a cobertura supramunicipal e a 
utilização dos modos de transporte mais adequados às características das deslocações;

• Objetivo Específico 3 – Mobilidade urbana mais compatível com uma elevada qualidade de vida;
• Objetivo Operacional 3.1 – Redes de Transporte Público urbano e suburbano em permanente 

adequação à dinâmica da procura, assegurando boa cobertura territorial e a conectividade 
das periferias entre si e entre estas e os centros principais, maximizando as ligações directas e 
potenciando a intermodalidade e as vocações de cada modo;

• Objetivo Operacional 3.2 – Serviços de TP facilmente inteligíveis, acessíveis, seguros e cómodos 
para o cliente;

• Objetivo Operacional 3.3 – Repartição modal TI/TP mais equilibrada a favor do transporte 
público, sem congestionamentos de tráfego significativos;

• Objetivo Operacional 3.4 – Acentuado crescimento da utilização dos modos suaves na mobi-
lidade urbana.

3  As Diretrizes Nacionais definem as principais Linhas de Orientação para a Política Nacional 
de Mobilidade e devem ser entendidas como instrumento que identifica e enquadra as várias 
figuras de planeamento da Mobilidade e Transportes (Pacote da Mobilidade, 20, p. 4).
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na medida em que surge na maioria das linhas de orientação, em diversas 
perspetivas:

• uma primeira prende-se com a abordagem ao transporte indivi-
dual, onde se promove a contenção do volume global de viagens 
motorizadas, especialmente em transporte individual (linha de 
orientação D), e o aumento da taxa de ocupação dos veículos 
(linha de orientação F);

• uma segunda perspectiva relaciona-se com a promoção da transfe-
rência modal do transporte individual para modos mais sustentáveis 
(linha de orientação F), onde se incluem o transporte coletivo e os 
modos suaves. A promoção do transporte público por meio de uma 
boa cobertura territorial, qualidade do serviço e eficiência econômica 
e ambiental é bastante evidente (linhas de orientação A, B, D, G), 
havendo ainda preocupações voltadas para a utilização de modos 
suaves por meio da existência de boas condições de serviço para 
peões e ciclistas (linha de orientação E). 

• a perspectiva relacionada aos temas da sinistralidade rodoviária e 
da poluição atmosférica nunca surgem de forma explícita, mas são 
enquadradas na linha de orientação “D. Melhorar a qualidade de 
vida dos cidadãos pela redução dos impactes negativos da mobili-
dade”, que objetiva a evolução da mobilidade urbana pelo uso de 
modos de transporte mais limpos e mais seguros e pela redução 
dos custos de externalidade geradas pelo congestionamento pela 
promoção da diversidade de soluções de mobilidade, e ainda nas 
linhas de orientação associadas ao transporte coletivo e aos modos 
suaves (linhas de orientação A, B, D, E, G). 

Outros documentos à escala local, tais como os Planos de Mobilidade 
Urbana Sustentável, foram analisados noutros estudos à luz das premissas do 
movimento Cidades Saudáveis (Louro et al., 2019).

Há ainda a referir o quadro de instrumentos de planeamento da saúde. 
Este é um vasto conjunto de documentos (Marques da Costa, 2016), onde se 
incluem o Plano Nacional de Saúde 2020 e os Programas de Saúde Prioritários4. 

4 Programas de Saúde Prioritários: a) Prevenção e Controlo do Tabagismo; b) Promoção da Ali-
mentação Saudável; c) Promoção da Atividade Física; d) Diabetes; e) Doenças Cérebro-cardio-
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No caso do PNS 2020 (DGS, 2015), não se verifica qualquer referência direta 
às questões em estudo. Contudo, destaca-se no eixo estratégico “Políticas saudá-
veis” um conjunto de propostas que podem, direta ou indiretamente, integrar o 
transporte e seus impactos para a Cidade Saudável, designadamente a promoção 
da “Saúde em Todas as Políticas” e de estratégias intersetoriais de minimização 
de alguns fatores de risco como o alcoolismo ou a promoção de modos suaves 
(andar a pé ou de bicicleta) para a realização de atividade física. 

Quanto aos vários Programas de Saúde Prioritários, dos 12 existentes, 
apenas um, o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (DGS, 
2016), relaciona-se com este estudo, na medida em que promove a mobilidade 
por modos suaves, como prática de atividade física para um estilo de vida fisi-
camente ativo, como também sinal de saúde e bem-estar. Para tal, é sublinhada 
a importância da criação de ambientes urbanos seguros e de qualidade no nível 
das ciclovias e passeios, procurando evitar a sinistralidade rodoviária e consi-
derando os peões e ciclistas como os elementos mais sensíveis, destacando-se 
ainda que a promoção dos modos suaves minimizaria a quota de deslocações 
motorizadas e emissões poluentes associadas.

Intervenções no transporte e mobilidade urbana para a Cidade Saudável

A RPMS reúne atualmente 59 municípios em Portugal, representando, 
no  seu conjunto, 19% da superfície do território nacional e 40% da população 
residente (RPCS, s.d.).

A atuação dos PCS, embora vocacionada para os níveis local e municipal, 
integra as orientações provenientes da OMS e da RPMS, da legislação e diretivas 
nacionais, e das políticas públicas nacionais e regionais. No nível de cada muni-
cípio, dependem ainda da estrutura orgânica e de competências das autarquias 
locais, dos recursos humanos e técnicos disponíveis e, ainda, das características 
do território e da comunidade servida (Louro et al., 2018). 

No contexto dos PCS, identifica-se um conjunto de áreas de intervenção 
mais frequentes – “Equidade no acesso à Saúde”, “Ação/Inclusão Social”, “Lite-
racia e Educação para a Saúde”, “Edificado e Espaço Público” e “Mobilidade 

vasculares; f ) Doenças Oncológicas; g) Doenças Respiratórias; h) Hepatites Virais; i) Infecção 
VIH/SIDA; j) Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos; k) Saúde 
Mental; e l) Tuberculose. Disponível em: https://www.sns.gov.pt/institucional/programas-de-
-saude-prioritarios/.

Cidade e Campo.indd   230Cidade e Campo.indd   230 14/09/2020   17:40:0314/09/2020   17:40:03



231Temas-chave no quadro dos novos desafios para os territórios

Urbana”, bem como se sublinha a diversidade de grupos-alvo a que se destinam 
as intervenções, desde grupos dependentes, como as crianças, jovens e idosos, 
grupos sensíveis, como população social e economicamente carenciada, ou a 
comunidade em geral (Louro et al., 2017) (figura 3).

Figura 3 – Perspetivas de intrevenção, áreas de intervenção e grupos-alvo dos PCS

Fonte: Louro et al., 2017, p. 52.

Considerando a listagem de projetos dos municípios membros da RPMS, 
à data de agosto de 2019, são relativamente escassos aqueles que diretamente 
se relacionam com o transporte e a mobilidade urbana (33 projetos, num total 
de 544) (tabela 2). Embora em número diminuto, os projetos distinguem-se 
em três eixos distintos: 1) projetos diretamente associados ao transporte e à 
mobilidade urbana; 2) projetos de promoção de modos de deslocação suaves 
(a pé ou de bicicleta); e 3) projetos de cariz social associados ao transporte e 
à mobilidade.
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Tabela 2 – Listagem dos projetos na área do transporte dos PCS
Município Denominação dos projetos

Alfândega da Fé
Percursos Pedestres (lazer e atividade física)
Unidade Móvel de Saúde
Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos de A. Fé

Amadora Amadora Bikes (lazer e competição)
Amadora Caminha (lazer e atividade física)

Barreiro TCBike (rede de bicicletas elétricas)

Bragança Percursos Pedestres Rurais (lazer e atividade física)

Castro Marim Unidade Móvel de Saúde

Coimbra Renovação da frota dos SMTUC através de Autocarros Elétricos
Ciclovia de Coimbra

Figueira da Foz Serviço de Transporte Municipal

Lisboa A Segurança Começa em Ti

Lousã Lousã a Pedalar

Miranda do Corvo Unidade Móvel de Apoio ao Cidadão

Monção Rede de Percursos Pedestres

Odemira Caminhadas

Oeiras Programa Oeiras Município Acessível

Palmela Loja Móvel do Cidadão

Seixal Projeto Municipal de Segurança Rodoviária
Saúde sobre Rodas

Serpa Semana Europeia da Mobilidade
Projetos de implementação de ciclovias

Torres Vedras Porta a Porta

Viana do Castelo ABC da Caminhada
Pegada Saudável

Vila Real Unidade Móvel de Saúde
Fonte: RPMS, s.d. a. Elaboração própria.

No primeiro eixo identificam-se os projetos diretamente associados ao 
transporte e à mobilidade urbana, apresentando alguma diversidade de tipo-
logias. Os projetos “TCBike” no Barreiro, “Ciclovia de Coimbra” e “Ciclovias 
em Serpa” estão ancorados à promoção da utilização da bicicleta por meio da 
criação de infraestruturas e existência de sistemas de veículos partilhados asso-
ciados ao sistema de transporte público. Relativamente ao transporte público 
municipal, destaca-se o projeto “Renovação da frota dos SMTUC (Serviços 
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Municipalizados de Transportes Ubanos de Coimbra) através de Autocarros 
Elétricos”, em Coimbra. Relativamente à segurança rodoviária, destaca-se o 
“Projeto Municipal de Segurança Rodoviária”, no Seixal, ao qual se associa o 
projeto “A Segurança Começa em Ti”, em Lisboa, que sensibiliza para a impor-
tância de comportamentos seguros na condução, nomeadamente a influência 
do consumo excessivo de álcool. Finalmente, em Serpa, sublinha-se a parti-
cipação na “Semana Europeia da Mobilidade” como forma de sensibilização 
para a mobilidade sustentável por parte de toda a comunidade (participação 
verificada aual por vários municípios portugueses).

Tabela 3 – Projetos associados ao transporte e à mobilidade urbana desenvol-
vidos em municípios saudáveis
TCBike (Barreiro)

O QUE É? Integração de uma rede de bicicletas elétricas, inicialmente 10 em 
duas estações de recolha/entrega, na rede de transportes públicos do município.

O QUE FAZ? Permite aos utilizadores de transporte público aceder à utilização 
da rede de bicicletas elétricas dos TCB, com recurso ao seu título de transporte.
Permite deslocações impossíveis de realizar em veículos pesados, como o casco 
antigo do Barreiro, com recurso a soluções suaves de mobilidade e integradas na 
lógica de disponibilização de transporte público do município.

A QUEM SE DESTINA? A todos os cidadãos.

QUAIS AS PARCERIAS? Câmara Municipal do Barreiro e fornecedores de serviço, 
designadamente a Bewegen, a 3W e a Clever Way Mobile international.

Fonte: RPMS, s.d. b.

Renovação da frota dos SMTUC através de Autocarros Elétricos (Coimbra)

O QUE É? Renovação da frota de autocarros dos Serviços Municipalizados de Trans-
portes Urbanos de Coimbra (SMTUC) com veículos mais eficientes e que utilizem 
fontes de energia com melhor desempenho ambiental. […] Há ainda o compromisso 
dos SMTUC de abaterem um autocarro em fim de vida por cada autocarro elétrico 
recebido. A Câmara Municipal de Coimbra tem conseguido comparticipação europeia 
na aquisição dos veículos elétricos, através da candidatura ao Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) para a “Promoção da 
eficiência energética nos transportes coletivos de passageiros incumbidos de missões 
de serviços público”.
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O QUE FAZ? Reduz-se o impacte negativo das emissões de gases com efeitos 
de estufa e de outros poluentes atmosféricos. Através da renovação da frota dos 
SMTUC, recorrendo a veículos com melhor desempenho ambiental, teremos uma 
cidade mais saudável, com menos gases e menos poluição atmosférica.

 A QUEM SE DESTINA? A todos os cidadãos do concelho.

QUE RESULTADOS FORAM ATINGIDOS? Melhoria da qualidade do ar e 
do ambiente urbano. Com a aquisição de 10 veículos elétricos (oito autocarros e 
dois miniautocarros) para os SMTUC, foram abatidos 10 autocarros em fim de 
vida e conseguiu-se reduzir a emissão de gases com efeitos de estufa produzidos 
pelos transportes públicos municipais. O objetivo é prosseguir com esta aposta na 
aquisição de veículos com melhor desempenho ambiental, tendo já a autarquia 
avançado com outra candidatura ao POSEUR para reforçar a frota dos SMTUC 
com mais 14 novos autocarros elétricos. O estudo de viabilidade financeira reali-
zado demonstrou a sustentabilidade do projeto, realçando-se o facto dos autocarros 
elétricos permitirem uma redução de 68% nos custos energéticos, relativamente 
aos Diesel convencionais que serão substituídos.

QUAIS AS PARCERIAS? Câmara Municipal de Coimbra e Serviços Municipali-
zados de Transportes Urbanos de Coimbra.

Fonte: RPMS, s.d. c.

A Segurança Começa em Ti (Lisboa)

O QUE É? Ações de Formação e Sensibilização para a temática Álcool e Condução.

O QUE FAZ? Formação – sessões destinadas a adquirir conhecimentos sobre os 
principais efeitos do álcool; Sensibilização – consciencialização e responsabilização 
dos jovens para a adoção de comportamentos seguros enquanto utilizadores da 
via pública. Trabalhos práticos realizados com os alunos: – Exposições de traba-
lhos; – Campanhas no âmbito da disciplina de Formação Cívica/Educação para a 
Cidadania […].

A QUEM SE DESTINA? Aos alunos do 8.º e 9.º ano do ensino básico.

QUAIS AS PARCERIAS? Câmara Municipal de Lisboa, PSP Escola Segura.

Fonte: RPMS, s.d. d.
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No segundo eixo, surgem os projetos de promoção de modos de desloca-
ção suaves. Alguns exemplos promovem a deslocação pedonal, como acontece 
nos projetos “Percursos Pedestres” em Alfândega da Fé, “Amadora Caminha” 
na Amadora, “Percursos Pedestres Rurais” em Bragança, “Rede de Percursos 
Pedestres” em Monção, “Caminhadas” em Odemira e, finalmente, “ABC da 
Caminhada” e “Pegada Saudável” em Viana do Castelo, enquanto outros promo-
vem a utilização da bicicleta, como nos projetos “Amadora Bikes” na Amadora e 
“Lousã a Pedalar” na Lousã. Pese embora a maioria desses projetos apresente uma 
natureza lúdica, estes servem para promover os modos suaves como atividade 
física aliada ao lazer e competição e, de forma menos explícita, à sensibilização 
da sua possível utilização para a realização de deslocações quotidianas.

Tabela 4 – Projetos de promoção de modos de deslocação suaves desenvolvidos 
em municípios saudáveis
Projeto Pegada Saudável (Viana do Castelo)

O QUE É? […] foi criado em 2008, com o principal objetivo de introduzir a prática 
regular de atividade física no quotidiano da população, incentivando-a a caminhar 
e, ao mesmo tempo, potenciar a vivência dos espaços pedonais da cidade.

O QUE FAZ? Consiste em seis percursos urbanos […], sinalizados com um pé 
marcado no chão, pintado com 6 cores diferentes (amarelo, verde, azul, rosa, laranja 
e branco) […]. Estão sinalizados com a sinalética homologada para os Percursos 
Pedestres, com identificação de Percurso Local, o grau de dificuldade, a distância e 
acessibilidade. Os percursos são utilizados livremente pela comunidade ou em cami-
nhadas organizadas pelo Gabinete Cidade Saudável. […] grupos organizados, em 
caminhadas solidárias […], escolas, Escuteiros e associações desportivas e de lazer.

A QUEM SE DESTINA? População em geral.

QUAIS AS PARCERIAS? Escola Superior de Desporto e Lazer e Escola Superior 
de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e Associações Desportivas. 

Fonte: RPMS, s.d. e.

Por fim, o terceiro eixo diz respeito a projetos de cariz social associados ao 
transporte e à mobilidade, em grande parte na minimização de problemas ligados 
à exclusão ao acesso aos serviços de saúde por meio da deslocação de profissionais 
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e equipamentos de saúde a áreas e comunidades mais sensíveis. Assinalam-se 
neste eixo vários projetos, tais como “Unidade Móvel de Saúde” em Alfândega da 
Fé, Castro Marim e Vila Real, “Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos de 
A. Fé” em Alfândega da Fé e “Saúde sobre Rodas” no Seixal. Numa perspetiva 
mais alargada, mas também promovendo a substituição das deslocações dos 
utentes mais sensíveis, surgem os projetos “Unidade Móvel de Apoio ao Cidadão” 
em Miranda do Corvo e “Loja Móvel do Cidadão” em Palmela. Finalmente, 
no “Programa Oeiras Município Acessível”, é disponibilizado um Serviço de 
Transporte Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, assim como nos 
projetos “Serviço de Transporte Municipal” na Figueira da Foz, assegura-se o 
transporte para serviços de saúde por municípios em situação de carência e, no 
“Porta a Porta” em Torres Vedras, a deslocação aos vários equipamentos e serviços 
públicos por parte dos cidadãos com mobilidade condicionada.

Tabela 5 – Projetos de cariz social associados ao transporte e à mobilidade 
desenvolvidos em municípios saudáveis
Saúde sobre Rodas (Seixal)

 O QUE É? O projeto Saúde sobre Rodas, iniciado em setembro de 2004, é um pro-
jeto de intervenção comunitária, através do qual é efetuada a prestação de cuidados 
de saúde primários e apoio social a populações carenciadas do Município do Seixal. 

 O QUE FAZ? Este projeto é promovido por uma equipa multidisciplinar, com-
posta por técnicos de saúde e da área social, que se desloca a bairros carenciados, 
utilizando para tal uma unidade móvel especialmente apetrechada para o efeito. 
Atua em diferentes áreas, nomeadamente no controle da saúde infantil e na vaci-
nação, na prevenção da gravidez na adolescência e na articulação com os restantes 
cuidados de saúde primários.

 A QUEM SE DESTINA? Crianças, jovens e mulheres (sobretudo em situações 
de risco), grávidas e puérperas constituem os grupos-alvo prioritários deste projeto.
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QUE RESULTADOS FORAM ATINGIDOS? Em termos gerais, os resultados 
positivos alcançados evidenciaram a importância desta resposta, tendo-se alargada 
a mesma a mais zonas do concelho. […] verificou-se que este projeto gerou impor-
tantes ganhos, designadamente ao nível da saúde das pessoas (observável através 
da melhoria dos indicadores de saúde); nas dinâmicas sociais (através da criação de 
novas redes e da consolidação das já existentes); e na vertente interpessoal (através 
do desenvolvimento de competências pessoais e sociais determinantes em qualquer 
processo de promoção da saúde). […] no ano de 2011, foram atendidos na unidade 
móvel de saúde 3.392 indivíduos, com especial incidência das camadas mais jovens 
da população. Entre os cuidados mais procurados pelos utentes, encontram-se as 
áreas do planeamento familiar e da saúde infanto-juvenil.

QUAIS AS PARCERIAS? Câmara Municipal do Seixal; Agrupamento de Centros 
de Saúde Seixal-Sesimbra/Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal; Hospital 
Garcia de Orta; Direção-Geral de Saúde.

Fonte: RPMS, s.d. f.

Conclusão

Este capítulo centrou-se na relação entre o transporte e a Cidade Saudável. 
Desta emergem três problemas especialmente concentrados em áreas urbanas – 
motorização excessiva, sinistralidade rodoviária e poluição atmosférica causada 
pelo transporte. Assim, procurou-se compreender de que forma tais problemas são 
considerados nas realidades, políticas e intervenções dos Projetos Cidades Saudáveis 
em Portugal Continental. Quanto à realidade portuguesa, verificamos tendências 
contrárias no que respeita aos três problemas em estudo. Enquanto o crescimento 
da motorização é bastante evidente, já os fenômenos de sinistralidade rodoviária e 
de poluição atmosférica registam tendências favoráveis. 

A partir da análise realizada, podemos sintetizar os três tópicos que orien-
tam este capítulo – motorização excessiva, sinistralidade rodoviária e poluição 
atmosférica proveniente do transporte, segundo as três perspetivas abordadas 
– realidades, políticas e intervenções em Portugal (tabela 6). 
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Tabela 6 – Síntese entre os problemas e as perspectivas estudadas (realidades, 
políticas e intervenções)

Realidades em 
Portugal

Políticas de 
transporte e 

saúde

Intervenção 
dos PCS

Motorização excessiva ** *** ***

Sinistralidade rodoviária ** * **
Poluição atmosférica proveniente do 
transporte ** * *

Legenda: * presença reduzida; ** presença considerável; *** presença forte
Fonte: Elaboração própria.

Assim, na análise das realidades em Portugal, é possível observar a exis-
tência de alguns indicadores que refletem a evolução dos problemas associados 
à relação entre os transporte e a saúde no nível municipal. A excessiva moto-
rização torna-se muito evidente em Portugal pelo claro aumento da taxa de 
motorização, bem como do uso do automóvel para deslocações pendulares. 
Pelo contrário, a sinistralidade rodoviária (acidentes rodoviários com feridos 
ou mortos) apresenta um decréscimo tanto em número absoluto como em 
termos relativos. Finalmente, acerca da avaliação do nível de qualidade do 
ar, esta tem apresentado tendências positivas quanto à maioria dos poluentes 
estudados (CO, NO2, PM10 e PM25), situação contrária à verificada na medição 
do ozônio (O3). 

Contudo, tal informação tem ainda algumas limitações. Por exemplo, 
a quantificação do fenômeno da motorização das deslocações é relativamente 
limitada, pois apenas as deslocações pendulares são passíveis de análise pela 
sua recolha sistemática pelos Censos, ficando toda a dinâmica complexa de 
deslocações não pendulares por quantificar. Essa questão tem sido desenvolvida 
em alguns trabalhos para áreas mais restritas (Marques da Costa, 2007; Louro, 
2019) e nos recentes inquéritos à mobilidade nas áreas metropolitanas de Lis-
boa e do Porto. Relativamente à sinistralidade rodoviária, apesar da existência 
de dados no nível municipal, esta omite as desigualdades entre áreas intramu-
nicipais, sendo que a sua georreferenciação seria uma mais-valia para a análise 
(Braceiro, 2015; Sousa, 2017). Finalmente, a questão da poluição atmosférica 
é tida em grande consideração por um potente sistema de monitorização da 
Associação Portuguesa do Ambiente. Contudo, a distribuição das estações de 
monitorização da qualidade do ar pelo país não é homogênea, obviamente 
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concentrada em áreas mais sensíveis. Também a agregação de informação para 
a formação de indicadores no nível municipal ou por regiões, como é o caso, 
esconde diferenças entre territórios e até entre situações distintas durante o 
dia (ex.: momentos de congestionamento vs momentos de pouca afluência). 

No conjunto dos instrumentos de política analisados, onde se incluem 
instrumentos territoriais (PNPOT) e setoriais na área do transporte (PET 
2008-2020 e DNM-PM) e da saúde (PNS 2020 e PSP 2020), observam-se 
situações distintas. A primeira é a verificação de uma grande preocupação 
relativa à excessiva motorização, especialmente patente nas intervenções pro-
postas pelos instrumentos, enquanto as questões da sinistralidade e da poluição 
atmosférica, embora frequentemente referenciadas nos diagnósticos associados 
aos instrumentos de política, estão pouco explícitas no conjunto das interven-
ções sugeridas. Uma segunda situação a destacar é a evidente preocupação com 
os três problemas em estudo no PNPOT, instrumento de política territorial 
nacional e, obviamente, nos instrumentos de política de transporte, enquanto 
os mesmos surgem de forma muito diminuída nos instrumentos de política 
de saúde, mesmo sendo a relação transporte e saúde amplamente estudada 
e considerando que a Política Nacional de Saúde em Portugal promove a 
abordagem “Saúde em Todas as Políticas”.

Por fim, no conjunto de intervenções inseridas nos Projetos Cidades 
Saudáveis em Portugal, a proporção de projetos associados ao transporte é 
ainda reduzida. Na sua maioria, estes procuram, de várias formas, minimizar 
o fenômeno da motorização excessiva, promovendo, por exemplo, os modos 
suaves (a pé ou de bicicleta), inicialmente como atividade de lazer que pode 
eventualmente ser transposta no futuro como modo de deslocação para as 
deslocações diárias. Pouco abordada é a temática da sinistralidade, com um 
número escasso de projetos, enquanto a questão da poluição atmosférica é 
ainda menos referida. Todavia, é importante destacar que os municípios desen-
volvem outras intervenções em várias áreas do governo local que promovem 
a relação transporte e cidade saudável, nomeadamente nos departamentos 
associados ao transporte e ao planeamento urbano, bem como estão patentes 
noutros instrumentos de política ou legislação nacional que integram essas 
preocupações (Louro et al.; 2019; Louro, 2019).

Conclui-se, assim, haver certa coerência entre a leitura das realidades em 
Portugal quanto à relação transporte e Cidade Saudável, na medida em que o 
crescente fenômeno de excessiva motorização identificado estatisticamente é 
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também a temática que demonstra ser a maior preocupação nos instrumentos 
de política territorial e de transporte, bem como nas intervenções dos PCS. 
Por sua vez, e embora sejam ainda externalidades do transporte a ter em aten-
ção, os fenômenos de sinistralidade rodoviária e de poluição atmosférica têm 
revelado melhorias, considerando a análise estatística da realidade portuguesa 
no nível municipal, estando menos evidentes nos instrumentos de política e 
nos PCS e beneficiando ainda todas as medidas de combate a um sistema de 
transporte ancorado no automóvel.
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Capítulo 10
Mobilidade e segurança em contexto urbano: 

contributos para a redução do risco em  
populações idosas

Paulo Nuno Nossa
Anabela Mota-Pinto

O futuro da população mundial é urbano. Mais de me-
tade da população mundial vive em áreas urbanas pelo 
que, a urbanização, determina a distribuição espacial da 
população constituindo uma das quatro megatendências 
demográficas, conjuntamente com o crescimento da po-
pulação mundial [regional], o envelhecimento e as mi-
grações internacionais (UN (d), 2019, p. 3).

Assistimos, de um modo persistente e continuado, ao aumento da popu-
lação urbana nos níveis mundial e regional, sendo que, em 2020, estima-se que 
56,2% população mundial resida em áreas urbanas. Essa tendência é historica-
mente liderada pelos países de rendimento elevado e, mais recentemente (1990 
e seguintes), pelo grupo de países de rendimento médio-elevado (figura 1).
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Figura 1 – Evolução da população residente em áreas urbanas por região do 
globo (1950-2050)

Fonte: UN-POP/DB/WUP/Rev.2018.
Organização: Autor

Apesar dos contrastes regionais que ainda podem ser observados, com 
catorze países a exibirem taxas de urbanização próximas dos 20% (Exs.: 
Burundi, Maláui, Níger, Ruanda; 2018), as estimativas da Organização das 
Nações Unidas (ONU) para a população (2018) previam para esses terri-
tórios uma duplicação da parcela de população urbana pelo que, em 2050, 
espera-se que 101 países tenham 80% da sua população a habitar em áreas 
urbanas (UN, 2019). Simultaneamente, ainda que de um modo regional-
mente mais diferenciado, assistimos a uma tendência sustentada de redução 
das taxas de fecundidade (Taxa Global de Fecundidade: 3,2 nascimentos, 
1990; 2,5 nascimentos, 2019; 2,2 nascimentos, 2050), a par do aumento 
da esperança de vida, contribuindo para a difusão do envelhecimento da 
população mundial. Em 2019, 1 em cada 11 pessoas no mundo terá 65 e 
mais anos (65 +anos; 9%), esperando-se que, em 2050, essa razão seja de 1 
em cada 6 pessoas (16%). África do Norte, Ásia Ocidental, Ásia Central e 
do Sul, Ásia Oriental e do Sudeste, América Latina e Caribe são as regiões 
onde a parcela da população com 65 +anos deve duplicar entre 2019 e 2050 
(UN, 2019). 
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O forte crescimento da população urbana com idades 65 +anos tem 
gerado preocupação e discussão, quer em contexto acadêmico quer em con-
texto político, questionando-se se a cidade ou as áreas metropolitanas em geral 
são territórios aptos para potenciarem bem-estar a esses residentes. A OECD 
(2015) perspectiva para os países membros que, até 2050, ocorra um aumento 
de 25,1% de idosos a residir em áreas urbanas, sendo que, no presente, 43,2% 
da população com mais de 65 anos já vivem em cidades (OECD, 2015, p. 5). 
Hoof et al. (2018, p. 2) retomam a discussão sobre o potencial de bem-estar 
dos idosos na cidade, admitindo que, em determinadas circunstâncias: “Enve-
lhecer no lugar (i.e., viver na comunidade, com algum nível de independência 
e não em cuidado residencial), é muitas vezes visto como um ideal”. Autores 
como Smedley (2018, apud Hoof et al, 2018) admitem que a cidade pode 
ser “o lugar certo” e “amigável para os idosos” se, intencionalmente, esses 
territórios passarem por um processo de adaptação orientado para as necessi-
dades desses residentes. A questão de se “envelhecer no lugar” como um ideal 
toca a problemática da identidade territorial dos grupos e, particularmente, 
as condições da sua coexistência, tema classicamente abordado pela geografia. 
Tal como nos recorda Haesbaert (1997), os espaços expressam mais do que a 
manifestação concreta do visível. Para Poche (1983, apud Haesbaert, 1997), 
os “espaços de referência identitária”, urbanos ou não, estão na base de leituras 
simbólicas que conjugam processos de apropriação estética, de pertença cultural 
coletiva e que contribuem para dar caráter e identidade a um território, no 
qual os sujeitos se fundem e, nesse caso, os sujeitos idosos se identificam, fruto 
de um processo mais ou menos longo de apropriação, constituindo-se como 
elementos vitais para o seu equilíbrio socioemocional ancorados nas redes de 
vizinhança, na (re)visitação de espaços de pertença e de “espaços sagrados”, 
carregados de simbolismo, onde existe a capacidade de ver uma coisa diferente 
do que ela é. Naturalmente, a diversidade etária e social presente na cidade, e 
que é por definição uma das suas características, detém o potencial de gerar 
fricções entre as diversas identidades que a compõem, mas que, em alguns 
casos, se confrontam, apartando e segregando sutilmente as mais frágeis porque 
já menos adaptadas à sua tendência totalizante, podendo tornar incógnitos 
alguns dos seus residentes e rompendo mesmo com os vínculos sociais em 
razão de um conjunto de limitações que advém com a idade e para as quais a 
“personalidade urbana”, na designação de Wirth (1979), está pouco disponível 
para fazer concessões.
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Por outro lado, o nível de desenvolvimento econômico e social parece 
condicionar a pertença e a adequação dos territórios “amigos dos idosos”. 
Hoof et al. (2018, p. 2), citando estudos produzidos por Easterlin et al. (2011) 
e Sorensen et al. (2014), sublinham que, no contexto da União Europeia 
(UE), em territórios com baixos níveis socioeconômicos, as áreas urbanas são 
mais favorecidas do que as áreas rurais em termos de rendimento, educação 
e estrutura ocupacional, potenciando uma melhor qualidade de vida para os 
idosos. Porém, em territórios com níveis de desenvolvimento socioeconômico 
mais elevado, as áreas rurais aproximam-se ou excedem os níveis de satisfação 
proporcionados pelas cidades para esses residentes.

Nesse contexto, assume particular relevância debater de que modo a 
mobilidade e a segurança habitacional da pessoa idosa pode ser alcançada e 
melhorada em contexto urbano, discutindo-se um conjunto de potenciais ações 
orientadas para a redução de risco em populações idosas (65 +anos), seja em 
contexto de envelhecimento ativo, seja num contexto de promoção da saúde, 
e procurando ampliar ou conservar a sua autonomia. 

Envelhecimento ativo e saudável: mobilidade e permanência em contexto 
urbano

O processo de envelhecimento demográfico, que se traduz num maior 
peso da população idosa (65 +anos) sobre a população jovem (0-14 anos), 
assume-se como uma conquista civilizacional, que é, cumulativamente, tribu-
tária da melhoria das condições higiênico-sanitárias e assistenciais, com reflexo 
na mortalidade geral e infantil, de uma dieta alimentar mais adequada, acom-
panhada por avanços significativos na qualidade da habitação e do rendimento 
disponível, aos quais também se devem associar progressos na escolaridade, 
sobretudo feminina, e um aumento significativo da autonomia da mulher em 
diferentes domínios, que passam pela sexualidade, conjugalidade, emprego e 
participação social.

Ainda que evidenciando algum desfasamento temporal, Portugal e o 
Brasil buscam, a diferentes escalas, soluções para os desafios relacionados com 
o envelhecimento demográfico e o aumento da esperança de vida. Tal como é 
demonstrado na figura 2, em Portugal, o envelhecimento populacional concre-
tizou-se na transição do século (2001), estando prevista ainda que com algum 
atraso, uma trajetória semelhante para o Brasil, em que estimativas da World 
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Health Organization (WHO, 2010) apontavam 2037 como o ano em que o 
número de idosos ultrapassará a população jovem. Estima-se que, em 2025, 
o Brasil será o quinto país do mundo com maior número absoluto de idosos 
(33,4 milhões) (OPAS/OMS, 2005). De acordo com um relatório publicado 
pelo Banco Mundial (2011) – Growing Old in an older Brazil: “A população 
idosa aumentará em cerca de 11% na total população em idade ativa em 2005, 
atingindo 49% até 2050, enquanto a população em idade escolar diminuirá 
em cerca de 50%, cifrando-se em 29% da população em idade ativa em 2050 
(Gragnolati et al.; 2011, p. XXVI).

Figura 2 – Projeção da relação percentual entre jovens e idosos em Portugal 
e Brasil (1950-2050)

Fonte: WHO – World Population Prospects, 2010.
Organização: Sartor, 2014.

Embora não deva ser ignorada a abordagem crítica apresentada por 
Tornstam (1992), sobre o envelhecimento e o(s) estereótipo(s), que recai 
sobre os idosos nas sociedades ocidentais, ancorada no enraizamento da valo-
rização do trabalho (sociedade industrial e pós-industrial), da produtividade 
econômica e do “bom envelhecimento”, que, em alguns casos, remete de um 
modo falacioso para uma procura arrebatada de juventude eterna, em que o 
envelhecimento e os seus “efeitos associados” são apresentados como uma 
doença que é preciso combater (Blech, 2006), o conceito de envelhecimento 
ativo, hoje defendido pela OMS como Plano de Ação Global e promovido 
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pelos Estados no nível de políticas, evidencia um conjunto de objetivos cuja 
bondade e benefício merece ser averiguada. 

O conceito de atividade/ativo, que quase se “opõe” ao declínio físico 
gerado pelo envelhecimento biológico, foi inicialmente defendido por 
Robert Havighurst (1961) e adotado pela OMS no final dos anos 1990, 
demonstrando a existência de vantagens mensuráveis, físicas, emocionais 
e psicológicas, para os idosos, caso se mantivessem ativos e socialmente 
integrados, condições essas que contribuíam para retardar o processo de 
envelhecimento e melhorar a qualidade de vida. Essa posição surge como 
reação ao paradigma de desinvestimento e conformação da pessoa idosa, 
atribuído a Cumming e Henry (1961), conhecido por Disengagement theory 
of aging, assente em nove postulados, nos quais, entre outros, se reconhecia 
passivamente que, sendo o envelhecimento uma etapa inevitável, o processo 
de declínio das aptidões físicas e o estreitamento das relações sociais con-
sistiam num percurso natural e inelutável, resultando na inata e natural 
diminuição da interação entre o idoso e os outros no sistema social em 
que estava inserido.

O moderno conceito de envelhecimento ativo coloca novos desafios para 
a saúde e para os gestores urbanos, uma vez que é entendido como:

Um processo contínuo de otimização das oportunidades para a saúde, partici-
pação e segurança, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida à medida 
que as pessoas envelhecem, bem como do seu processo de desenvolvimento e 
manutenção da capacidade funcional, cooperando para a construção do con-
ceito de bem-estar da pessoa idosa, sendo a capacidade funcional o resultado da 
interação das capacidades intrínsecas da pessoa (físicas e mentais) com o meio 
(DGS, 2017, p. 6, WHO, 2015).

Como facilmente se infere, o que aqui se projeta é a construção de condi-
ções capazes de possibilitarem a participação contínua na vida social, econômica, 
cultural, espiritual e cívica, indo para além da mera possibilidade de ser física 
e profissionalmente ativo. O envelhecimento ativo baseia-se no reconhecimento 
dos direitos humanos e no respeito pelos princípios de independência, dignidade, 
assistência, participação e autorrealização (WHO, 2015). Assim, o envelhecimento 
ativo assume-se como um conceito mais abrangente do que o envelhecimento sau-
dável, pois compreende o processo de otimização das oportunidades em saúde, 
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participação e segurança, sendo a manutenção da capacidade funcional um aspecto 
instrumental1 crucial, com implicações diretas no contexto de bem-estar, tributário 
de múltiplas interações entre o idoso/a e o meio (OPAS/OMS, 2005). Garantir 
os contextos adequados para estimular o envelhecimento ativo emerge como um 
imperativo ético que congrega políticas transversais, envolvendo estratégias de 
atuação multidisciplinares, flexíveis e de proximidade, que permitam que todas 
as pessoas idosas possam desfrutar de uma vida ativa e saudável: 

As condições de saúde são determinantes no envelhecimento ativo, mas a 
promoção do envelhecimento ativo não se restringe à promoção de compor-
tamentos saudáveis. É essencial considerar os fatores ambientais e pessoais, 
como os determinantes económicos, sociais e culturais, o ambiente físico, o 
sistema de saúde, o sexo e outros determinantes (WHO, 2002). A família, a 
comunidade e a sociedade têm um forte impacto na forma como se envelhece 
(Cabral et al., 2013).

Na generalidade das sociedades ocidentais que evoluíram para o último 
estádio de transição em saúde (fase IV), à medida que progredimos etaria-
mente (>50 anos), as principais causas da carga de doença e de mortalidade 
estão relacionadas com doenças não transmissíveis (DNT’s). Nos países com 
elevado índice sociodemográfico (IDS), a hierarquia das principais causas de 
morte em população 50-69 anos é dominada pelas DNT’s que ocupam os 
cinco primeiros lugares, fato que se mantém inalterado na população com 70 e 
mais anos, exceto na 5.ª posição, onde emerge uma doença infeciosa – Infecção 
Respiratória e Tuberculose com comorbidades graves que agravam o risco de 
morte por patologia cardíaca no idoso (figura 3).

1 A capacidade funcional (como capacidade ventilatória, força muscular e débito cardíaco) aumenta 
durante a infância e atinge seu máximo nos primeiros anos da vida adulta, entrando em declínio 
em seguida. A velocidade do declínio, no entanto, é fortemente determinada por fatores rela-
cionados ao estilo de vida na vida adulta – como, por exemplo, tabagismo, consumo de álcool, 
nível de atividade física e dieta alimentar – assim como por fatores externos e ambientais. […] 
A aceleração no declínio pode sofrer influências e ser reversível em qualquer idade através de 
medidas individuais e públicas (OMS, 2005, p. 15).
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Figura 3 – Principais causas de morte em países com elevado índice sociode-
mográfico, em população ≥ 50 anos (2017; Óbitos 105 hab.)

Fonte: Institute for Health and Evaluation – GBD 2017; University of Washington.
Organização: Autor.

Nesse contexto, as linhas orientadoras para a prevenção primária nessa 
categoria de patologias (DNT) passam pelo equilíbrio da responsabilidade 
individual com programas transversais de envelhecimento ativo que interagem 
com os determinantes desse envelhecimento (OPAS/OMS, 2005) (figura 4).
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Figura 4 – Determinantes do envelhecimento ativo

Fonte: OPAS/OMS, 2005, p. 19.

Indo para além de determinantes transversais, como a cultura e o gênero, 
interessa-nos, nesse contexto, focalizar o papel que fatores comportamentais 
e ambiente físico têm na adoção dos estilos de vida2 saudáveis em contexto 
urbano, onde o aumento da proporção de moradores com 65 +anos acarreta 
riscos de segurança e de exclusão. Simultaneamente, o processo de êxodo rural 
da população mais jovem pode resultar num aumento e isolamento das pessoas 
idosas não só em zonas de baixa densidade demográfica, mas também em áreas 
urbanas, cujos contornos importa compreender e mitigar.

No nível da prevenção de DNT’s, encontramos na literatura diver-
sas associações positivas entre a atividade física3, o exercício físico e a saúde 

2 Estilo de vida: conjunto de hábitos e comportamentos de resposta a situações do dia a dia, 
aprendidos por meio do processo de socialização e constantemente reinterpretados e testados ao 
longo do ciclo de vida e em diferentes situações sociais (Programa Nacional de Saúde Escolar, 
2006, p. 15).

3 Atividade física: contempla qualquer movimento realizado pela musculatura esquelética do corpo 
(os principais músculos) que resulte num dispêndio energético acima dos valores de repouso. 
Exercício físico compreende toda a prática consciente de atividade física, realizada com um 
objetivo específico (ex.: melhorar a saúde) e bem delineada no tempo, com ou sem prescrição. É 
geralmente uma prática planeada. Os idosos devem fazer pelo menos 150 minutos de atividade 
física aeróbica de intensidade moderada durante a semana ou fazer pelo menos 75 minutos de 
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humana em qualquer idade (Lagerros, 2007; Magalhães et al., 2016; Pereira, 
2017; Rebelo- Marques et al., 2018). No caso da pessoa idosa (65 +anos), 
também existem evidências de que a atividade física está associada com maiores 
níveis de capacidade funcional, menor risco de quedas e melhor função cog-
nitiva. Em idosos com mobilidade reduzida, reconhece-se que a participação 
em atividade física, pelo menos três dias por semana, contribuiu para melhorar 
o equilíbrio, devendo a atividade aeróbica ser realizada em períodos de pelo 
menos 10 minutos de duração, num total de 150 minutos semanais (WHO, 
2010, p. 8 e 30).

Como forma de potenciar a atividade física, num contexto de preven-
ção primária em espaço urbano, o Movimento das Cidades Saudáveis (1986), 
nomeadamente a partir da sua Fase IV (2003-2008), reforçou a necessidade de 
se desenvolver um plano de saúde para as cidades que desenhasse um conjunto 
de respostas orientadas paras as necessidades dos grupos mais vulneráveis, 
nos quais se incluem os idosos, incorporando conceitos de desenvolvimento 
sustentável, vida ativa e governança participativa e democrática, propondo 
quatro grandes áreas de atuação: envelhecimento saudável, planeamento sau-
dável, avaliação do impacto na saúde e atividade física e vida ativa (Marques 
da Costa, 2013; WHO, 2017; Nossa, 2017; Sá-Moura et al., 2018). Assim, as 
metas desenhadas para a concretização da Fase VI do projeto Cidades Saudáveis 
(2013-2018) passaram por um reforço das estratégias de inclusão e partici-
pação, objetivando a correção de assimetrias de poder, nesse caso particular, 
envolvendo adultos idosos. Como reconhece Phillipson (apud Pereira, 2015), 
as cidades estão pensadas para quem está em idade ativa: “Se observarmos à 
escala local, à escala do bairro, 80% do tempo das pessoas com 70 +anos é 
passado em casa e na vizinhança”.

Todavia, deve referir-se que, em períodos anteriores, nomeadamente 
a partir da década de 1980, mais por via de preocupações provenientes do 
planeamento urbano e menos por via da prevenção em saúde, vários movi-
mentos urbanísticos produziram uma abordagem crítica à necessidade de se 
desenharem cidades sustentáveis, capazes de combaterem a expansão urbana 
dominante – urban sprawl – marcada por elevados impactos ambientais asso-
ciados ao crescimento horizontal da cidade e das periferias economicamente 

atividade física aeróbica de intensidade vigorosa durante a semana ou uma combinação equiva-
lente de atividade moderada e de intensidade vigorosa (ENPAF-DGS, 2016). 
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segregadas, bem como à utilização crescente do automóvel como forma privi-
legiada de deslocação, agravando modos de vida progressivamente mais seden-
tários, que ganharam crescente relevância com os modos de vida industriais 
(Pereira, 2017). Numa fase anterior, na década de 1970, o conceito urbanís-
tico Livable Communities já havia aparecido nos Estados Unidos da América 
(EUA), enfatizando as vantagens decorrentes do desenho da cidade à escala 
humana, fomentando a diversidade de usos do solo, diversidade de transportes, 
favorecendo formas de mobilidade suave, nas quais se incluem a deslocação 
pedonal, bem como a criação de espaços públicos apropriáveis e de bairros 
com “caráter”. Tal como esclarece Pereira (2017, p. 19): 

Este movimento promove, assim, a caminhabilidade, a criação de assentamentos 
urbanos diversificados quer na sua estrutura funcional como na sua forma, que 
procura através da criação de uma vasta gama de equipamentos e estruturas ur-
banas tornar as cidades mais habitáveis.

Os conceitos de habitável (livable) e caminhável (walkable) sofreram uma 
apropriação e uma deriva, figurando, progressivamente, como sinônimos de 
estratégias promotoras de espaços amigáveis para idosos, onde a habitabilidade 
e a caminhabilidade são condições indispensáveis à geração de bem-estar e à 
manutenção de uma atividade física necessária para manter níveis de mobili-
dade, equilíbrio e cognição benéficos para o processo de envelhecimento ativo. 

De acordo com Hwang e Ziebarth (2015), o termo habitável (livable), 
após a apropriação do conceito proveniente do planeamento urbano, é hoje 
extensamente utilizado nos Estados Unidos da América (EUA) para designar 
comunidades sustentáveis e verdes (Livable communities), onde os principais 
focos dos instrumentos jurídicos de planeamento têm como objetivo gerir de 
um modo mais eficiente e sustentável questões relacionadas com o uso do solo, 
crescimento (sub)urbano de baixa densidade ou expansão urbana. A eficiência 
alcançada nesses domínios beneficia, de modo direto e indireto, o paradigma 
do envelhecimento ativo:

Ao planear uma comunidade habitável, a eficiência do transporte é estabelecida, 
os ativos locais são desenvolvidos e os bairros populares e habitáveis e acessíveis 
são enfatizados (Geller, 2003). Todo esse contexto pode ajudar as pessoas mais 
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velhas a realizarem atividades quotidianas com opções de mobilidade compatí-
veis com as suas necessidades que mudam com o tempo. 
[…]
A habitabilidade [livability] também está ligada à criação de mais oportunida-
des para os idosos ficarem mais tempo em sua própria comunidade (Associação 
Nacional de Agências de Área Envelhecimento, 2007 apud Hwang e Ziebarth, 
2015, p. 208, tradução livre).

Tal como enfatiza a American Association of Retired Persons (AARP, 
2005), uma comunidade habitável tende a oferecer habitação acessível e apro-
priada, recursos e serviços comunitários de apoio e opções de mobilidade 
adequadas para facilitar a independência pessoal e o envolvimento comuni-
tário dos moradores. Para que esse conceito seja definitivamente conquistado 
e estendido a todas as idades (livable communities for all ages), existem seis 
áreas-chave que devem ser desenvolvidas:

1. Acesso a habitação variada (unidades de alojamento acessório; par-
tilha residencial), apropriada e acessível (física e economicamente: 
gabinetes técnicos de adaptação residencial; custo despendido pelo 
agregado familiar com um residente 65 +anos ≤ 30% rendimento 
anual);

2. Ajustar o ambiente físico de modo a promover a inclusão e a aces-
sibilidade;

3. Garantir transporte seguro, apropriado e acessível (física e econo-
micamente);

4. Garantir o acesso aos principais serviços prestadores de cuidados;
5. Promover oportunidades de trabalho, educação e voluntariado;
6. Encorajar a participação em atividades cívicas, culturais, sociais e 

recreativas (Stanford Center on Longevity, 2013, p. 6, tradução livre).

De modo semelhante, o conceito de caminhabilidade/pedonalidade (walka-
bility), hoje associado a sustentabilidade (uso racional dos modos de transporte) 
e qualidade de vida urbana, também sofreu uma apropriação e uma deriva, qua-
lificando-se como um conceito transdisciplinar. Sendo originário da tributação 
imobiliária (Ghidini, 2011), passou a ser usado para caracterizar bairros e cidades, 
até figurar nas modernas recomendações de saúde pública, ganhando crescente 
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relevância à medida que a associação entre o sedentarismo, a obesidade e as comor-
bidades ganharam espaço na agenda de saúde. 

De acordo com Ghidini (2011), o aumento da tributação sobre a proprie-
dade imobiliária urbana ocorrida em Ottawa (1992), tendo como base os valores 
de mercado, levou a que alguns proprietários questionassem a sua adequabilidade 
e proporcionalidade e argumentando que, em muitos bairros, a necessidade e 
o uso de infraestruturas de circulação, subsidiadas por impostos imobiliários, 
era significativamente inferior, pois a maior parte dos habitantes desses bairros 
simplesmente caminhava para efetuar as suas deslocações quotidianas. Perante 
esse desafio/oportunidade, Chris Bradshaw (1993, apud Ghidini, 2011, p. 7) 
pensou em servir-se da possibilidade de mensurar o potencial de deslocação 
pedonal no quarteirão ou no bairro, usando-o como um sistema de avaliação ou 
índice portável para calcular o valor tributário em razão das deslocações pedonais 
que pressionavam aos residentes – caminhabilidade. Inicialmente, Bradshaw 
(1993) utilizou 10 itens como indicadores de mensuração de “caminhabilidade”:

1. Densidade de pessoas nas calçadas; 
2. Estacionamento para veículos;
3. Disponibilidade e quantidade de bancos (mobiliário urbano) utili-

záveis pelos habitantes do bairro;
4. Oportunidade para estabelecer relações sociais (conversar, conhe-

cer…);
5. Idade com que a crianças podem fazer percursos pedonais autôno-

mos;
6. Avaliação feminina da segurança do bairro;
7. Sensibilidade do serviço de trânsito local;
8. Quantidade de locais importantes do bairro que possam ser enu-

merados pela vizinhança;
9. Estacionamento, acessibilidade e disponibilidade; 
10. Calçadas: tamanho e conservação (Ghidini, 2011, p. 9).

Hoje, o conceito contemporâneo de caminhabilidade refere-se à capa-
cidade que uma determinada área urbana apresenta para suportar, promover 
ou incentivar o caminhar, sendo medido frequentemente por meio de cinco 
características (5 D): densidade; diversidade; design; acessibilidade ao destino; 
e distância aos transportes (Pereira, 2017, p. 33):
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A densidade refere-se aos atributos de interesse por área geográfica, a diversidade 
à mistura de usos do solo, o design diz respeito ao desenho das ruas, a acessibili-
dade dos destinos refere-se à disponibilidade de destinos para viajar para, como 
e.g. comércio, serviços… e a distância aos transportes corresponde à distância fí-
sica aos transportes públicos. Outras características, como a estética ou nível de 
segurança de um determinado espaço, que se considera como podendo também 
promover o caminhar, são frequentemente descritas como fazendo parte do nível 
de caminhabilidade de uma determinada área.

À medida que os modelos ecológicos alcançaram relevância na inter-
pretação e compreensão dos comportamentos em saúde, enfatizando, entre 
outros, a influência da dimensão ambiental e política sobre o comportamento, 
como estando implicada na compreensão da motivação para desenvolver ativi-
dade física (Pereira, 2017; Edwards e Dulai, 2018), a dimensão qualitativa do 
ambiente construído, nomeadamente o conceito de caminhabilidade, entrou na 
equação dos fatores potenciadores de locomoção. Para Ghidini (2010, p. 2), a 
caminhabilidade é uma qualidade do lugar, e essa característica deve influenciar 
a motivação dos sujeitos, induzindo mais pessoas a adotarem a pedonaliza-
ção como uma forma frequente de mobilidade para a resolução de tarefas e 
necessidades quotidianas (instrumental walking), ou para melhorar os seus 
índices de saúde física e mental (health or leisure walking), ao mesmo tempo 
que contribui para o (r)estabelecimento das relações de interdependência com 
as ruas e com os bairros. Para além dos benefícios físicos que estão associados 
ao caminhar ou andar de bicicleta (cycling), Edwards e Dulai (2018) admitem 
que, indiretamente, bairros mais acessíveis também têm sido associados a uma 
maior coesão e conectividade de vizinhança, menor isolamento social, maior 
segurança e menor criminalidade. 

No entanto, existem algumas preocupações sobre a capacidade de cami-
nhar como um construto, particularmente no que se refere aos idosos (65 
+anos), fato que adiante vamos discutir.
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A caminhabilidade como estratégia para promoção da saúde na pessoa idosa

Reconhecendo-se que um dos objetivos do projeto Cidades Saudáveis 
reside no combate à segregação dos residentes vulneráveis, importa, pois, com-
preender que as medidas preconizadas para promover o bem-estar e a qualidade 
de vida não devem estar exclusivamente orientadas para um segmento demo-
gráfico específico. Tal como sublinham Hoof et al. (2018, p. 3), uma cidade 
verdadeiramente amiga das pessoas idosas não está enfocada na satisfação das 
necessidades de uma geração específica, mas deve incluir e abranger todas as 
gerações: “Idealmente, os lugares para viver devem ser organizados para facilitar 
a interação social e promover um sentido da comunidade”. 

Todavia, são diversos os autores que mencionam a necessidade de refle-
tirmos criticamente sobre a demonstração dos benefícios que a caminhabilidade 
e as práticas de sociabilização em espaço público têm sobre a população idosa 
(Van Cauwenberg et al., 2011; Van Holle et al., 2014; Hwang e Ziebarth, 
2015; Edwards e Dulai, 2018), encontrando metodologias de ajuste para 
identificação e avaliação das suas necessidades específicas, sobretudo por meio 
de estudos qua avaliem os ambientes de forma objetiva e subjetiva. 

Apesar de ser inquestionável a lista de benefícios que a atividade física 
têm para a saúde da pessoa idosa, nomeadamente na manutenção de níveis de 
mobilidade, equilíbrio e cognição, para além da redução do risco para algumas 
patologias (doença coronária, hipertensão, diabetes tipo 2, carcinoma do cólon 
e da mama, entre outras) (WHO, 2010), a literatura é menos abundante em 
estudos que examinem a associação específica entre a caminhabilidade e os 
benefícios da atividade física de baixa intensidade para a populações idosas, 
tendo sido publicados pela primeira vez em 2014 os resultados de um estudo 
envolvendo a população europeia, realizado por Van Holle et al. (2014). 

Uma revisão da literatura sobre a temática da caminhabilidade vs ati-
vidade física produzida por Orstad (2017, apud Edwards e Dulai, 2018) 
sublinha a importância metodológica de se compararem medidas objetivas 
de fatores ambientais que influenciam a caminhabilidade e a atividade física 
com medidas subjetivas, nomeadamente por meio de questionários validados 
para a idade e gênero: “o ambiente de vizinhança percebido e o ambiente de 
vizinhança medido objetivamente são construtos relacionados, mas distintos 
e essa distinção explica a variação única na atividade física” (Orstad, 2017, 
apud Edwards e Dulai, 2018, p. 2). 
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Van Cauwenberg et al. (2011) havia alertado para as desigualdades de 
relação encontradas entre diferentes grupos etários quando avaliavam atividade 
física – ambiente construído. A associação mais fraca verificada em grupos de 
idosos demonstrava a necessidade de se produzirem avaliações mais detalhadas 
do ambiente físico para que melhor se conheça a relação das pessoas idosas 
com a atividade física. Caminhar por lazer é uma forma relativamente comum 
de atividade física encontrada entre idosos (Van Holle et al., 2014), todavia 
a presença de obstáculos físicos, como escadas, piso irregular ou ambientes 
pouco iluminados e inseguros ao longo do percurso, podem ser particular-
mente problemáticos para uma população que detém níveis de restrição na 
sua mobilidade:

As medidas geográficas [utilizadas] podem não capturar variações locais nas ca-
racterísticas ambientais, que influenciam o modo como as pessoas mais velhas 
são capazes de se deslocar no seu ambiente externo ou formularem opções. 
[…] As perceções subjetivas levam em consideração a facilidade ou dificuldade 
de mobilidade no ambiente tendo como base vários atributos pessoais: saúde 
física ou mental; medo de cair; confiança e domínio do meio ambiente e a pers-
petiva de possíveis benefícios (Edwards e Dulai, 2018, p. 2, tradução livre).

No que diz respeito aos principais resultados alcançados pelo primeiro 
estudo europeu produzido por Van Holle et al. (2014), envolvendo a popu-
lação idosa belga (65 +anos), no qual se avalia a caminhabilidade vs atividade 
física, releva o fato de que, para além das qualidades ambientais que qualificam 
a caminhabilidade, fatores como rendimento e ocupação influenciam a fre-
quência, duração e intensidade dessa mesma atividade física, predominando, 
nessa faixa etária, a atividade física de baixa intensidade, cuja prática decresce 
em pessoas com menores rendimentos e maior ocupação adicional na reforma.

Nessa investigação, observou-se que os idosos residentes em bairros de 
caminhabilidade mais elevada acumulavam semanalmente mais minutos de ativi-
dade física pedonal associados com a satisfação de rotinas quotidianas (instrumen-
tal walking), evidenciando uma associação positiva e esperada com atividade física 
de baixa intensidade, quando comparados com os seus pares residentes em bairros 
de baixa caminhabilidade. Van Holle et al. (2014, p. 6) justificam esse fato por, 
presumivelmente, os moradores de bairros de baixa caminhabilidade gastarem 
mais tempo em atividades realizadas em ambientes fechados, como limpar ou 
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realizar tarefas domésticas, uma vez que essas atividades podem ser fisicamente 
menos exigentes e de duração mais curta do que as atividades realizadas ao ar 
livre envolvidas nas deslocações quotidianas. Por outro lado, idosos residentes em 
bairros de renda e caminhabilidade mais elevada evidenciavam níveis mais altos 
de atividade física de baixa intensidade, objetivamente medidos, do que os seus 
pares residentes em bairros menos favorecidos, com diferenças estatisticamente 
significativas, ao passo que estes últimos acumulavam mais minutos em práticas 
recreacionais envolvendo atividade física moderada ou vigorosa.

Ainda de acordo com os investigadores (Van Holle et al., 2014), 65% 
dos participantes admitiram acumular pelo menos duas limitações físicas, com 
consequentes implicações na realização de atividades instrumentais da vida 
diária (AIVD: ir às compras, gerir dinheiro, uso de telefone, limpar, cozinhar, 
usar transportes), fato que pode justificar a maior prevalência de atividade física 
de baixa intensidade associada a deslocações necessárias para a rotina diária: 

O acesso a destinos (por exemplo, lojas, serviços públicos, locais de intera-
ção social) nas proximidades da residência podem constituir um correlato 
ambiental essencial por de trás dessa relação significativa. […] No entanto, 
ter destinos próximos refere-se apenas a um dos três componentes da capa-
cidade de mobilidade (ou seja, diversidade do uso do solo), enquanto que o 
índice de caminhabilidade também inclui a conectividade de ruas e a densi-
dade residencial. Ambos os fatores têm sido associados positivamente com a 
caminhada relacionada ao transporte de idosos em alguns estudos anteriores 
(Van Holle et al., 2014, p. 6).

Embora, neste estudo, a qualidade de caminhabilidade do lugar não 
estivesse associada com práticas de atividade física para lazer ou recreação, ou 
com qualquer uso de mobilidade em bicicleta (cycling), fato provavelmente 
consequente com as incapacidades físicas relatadas pelos participantes, Van 
Holle et al. (2014) alertam para o potencial significado que outros aspectos 
do ambiente físico podem ter na explicação da prática de atividade física 
recreativa entre idosos, como a presença de parques, ou espaços de circulação 
e níveis de tráfego seguros. Adicionalmente, fatores socioecológicos que estão 
para além do ambiente físico, como o apoio social ou a força da rede social 
onde o sujeito se insere, podem estar mais relacionados com a atividade física 
de recreação nessa faixa etária.
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A importância da segurança da pessoa idosa no ambiente físico

De acordo com a WHO (2002), a segurança é um dos pilares do enve-
lhecimento ativo e saudável, sendo essencial para a manutenção da capacidade 
cognitiva e funcional das pessoas idosas. Nesse contexto, o ambiente físico 
detém um forte impacto na segurança das pessoas idosas, quer em espaços 
públicos ou no domicílio, sendo importante produzir estratégias e progra-
mas orientados para a adaptação responder às necessidades e limitações deste 
público-alvo (DGS, 2017).

De acordo com a literatura (Gyllencreutz e Saveman, 2015), metade de 
todas as quedas entre idosos ocorrem em ambientes exteriores (públicos ou 
privados), sendo que a sua maioria está associada com atividades de mobilidade 
quotidiana, como caminhar, andar de bicicleta e participar em atividades de 
socialização.

Tal como já foi mencionado, para além das condições objetivas relacio-
nadas com a caminhabilidade, importa que as condições físicas dos traçados, 
dos espaços públicos e das residências sejam seguras e não coloquem em risco 
a pessoa idosa. De acordo com o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes 
(2012), sabe-se que, em Portugal, o grupo etário de 65 +anos representa 14% 
das vítimas de acidentes de trânsito, sendo que o fator idade contribui de 
forma significativa para a mortalidade em geral e representando os idosos 29% 
dos peões mortos. Relativamente aos acidentes domésticos, 14% das vítimas 
são idosos, maioritariamente mulheres, uma vez que o espaço doméstico é o 
principal local de ocorrência de sinistralidade.

No caso dos EUA, de acordo com o Center for Disease Control and 
Prevention (CDC), citando um relatório de 2012 produzido pelo HCUPnet4, 
contabilizam-se 3 milhões de atendimentos de emergência gerados por quedas 
de pessoas idosas, o que corresponde a, aproximadamente, 800 mil interna-
mentos/ano. Por esse motivo, as questões que envolvem a segurança da pessoa 
idosa em espaço urbano devem envolver quer o espaço público – adaptações 
da rede de transporte coletivo, sinais de trânsito, qualidade das calçadas entre 
outros –, como também o espaço doméstico, que, progressivamente, deve 
estar adaptado às condições físicas e cognitivas da pessoa idosa (Bodstein et 

4 HUCUPnet – Health Care Cost and utilization Project. Disponível em: https://hcupnet.ahrq.
gov/#setup.
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al., 2014). Para além dos efeitos físicos e imediatos associados às quedas nos 
idosos, esse tipo de acidente acarreta consequências psicológicas significativas, 
quer para o idoso quer para os seus cuidadores ou familiares. De acordo com 
Carmo (2014), mesmo não havendo lesão física associada à queda, o “medo de 
cair”, que se caracteriza por: “Uma preocupação exagerada de queda que leva 
ao excesso de restrição de atividades” (Lach, 2005, p. 45, apud Carmo, 2014, 
p. 26), pode estar associado a um conjunto de consequências que impactam 
negativamente a funcionalidade e a qualidade de vida da pessoa idosa: 

• Diminuição da autoconfiança e redução da interação social;
• Restrição do nível de atividade;
• Perda de autonomia;
• Confusão e depressão. 

Importa, pois, ampliar esforços para garantir um ambiente físico seguro 
para a pessoa idosa, de modo a reduzir os efeitos incapacitantes que podem 
secundar esse tipo de ocorrência: “No que temos sido menos bons é a pensar 
nos efeitos incapacitantes da doença. Temos de pensar mais na redução da 
incapacidade. Muitas pessoas têm mais medo de ficar incapacitadas, depen-
dentes, do que de morrer” (Jagger, 2018, apud Pereira, 2018).

Um estudo realizado na Suécia, com recurso a coinvestigação por meio 
do uso de grupos focais envolvendo idosos ativos, publicado por Gyllen-
creutz e Saveman (2015), com o objetivo de melhorar a segurança de espaços 
públicos frequentados por idosos em percursos pedonais habituais, sugeriu às 
autoridades municipais a adoção de um conjunto de medidas, entre as quais 
se destacam:

1. Dotar os percursos urbanos [partilhados] de sinalização consistente, 
informando adequadamente pedestres e ciclistas;

2. Melhorar a iluminação ambiente noturna em trajetos pedonais e cli-
cáveis, ampliando a sensação de segurança para além da introdução 
de sinalização horizontal por meio de leds incrustados no pavimento;

3. Melhorar a aderência nas transições de plano em calçadas, evitando 
degraus, mas colocando piso não escorregadio, com limitação de 
velocidade paras os ciclistas em trajetos partilhados;
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4. De acordo com a estação do ano, a limpeza das calçadas/trajetos 
deveria ser melhorada, tornando-as menos escorregadias, fato que 
obriga muitos pedestres a procurarem o eixo pedonal central para 
contrariar esse efeito.

De acordo com os participantes, a adoção dessas medidas, a aplicar em 
espaços públicos urbanos, ampliaria o grau de atividade física por meio de 
caminhada destinada a organizar a sua rotina diária. 

De igual modo, os níveis de segurança dentro das habitações onde resi-
dem pessoas idosas também devem ser avaliados e progressivamente adap-
tados às suas limitações e necessidades. Para além de um conjunto de itens 
de segurança externos (iluminação, aderência do piso e calçado adequado), 
alguns autores identificam fatores de risco endógenos do envelhecimento com 
impacto no risco de queda: diminuição da acuidade visual e auditiva, mudança 
de postura e má mobilidade, uso de medicação ou polimedicação (Oliveira 
et al., 2017).

Num estudo realizado na área urbana de Coimbra, Portugal, e publicado 
por Almeida et al. (2019), envolvendo uma amostra de 115 idosos com a idade 
média de 80,4 anos (min. 65 anos, max. 98 anos), verificou-se que 48,7% (n= 
56) dos sujeitos viviam sozinhos. Observou-se que apenas 22,6% (n= 26) dos 
participantes ainda detinham autonomia para efetuar deslocações quotidianas, 
utilizando preferencialmente transporte público. Dos idosos não autônomos 
em termos de mobilidade quotidiana, 24,3% (n= 28) dependiam da família/
amigos para satisfazer as suas necessidades de deslocação, e 48,7% (n=56) 
dependiam de instituições cuidadoras de idosos para suprir essa necessidade. 
Esse valor pode ser justificado pelas restrições de mobilidade que enfrentavam 
14,8% (n=17) dos idosos participantes, necessitando diariamente do uso de 
andarilho ou cadeira de rodas para se moverem. No total, 46,1% da amostra 
(n=53) não realizavam qualquer atividade física semanal, e apenas 9,6% rea-
lizavam atividade física com frequência adequada (≥3 vezes por semana, pelo 
menos 20 minutos), ainda que de baixa intensidade. 

Quando foi avaliada a segurança na habitação, verificou-se que 76,5% 
(n= 88) já havia sofrido algum tipo de queda, tendo esta ocorrido maiorita-
riamente no espaço residencial (41,7%, n=48), ao passo que 34,8% (n=40) 
declarram ter caído na rua.
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Nesse contexto, relativamente aos idosos que declararam já ter caído, 
36,5% (n=42) informaram que esse incidente ocorreu nos últimos 12 meses. 
Quando foi pedida a apreciação subjetiva sobre a existência de algum tipo de 
limitação relacionada com esse tipo de acidente, 19,1% (n=22) declararam ter 
ficado com algum tipo de sequela que implicava alteração da marcha ou da 
mobilidade (figura 5). Adicionalmente, encontrou-se uma relação significativa 
entre as AIVD e os prejuízos causados por quedas (ꭓ2 = 14,261; p= 0,027), 
com maiores níveis de dependência encontrados entre idosos com sequelas pós-
-queda, com alterações na marcha ou na mobilidade e consequente aumento 
da incapacidade.

Figura 5 – Limitações físicas geradas por quedas numa amostra de idosos 

Fonte: Oliveira et al., 2019.
Nota: Amostra composta por 115 idosos residentes na área urbana de Coimbra, Portugal (2017).

De modo a minorar o risco de acidentes em espaço doméstico e cor-
respondendo a boas práticas referenciadas pela OMS (2007) e pela American 
Association of Retired Persons (2005), identificamos em Portugal, no domínio 
das políticas públicas municipais, a autarquia de Pombal, que desenvolveu um 
programa de apoio à adaptação da habitação da pessoa idosa ou com incapaci-
dade, com o objetivo de fomentar a capacidade de permanência autônoma na 
habitação da pessoa idosa ou com incapacidade, reduzindo riscos funcionais 
e adequando os espaços e as suas acessibilidades às suas restrições ou necessi-
dades – Programa de Apoio Municipal para Adaptação e Requalificação de 
Habitações (AMPARHA, 2016). Esse programa, em vigor no último quadri-
ênio, tem como destinatários privilegiados idosos (65 +anos) ou pessoas com 
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incapacidade, que residam em habitação própria, arrendada ou cedida a título 
gratuito (comodato) e que evidenciem insuficiência econômica (rendimento 
per capita ≤ 2 x IAS [Indexante de Apoio social= 435.76€] 2019). Os recur-
sos financeiros afetos a esse programa encontram-se devidamente inscritos 
no Plano de Atividades Municipais, podendo o valor máximo de apoio por 
intervenção atingir os 2.500€ por candidatura anual. 

Esse tipo de política pública municipal, baseado em boas práticas de 
apoio à autonomia da pessoa idosa e com deficiência, fomentando a sua auto-
nomia e reduzindo o risco de acidente no anterior da habitação, constitui 
um exemplo que, depois de avaliado, deveria ser replicado e ampliado como 
instrumento de atuação “amigo da pessoa idosa e/ou com incapacidade”.

Considerações finais

Demonstrou-se que, de um modo paulatino, o processo de envelheci-
mento demográfico segue uma tendência crescente de consolidação regional, 
observando-se uma prevalência superior nas áreas urbanas com consequências 
diretas na qualidade de vida dos residentes, na sua autonomia e no modo como 
estes organizam as suas rotinas quotidianas.

Desde a década de 1960, como reação ao modelo de crescimento urbano 
do pós-guerra que se antevia ineficaz e insustentável, que os conceitos de liva-
ble communities, entre outros, foram amplamente discutidos, transferindo os 
seus argumentos, em fase posterior, para a saúde pública, em face da alteração 
observada no perfil de saúde das sociedades ocidentais, onde algumas das 
morbimortalidades evitáveis poderiam ser minoradas pela adoção de estilos 
de vida saudáveis, fato enfatizado pelo projeto Cidades Saudáveis. 

Por imperativos de sustentabilidade e de autonomia, os novos conceitos 
de mobilidade urbana exigem que o desenho da cidade e a sua gestão sejam 
reformatados à medida que são confrontados com as exigências do enve-
lhecimento e das mudanças climáticas, numa lógica de sustentabilidade. É 
agora inquestionável a prioridade que deve ser dada à satisfação das múltiplas 
necessidades dos residentes urbanos sem comprometer a fruição, a pertença 
e a autonomia. As ruas, importantes eixos de circulação, onde a prioridade 
automóvel está a ser revista, devem acomodar estratégias potenciadoras de 
mobilidade suave e sustentável centrada nas pessoas. A cidade e os espaços 
públicos de circulação e lazer têm um importante papel social a cumprir, 
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repensando o contexto de multifuncionalidade, acessibilidade e habitabili-
dade e contribuindo para ligar pessoas, melhorar as condições de segurança, 
autonomia e pertença de todos os habitantes, mas, particularmente, dos mais 
vulneráveis. Para tornar o espaço público seguro e fruível, é importante que 
os diferentes modos de transporte a acomodar na cidade assegurem conecti-
vidade entre lugares, permitindo uma utilização diária e confortável. No caso 
dos idosos, a necessidade de conectividade parece estar ligada à satisfação de 
necessidades quotidianas, contribuindo para o acumular de minutos de ativi-
dade física e socialização: “A população idosa deseja realizar suas atividades com 
independência e participa ativamente de eventos sociais, culturais e familiares, 
necessitando de autonomia e segurança, para garantir mobilidade e qualidade 
de vida” (Micheletto, 2011).

A par dos novos hábitos associadas à mobilidade suave/alternativa em 
meio urbano, tal como demonstraram Gyllencreutz e Saveman (2015), é 
urgente e necessário que novas regras sejam definidas, especialmente quando 
abordamos a problemática de percursos urbanos partilhados por peões e por 
veículos elétricos com motor, sejam bicicletas ou trotinetas. São diversas as 
cidades europeias que, num passado recente, passaram a disponibilizar esse tipo 
de transporte alternativo, ainda que com graves lacunas legislativas, nomeada-
mente quando se trata de harmonizar a sua presença com a segurança dos peões 
e com os respectivos códigos rodoviários, nacionais ou locais. Essa questão 
ganhou crescente relevância após a divulgação daquilo que parece ter sido, à 
data, o primeiro acidente mortal em espaço europeu, ocorrido após a colisão 
de uma trotinete com um peão (cidadã com 90 anos), na cidade de Barcelona 
(Garcia, 2018). Um estudo produzido por Trivedi et al. (2019), tendo como 
universo dados recolhidos em unidades de emergência médica de dois hospi-
tais do sul da Califórnia, (setembro de 2017 a agosto de 2018), revelou que, 
dos 249 acidentes validados, 8,4% (n= 21) envolviam ferimentos em peões. 

Para além da crescente reformulação que as questões de segurança devem 
merecer a propósito do uso partilhado do espaço público, demonstrou-se, de 
igual modo, a pertinência e a oportunidade de melhoria no que se refere às 
questões de segurança da pessoa idosa na habitação, protagonizadas por polí-
ticas públicas locais orientadas para a proteção dos mais vulneráveis.

O envelhecimento da população e a urbanização são o culminar bem-
-sucedido de um processo de desenvolvimento humano, uma conquista civili-
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zacional, pelo que temos a responsabilidade ética e moral de continuar uma dis-
cussão prolífica e partilhada capaz de contribuir para a sua melhoria contínua. 
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Capítulo 11
Atuação da rede de gestão empresarial no território 

brasileiro no início do século XXI

Paulo Wagner Teixeira Marques
Miguel Ângelo Ribeiro

Considerações iniciais

Uma das principais preocupações atuais da Geografia é a busca de enten-
dimento sobre as formas de organização do território. Nesse sentido, é inegável 
que as formas de organização em rede ganharam destaque no período histórico 
atual, em grande parte impulsionadas pelo acentuado avanço nas tecnologias 
de comunicação e de transportes. Entretanto, o padrão clássico centro-periferia 
não perdeu por completo a sua utilidade e é, em muitos casos, a melhor forma 
de explicação para as influências exercidas sobre o território. A descrição des-
ses padrões e o entendimento de sua lógica e de suas propriedades tornam-se 
fundamentais para a compreensão do próprio território.

Simplificadamente, o Estado e o Mercado são as duas instituições com 
o maior poder estruturador do espaço, atuando por meio de suas organiza-
ções: de um lado, os organismos públicos criados para atender a população, 
levantar dados e informações e recolher tributos; de outro, as empresas, sejam 
elas privadas, estatais ou sob qualquer outro arranjo societário funcionando 
no mercado, com suas estratégias particulares.

Tais empresas configuram uma das manifestações da rede urbana bra-
sileira em seu arranjo espacial, no qual os nós dessa rede – as cidades – apre-
sentam papel de gestão (controle do território), materializando articulações 
entre si em diferentes setores da economia e escalas espaciais (Corrêa, 2018). 
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Nesse contexto, o presente capítulo aborda o tema dos nós e das cone-
xões entre as cidades brasileiras e a articulação entre os espaços baseado na 
atuação das empresas, tanto privadas quanto públicas, desde que possuam sedes 
e filiais localizadas em municípios distintos, e em sua rede de filiais espalhadas 
pelo país. Interessa-nos analisar de que maneira o mercado, ao atuar por meio 
de empresas multilocalizadas, estabelece e cristaliza centralidades e hierarquias, 
organizando o território segundo interesses específicos que, muitas vezes, dife-
rem da lógica de atuação do Estado na realização de suas tarefas específicas. 

A principal questão que se buscará responder aqui é a de como se apre-
senta estruturada a rede de gestão empresarial no território brasileiro neste 
início de século XXI. Tal questão está fundamentalmente atrelada ao papel 
de gestão dos centros (organização) que configuram essa rede e sua atuação 
(escalas espaciais). 

Sendo assim, este capítulo é dividido em três partes. Na primeira encon-
tram-se as bases históricas e conceituais que o ancoram, nas quais o conceito de 
rede tem papel de destaque, organizando e reorganizando o território nacional a 
partir dos nós e de suas articulações em diferentes escalas espaciais. A segunda diz 
respeito à operacionalização, a qual se constitui na apresentação da metodologia 
empregada (fontes e procedimentos) e da base de dados utilizada, enquanto a 
terceira mostra os resultados da articulação entre teoria, operacionalização e 
empiria. Por fim, nas considerações finais, novas indagações serão apontadas, 
bem como uma agenda para futuras pesquisas.

Uma visão geográfica do conceito de redes

Convém de imediato explicitar o que estamos entendendo por redes 
geográficas. Para tal, apoiamo-nos em Corrêa (2018, p. 50) quando, de forma 
breve, aponta que se trata do “conjunto de localizações humanas articuladas 
entre si por meio de vias e fluxos”, ou seja, de uma rede social que se torna 
geográfica quando esta é considerada em sua espacialidade, expressa em loca-
lizações qualificadas e articulações espaciais entre elas. Como aponta o autor, 
“as redes geográficas estão em toda parte” (p. 52). 

Após essa breve conceituação das redes geográficas, convém explicitar o 
nosso entendimento sobre o que seriam as redes de gestão. Segundo Ribeiro 
(2001), a partir de Miossec (1976), os lugares, ao mesmo tempo que apresen-
tam uma hierarquia nacional e internacional que interage com a organização 
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do trabalho e com as formas organizacionais de produção das grandes firmas, 
especializam-se num processo de divisão territorial do trabalho que vem se 
acentuando, e estão cada vez mais submetidos a um controle centralizado em 
alguns raros pontos do território. Esse controle advém das decisões tomadas 
por dois entes que interagem no espaço: o Estado e a empresa privada. 

A figura 1 apresenta a distinção entre as três possibilidades de um centro 
(nó) exercer seu papel em uma das três redes identificadas por Miossec (1976) 
e esquematizadas por Ribeiro (2001). Conforme aponta Corrêa (2018, p. 60), 
“a inserção de um centro urbano em diversas redes geográficas traz à tona o 
problema de suas posições relativas em cada rede”. Essa afirmativa ratifica o 
papel dos centros urbanos nos três tipos de rede.

Nesse sentido, a ascensão de novas formas de organização empresarial e 
as políticas de localização das redes de filiais das empresas, com a consequente 
influência exercida até mesmo sobre a atuação do Estado, tornam o tema da 
rede de gestão essencial para o entendimento do comportamento da sociedade 
e das formas e fluxos que se estabelecem no território brasileiro (Santos, 2002). 
Entretanto, apesar de sua centralidade para a compreensão das relações de 
poder, o tema permaneceu à margem de estudos aprofundados no Brasil nos 
últimos anos, a despeito de sua importância e dos trabalhos e avanços ocorridos 
no exterior e do próprio histórico de pesquisas sobre o tema realizados no país 
nas décadas de 1960, 1970 e 1980. As poucas exceções, que não podemos 
deixar de mencionar, incluem as pesquisas de Roberto Lobato Corrêa (1982, 
1997a, 1997b, 1997c, 1997d, 2006), do IBGE (1987) e de Milton Santos 
(1979, 1999, 2002, 2008a, 2008b).

No contexto atual, fortemente influenciado pela evolução das formas 
gerenciais e de produção, consequência lógica da mobilidade e da facilidade 
de comunicação proporcionada pela revolução da eletrônica e da informática, 
os agentes econômicos – as empresas – passaram a se aproveitar dos recur-
sos dispersos pelas diversas localidades, contornando as barreiras espaciais. 
Testemunha-se esse processo observando-se o padrão locacional formado pelas 
unidades locais das empresas, ou seja, a rede de filiais dispersas pelo país que 
se relacionam com as suas sedes nacionais, configurando os centros de gestão e 
comando da rede nacional. Ainda que existam variações nesse padrão em rede 
devido às diversas estratégias particulares de atuação no mercado, os padrões 
agregados de atuação são, ao mesmo tempo, uma configuração influenciada 
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pelos padrões espaciais pretéritos e uma força modeladora sobre a organização 
do espaço, em um movimento contínuo de reforço mútuo.

Figura 1 – Tipos de redes
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De acordo com Hall (1996), a geografia regional e a geografia urbana 
resultante das organizações em rede caracterizam-se por nítidas divisões espa-
ciais de trabalho, com a descentralização das funções de produção. Entretanto, 
cada vez mais as funções de comando e gestão encontram-se concentradas em 
poucos lugares: poucas cidades comandam as cadeias produtivas cruciais e de 
maior rentabilidade, e o poder de decisão de alto nível acha-se cada vez mais 
centralizado; outras atividades acabam descentralizadas ou situadas localmente, 
dentro das áreas metropolitanas principais, ou espalham-se de forma mais 
aberta pelo território nacional, pelas cidades médias e outras categorias de 
cidades (Corrêa, 1989b, 2007) ou por outros países (Castells, 1989).

Dessa forma, a tendência da reorganização espacial das empresas, que 
já vem ocorrendo desde o final do século XX, é a dispersão de unidades pelo 
território nacional e fora dele, em uma incessante busca por melhores condi-
ções de rentabilidade. Essa dispersão indica uma fuga da produção dos antigos 
centros industriais, que já não oferecem um retorno satisfatório. Paralela-
mente, ocorre uma descentralização local do trabalho de escritório, embora a 
atividade financeira e as transações de serviços, especialmente os avançados, 
tornem-se cada vez mais concentradas em poucas cidades (Sassen, 1991). No 
caso brasileiro, essa concentração acontece principalmente nas metrópoles 
nacionais e regionais.

Quanto mais central for a posição de uma cidade na hierarquia urbana, 
maior será a possibilidade de desenvolver uma infraestrutura técnica e social 
sofisticada, capaz de atender às necessidades de sua população e das populações 
vizinhas. Obviamente, ocorrem justaposições no território, ou seja, ao mesmo 
tempo que o Estado age em consonância com padrões clássicos de conformação 
de hinterlândias, o mercado atua no estabelecimento de redes. Assim, a centra-
lidade passa a ser definida não apenas pelo acúmulo de funções urbanas, mas 
também pela capacidade das cidades de atrair, desenvolver e consolidar novas 
infraestruturas, permitindo maiores interações com outras cidades, configu-
rando uma complexidade que se manifesta em múltiplos circuitos, na qual o 
ciclo de reprodução do capital tem papel expressivo e, em se tratando da rede 
de empresas, entre elas, as corporações, há uma divisão territorial do trabalho, 
na qual cada centro especializa-se em dado papel, no qual produção, circulação 
e consumo capitalista são realizados (Corrêa, 2018). Serão essas estruturas 
que possibilitarão um aumento da oferta de bens e serviços para a população 
dispersa no território, atraindo o mercado e o próprio Estado e viabilizando a 

Cidade e Campo.indd   277Cidade e Campo.indd   277 14/09/2020   17:40:0614/09/2020   17:40:06



278 Cidade e Campo: Olhares de Brasil e Portugal

implantação de serviços cada vez mais sofisticados, capazes de abrigar novas 
funções de alto nível. Consequentemente, essa centralidade “reforçada” ten-
derá, a longo prazo, a ampliar as desigualdades entre as cidades, reforçando o 
desenvolvimento desigual entre elas.

De uma forma geral, as empresas, sejam elas públicas ou privadas, podem 
se territorializar de duas maneiras distintas e não excludentes entre si: em 
ligações curtas, que reforçam centralidades preexistentes; e em ligações mais 
distantes, por meio das redes descritas por Miossec (1976). Essa dupla orienta-
ção, que se reflete de diversas formas no território brasileiro, gera implicações 
específicas para as populações envolvidas. Grosso modo, no primeiro caso, o 
das ligações curtas, o acúmulo de empresas cria pressões consideráveis na rede 
de transportes e nos sistemas de saúde, habitação e educação das aglomerações 
urbanas; no segundo caso, é possível que as pressões sobre o território ocorram 
na rede de escoamento da produção, havendo concomitantemente a subor-
dinação da população e da política local a decisões que ocorrem a dezenas, 
centenas ou milhares de quilômetros de distância. 

Obviamente, esses são exemplos não exaustivos das possíveis consequên-
cias da ação das empresas em distintas localidades, sendo necessário um exame 
aprofundado das demais variáveis presentes para se chegar a uma análise mais 
próxima da realidade de cada uma delas. 

Após essas breves considerações teórico-conceituais, passemos à opera-
cionalização.

A operacionalização: fontes e procedimentos

A metodologia empregada neste trabalho foi proposta inicialmente por 
Corrêa (1968). Utilizando o Registro Industrial de 1962, o autor pesquisou 
42 mil fichas, anotando a localização da sede e do município em que se encon-
trava a sua filial, sempre que elas estivessem dissociadas espacialmente. Além 
dessa informação, ele também anotava a quantidade de trabalhadores da filial, 
o que constituiria um dos principais indicativos do alcance do comando de 
cada metrópole sob o território nacional.

Com essa abordagem, Corrêa buscou identificar o número de “assa-
lariados externos” comandados pelas metrópoles, a sua distribuição espacial 
e os tipos de indústrias em que trabalhavam. Dessa forma, ele descortinava 
as relações de dependência dos municípios brasileiros em relação a cada 
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uma das metrópoles brasileiras da época e o alcance espacial do poder de 
comando destas.

O trabalho desse pesquisador apresentou algumas limitações que se 
devem à qualidade e à quantidade dos dados disponíveis à época e à tecnolo-
gia de processamento existente no final dos anos 1960. Resumidamente, as 
principais restrições da pesquisa estão na sua abrangência, que se limitou às 
metrópoles brasileiras, e no tipo de empresa pesquisada – apenas indústrias. 
O autor reconheceu a dificuldade de avaliar a localização das empresas filiais, 
pois o Registro Industrial indicava apenas uma ligação estática entre os esta-
belecimentos locais e a sede da empresa, conforme apontou: 

vale assinalar também que o Registro Industrial indica apenas uma ligação está-
tica entre estabelecimento e empresa, não havendo considerações sôbre a absor-
ção de uma emprêsa por outra, nem a transferência da sede da emprêsa do lugar 
de produção, onde permaneceu o estabelecimento, para uma metrópole, como 
se verificou em diversos casos através de informações obtidas diretamente em 
algumas empresas ou em outras fontes (Corrêa, 1968, p. 58).

A metodologia utilizada por ele foi replicada, com poucas mudanças, em 
dois importantes trabalhos do IBGE, já no século XXI: Região de Influência 
das Cidades – REGIC 2007 (2008) e Gestão do Território (2014). Ambos se 
beneficiaram de uma extensa base de dados e da capilaridade do Instituto na 
coleta de informação sobre os municípios brasileiros.

Para este artigo, a base de dados que permitirá avançar no tema proposto 
é o Cadastro Central de Empresas – CEMPRE, divulgado anualmente pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. O CEMPRE é um acervo 
de dados sobre as empresas e demais organizações formais do Brasil. Nele encon-
tram-se informações cadastrais e econômicas derivadas de pesquisas anuais do 
IBGE (Indústria, Construção Civil e Comércio e Serviços) e da Relação Anual de 
Informações Sociais – RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego. Essas infor-
mações apresentam-se desagregadas de acordo com os níveis de detalhamento da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0 (ver quadro 1 e 
anexo 1) e podem ser pesquisadas por Grandes Regiões, Unidades da Federação 
e Municípios. Estão disponíveis informações sobre pessoal ocupado total, pessoal 
ocupado assalariado, salários e outras remunerações e salários médios mensais, 
em salários mínimos. Outras informações importantes incluídas no CEMPRE 
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são os indicadores de diversificação de atividade econômica e espacial e de con-
centração de pessoal ocupado total, relativos a indústria, comércio e serviços. 

A estrutura do CEMPRE permite compor um quadro detalhado das rela-
ções de controle e subordinação de pontos do território nacional e estabelecer 
uma hierarquização entre esses pontos. Considera-se, conforme mencionado 
anteriormente, o município como a escala de análise, e, consequentemente, 
os pontos representados serão o somatório das empresas cujas sedes ou filiais 
estejam presentes em um dado município.

O cadastro CEMPRE 2013, ano base utilizado neste trabalho, apre-
senta 5,2 milhões de empresas e outras organizações formais ativas para o ano 
de referência de 2012, que ocuparam, em 31 de dezembro, 53,4 milhões de 
pessoas, sendo 46,2 milhões (86,6%) como pessoal ocupado assalariado e 7,1 
milhões (13,4%) na condição de sócio ou de proprietário.

Quadro 1 – Classificação Nacional de Atividades Econômicas –  
Grandes Categorias

Seções

A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura

B Indústrias extrativas

C Indústrias de transformação

D Eletricidade e gás

E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação

F Construção

G Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas

H Transporte, armazenagem e correio

I Alojamento e alimentação

J Informação e comunicação

K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados

L Atividades imobiliárias

M Atividades profissionais, científicas e técnicas

N Atividades administrativas e serviços complementares

O Administração pública, defesa e seguridade social

P Educação
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Q Saúde humana e serviços sociais

R Artes, cultura, esporte e recreação

S Outras atividades de serviços

T Serviços domésticos

U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
Fonte: IBGE.
Obs.: No nível mais agregado, as categorias individuais da CNAE 2.0 estão organizadas em 21 seções.

Por fim, do cadastro inicial, foram selecionadas apenas as informações 
referentes às empresas multilocalizadas, ou seja, aquelas que possuíam filiais 
em municípios diferentes dos municípios de suas sedes.

Os resultados produzidos pela agregação por município dos dados con-
tidos no cadastro CEMPRE 2013, bem como a análise dos resultados, serão 
apresentados na próxima parte deste capítulo.

Análise da rede de gestão empresarial no território brasileiro

A metodologia empregada permitiu elaborar dois mapas distintos da 
atuação das empresas sobre o território brasileiro: o primeiro apresenta a situ-
ação atual da cadeia de comando e controle das empresas multilocalizadas no 
Brasil; o segundo apresenta os espaços opacos, ou seja, aqueles onde as empresas 
multilocalizadas estão ausentes ou não têm uma presença considerável a ponto 
de exercer uma influência significativa sobre esses espaços. 

Basicamente, o que foi representado é o equivalente ao que é denominado 
“Intensidade” no trabalho Gestão do Território (IBGE, 2014). A “Intensidade” seria 
o equivalente ao somatório das empresas sediadas em um dado município X, das
filiais dessas empresas localizadas em outros municípios diferentes de X, das filiais de
empresas com sede em municípios diferentes de X localizadas em X e das respectivas
sedes dessas empresas (ver anexo 2).

Assim, o mapa 1 apresenta a dimensão espacial da gestão empresarial 
no Brasil para o ano de 2013. Ele representa o somatório das sedes e filiais de 
empresas multilocalizadas presentes em cada município brasileiro. A tabela 
contendo os 50 municípios com maior “Intensidade” encontra-se no anexo 
2, ao final do livro.  
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Para a confecção do mapa 1, foi adotada uma divisão dos municípios 
brasileiros em sete classes. Os municípios que apresentavam intensidade igual 
ou inferior a 100 estarão representados no mapa 2. As classes principais, ou 
seja, aquelas que efetivamente comandam a gestão empresarial no Brasil e que 
possuem a mais extensa rede de empresas representadas em seus territórios, apa-
recem concentradas na Região Sudeste e, em alguma medida, nas Regiões Sul, 
Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Com exceção da Região Sudeste, nas demais 
regiões, a concentração de empresas ocorre nas capitais ou próximo a elas.

Mapa 1 – Principais cidades da rede de gestão empresarial no Brasil – 2013

Fonte: Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.

Em uma análise mais detalhada, tal mapeamento, grosso modo, dis-
tingue um padrão litorâneo na localização das cidades controladoras de 
empresas, principalmente municípios localizados próximo ao litoral das regi-
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ões Sul e Sudeste, do Rio Grande do Sul se estendendo até Minas Gerais 
e destacando-se São Paulo e Rio de Janeiro; um eixo litorâneo de menor 
intensidade da Bahia a Pernambuco; um interior esvaziado, com pequenos 
pontos, destacando-se a capital federal, mas concentrado a partir do sul 
de Minas Gerais em direção ao Rio Grande do Sul, ratificando o papel da 
região concentrada identificada por Santos e Silveira (2001). 

No tocante às 50 maiores cidades controladoras, podemos distinguir 
São Paulo como principal centro de gestão do país, superando em mais de 
duas vezes o Rio de Janeiro. Em segundo, destaca-se o Rio de Janeiro, em 
decorrência da presença, principalmente, da Petrobras, seguida de Brasília, com 
empresas controladoras federais. Em seguida, aparece Belo Horizonte. Pode-
mos afirmar que, de modo geral, nesse conjunto das 50 maiores controladoras, 
44,6% dos assalariados externos são controlados pelas quatro metrópoles: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. 

A tabela 1 corresponde ao agregado, por Unidade da Federação, das 
cidades desconectadas da rede de gestão empresarial no Brasil para o ano de 2013, 
simbolizadas no mapa 2 e que representam os municípios que possuem intensidade 
igual ou inferior a 100 e ficaram ausentes do mapa 1. Essas cidades desconectadas 
da rede de gestão empresarial estão concentradas no oeste catarinense, noroeste 
gaúcho, no oeste e noroeste paranaense, em especial próximo à divisa com o estado 
do Mato Grosso do Sul, sul e sudeste de Minas Gerais e no interior dos estados de 
Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe.

A adoção da intensidade 100 como ponto de ruptura para que uma 
cidade fosse ou não incluída na relação das cidades conectadas ou não à rede de 
gestão empresarial é discricionária1. Porém, a escolha não é aleatória. Levando-
-se em consideração a natureza do indicador, que é composto pelas empresas 
multilocalizadas com sede em uma dada cidade X e suas filiais no Brasil, 
bem como pelas empresas com sede em outros municípios, mas que possuem 

1 A tabela aqui apresentada destaca a quantidade de municípios por Unidade da Federação com 
“Intensidade” igual ou inferior a 100. Apenas para efeito comparativo, uma economia globalizada, 
como a do município de São Paulo, tem um valor de Intensidade igual a 69.899. Ou seja, um 
valor equivalente a 100, embora arbitrário, denota que a economia municipal é essencialmente 
local, sem muita participação nas principais redes produtivas de seu estado ou do país, salvo 
raras exceções. No total, 4.459 de um total de 5.570 municípios no Brasil têm Intensidade igual 
ou inferior a 100, o que à primeira vista significa que, aproximadamente, 80% dos municípios 
brasileiros estão pouco integrados aos circuitos superiores da economia brasileira. Em outras 
palavras, são municípios cuja economia tem um alcance basicamente local.
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filiais naquela cidade, uma intensidade igual ou inferior a 100 significa que a 
cidade em questão possui pouca interação econômica, estando desconectada 
do circuito superior da economia brasileira (Santos, 2008).

Em números absolutos, 4.459 cidades apresentam valor de intensidade 
inferior ou igual a 100 (tabela 1). O somatório dos valores de intensidade dessas 
4.459 cidades representa 15,4% do total da intensidade empresarial no Brasil, o 
que equivale ao valor de 127.402. Em contraposição, os demais 1.106 municí-
pios representam 84,6% do total da intensidade empresarial no Brasil e somam 
o equivalente a 697.652 de intensidade. Esse valor é próximo ao de dez vezes a 
intensidade da cidade de São Paulo, principal nó da gestão empresarial no Brasil, 
calculada em 69.889.

O conjunto das cidades desconectadas da economia nacional compõe 
um quadro esclarecedor da concentração espacial da riqueza no Brasil. Ana-
lisando-o em conjunto com o mapa 1, tem-se um panorama da permanência 
das forças históricas que privilegiaram a ocupação e o desenvolvimento do 
litoral em detrimento do interior brasileiro. 

Tabela 1 – Cidades desconectadas da rede de gestão empresarial no Brasil 
– 2013

Região UF N.º de Municípios

N.º de Municípios 
com Intensidade 

igual ou inferior a 
100

Norte 7 450 398

  Rondônia 52 42

  Acre 22 20

  Amazonas 62 60

  Roraima 15 14

  Pará 144 116

  Amapá 16 14

  Tocantins 139 132

Nordeste 9 1794 1600

  Maranhão 217 198

  Piauí 224 213
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  Ceará 184 153

  Rio Grande do Norte 167 152

  Paraíba 223 212

  Pernambuco 185 152

  Alagoas 102 92

  Sergipe 75 65

  Bahia 417 363

Sudeste 4 1668 1217

  Minas Gerais 853 713

  Espírito Santo 78 54

  Rio de Janeiro 92 45

  São Paulo 645 405

Sul 3 1191 879

  Paraná 399 307

  Santa Catarina 295 201

  Rio Grande do Sul 497 371

Centro-Oeste 4 466 365

  Mato Grosso do Sul 79 49

  Mato Grosso 141 106

  Goiás 246 210

  Distrito Federal  - -

Brasil 27 5570 4459
Fonte: ESTATÍSTICAS do Cadastro Central de Empresas 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. 
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Mapa 2 – Cidades desconectadas da rede de gestão empresarial no Brasil – 
2013

Fonte: Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.

Ainda que tenha ocorrido um constante e intenso movimento de ocupa-
ção do interior brasileiro a partir das últimas décadas do século XX, em especial 
após a construção da nova capital, Brasília, ele ainda não foi suficientemente 
poderoso para configurar uma nova formação econômica no território brasi-
leiro. Ou seja, a economia brasileira permanece fortemente ancorada próximo 
ao litoral, em especial no quadrilátero formado pelas cidades de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, que concentram boa parcela da riqueza e, 
principalmente, do poder de decisão nas esferas econômica e política no Brasil.

O mapa 3 apresenta os municípios que detêm o controle sobre os maio-
res contingentes de assalariados externos no Brasil. Entende-se assalariados 
externos como os empregados de empresas com sede em um município dife-
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rente daquele em que eles exercem o seu trabalho. Assim, se uma empresa é 
sediada no município de São Paulo, todos os empregados de suas filiais que 
não estejam no município de São Paulo são contabilizados como assalariados 
externos. Mais uma vez, observamos que os municípios de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte respondem pelo maior quantitativo 
de assalariados externos. Em outras palavras, esses são os municípios que 
detêm o maior controle econômico sobre o território nacional, e as empresas 
sediadas em um desses quatro municípios são aquelas que empregam o maior 
contingente de trabalhadores fora dos limites territoriais de seus respectivos 
municípios-sede. A tabela contendo os 50 principais municípios com maior 
quantidade de assalariados externos encontra-se no anexo 3,  ao final do livro.

Mapa 3 – Assalariados Externos: Municípios controladores no Brasil – 2013

Fonte: Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.
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Algumas considerações podem ser feitas quanto à análise dos referidos 
mapas, sendo nítida a importância assumida pelos eixos de transporte para 
a conexão do território à rede empresarial brasileira. No caso da Amazônia, 
o padrão rio é observado, com municípios e sedes municipais localizados na 
calha do rio Amazonas e seus afluentes, estando eles subordinados a Belém 
e Manaus, configurando uma rede regional, além dos vínculos com centros 
de gestão de outras porções do Brasil. Por outro lado, o padrão rodovia pode 
ser confirmado com os municípios litorâneos que estão sob a influência de 
metrópoles regionais e sob o comando de São Paulo, Rio de Janeiro e de 
outras metrópoles. Para clarificar tal assertiva, citemos o exemplo do estado 
de Pernambuco, no qual os municípios de menor intensidade de comando 
estão ligados à metrópole regional de Recife, mas podem estar também sob a 
influência de outras metrópoles externas, como São Paulo, metrópole nacional.

Sendo assim, quanto mais importante a hierarquia da cidade, seja 
quando atua como nó em uma das incontáveis redes possíveis ou como cen-
tro urbano fornecedor de bens e serviços em uma dada região, maior a sua 
influência no conjunto das cidades brasileiras. Como não poderia deixar de 
ser, os padrões atuais representam uma herança espacial do desenvolvimento 
histórico das forças econômicas que atuaram no país ao longo de mais de 
500 anos. Entretanto, as dinâmicas econômica, demográfica e espacial no 
Brasil continuam a promover mudanças na territorialização de empresas e na 
ocupação do território do país. Afinal, o sistema capitalista, em sua busca por 
novas fontes de recursos naturais e mercados consumidores, longe de apenas 
“padronizar” o território, alimenta-se das diferenças para a sua reprodução. E é 
justamente nas diferenças que pontos opacos do território podem se iluminar, 
e hierarquias há muito tempo cristalizadas podem ser subvertidas.

Arremates

Em um país com as dimensões do Brasil, marcado por profundas desi-
gualdades socioespaciais e onde o poder público tem tradição de atuar tanto 
na economia quanto na sociedade, a gestão do território pode ser vista como 
um mosaico formado pela justaposição das redes empresariais e da organização 
centrada no Estado (IBGE, 2014). Portanto, mesmo que se pretenda analisar a 
maneira como as empresas organizam o território e, dentro dessa organização, 
busque-se identificar os principais nós de comando da rede empresarial, a 

Cidade e Campo.indd   288Cidade e Campo.indd   288 14/09/2020   17:40:1014/09/2020   17:40:10



289Temas-chave no quadro dos novos desafios para os territórios

compreensão da configuração desse território “das empresas” guarda profunda 
relação com o território do “Estado” (Marques, 2019).

A rede de gerenciamento empresarial das empresas multilocalizadas cujas 
sedes se encontram em território brasileiro representa a forma de territorializa-
ção do capital em busca de sua própria reprodução. Como mencionado ante-
riormente, de uma maneira geral, as empresas, sejam elas privadas, estatais ou 
qualquer outra situação societária intermediária que possam vir a ter, buscam, 
em geral, a melhor condição possível de lucratividade. Mesmo nos casos espe-
cíficos em que essa premissa possa ser contestada, como ocorre com algumas 
empresas estatais, quando a lógica da ocupação do território e da prestação de 
serviços, ainda que em condições deficitárias, sobrepuja a necessidade de lucro, 
usualmente são situações transitórias que não persistem no longo prazo.

Obviamente, o padrão em rede não é o único modelo de gestão atuando 
em um dado território em um momento específico no tempo. De fato, uma 
grande parte da gestão empresarial ocorre dentro de Concentrações Urbanas 
(IBGE, 2015) e assume um padrão regional ou contíguo no espaço. Assim, 
a dupla maneira pela qual o espaço é abordado, em rede e em contiguidade, 
demonstra a alta maleabilidade e adaptabilidade de algumas cidades às atuais 
formas de comando do território. Certamente, existem pontos de atrito entre as 
cidades, que em muitos casos sugerem uma competitividade por recursos e capi-
tais, e é clara a existência de pontos mais luminosos ou mais opacos dentro das 
fronteiras brasileiras. Porém, os vencedores desses verdadeiros embates termi-
nam por aprofundar as possibilidades de atração de novos investimentos e por 
incrementar sua influência em áreas ampliadas do território. Dessa maneira, 
o Brasil apresenta-se como um mosaico de redes empresariais, onde a forma 
centro-periferia permanece relevante. Partes do território, de acordo com essa 
lógica, passam a se conectar diretamente ao mercado global, enquanto outras 
retêm uma dinâmica mais baseada na contiguidade. Conceitualmente, Santos 
(1996) já havia descrito como, por meio de verticalidades e horizontalidades, o 
espaço se conforma a essa dupla influência das forças produtivas. Dependendo 
da força desses pontos, captada pela sua hierarquia na rede urbana nacional 
(IBGE, 2008), a influência se propagará por maiores ou menores distâncias. 

Se o desenvolvimento capitalista ocorre de maneira desigual e combi-
nada, seu reflexo no território é especialmente acentuado em condições de 
incompletude da rede urbana, fator essencial para se compreender a forma que 
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essa mesma rede urbana adquire no Brasil, e potencializado pelas deficiências 
estruturais existentes em um país a meio termo entre a riqueza e a pobreza. 

Fruto do processo histórico de ocupação, a forma adquirida pela distri-
buição das cidades brasileiras ao longo de um território continental obedece a 
fatores e a agentes que têm interesses, na maioria das vezes, díspares e conflitan-
tes. Somem-se a isso os diferentes atributos de poder de cada um desses agentes 
e as configurações adquiridas pelos arranjos existentes entre eles, coordenados 
ou não, que transparecem na rede urbana brasileira e que se materializam nas 
cidades na própria forma que o urbano adquire, considerando-se os pontos 
de maior riqueza ou pobreza da urbanização imposta e as segregações sociais 
e espaciais daí advindas.

A rede urbana brasileira, consequentemente, adquire uma forma cujo 
epicentro encontra-se em São Paulo. Brasília e Rio de Janeiro completam 
a tríade de cidades com maior influência na economia brasileira e onde se 
concentra a maioria das empresas multilocalizadas de abrangência nacional 
do Brasil. Belo Horizonte, gradativamente, aproxima-se dessas três cidades, 
anunciando a emergência de um quadrilátero de comando empresarial no 
Brasil. A porção meridional do território brasileiro apresenta-se densificada, 
em especial no litoral e próximo às capitais dos estados do sul. As ligações 
empresariais aí são, em sua maioria, de curta distância, em geral, dentro dos 
próprios arranjos populacionais. O Nordeste brasileiro, nessa configuração, 
surge com empresas locacionadas nas capitais e, pontualmente, no interior 
da região, mas com poucas ligações multilocalizadas em âmbito nacional. Por 
último, as Regiões Centro-Oeste e Norte apresentam-se com poucas empresas 
de âmbito nacional, o que não significa ausência completa destas.

É importante, todavia, recordar que as flutuações conjunturais da eco-
nomia do país aparecem refletidas no território no curto prazo. Porém, a 
forma da rede de gestão das empresas brasileiras apresenta uma surpreendente 
permanência estrutural, de longo prazo, quando se comparam os resultados de 
Corrêa (1968) e o atual, mesmo levando-se em consideração a diferença nas 
abrangências territoriais das duas pesquisas. Tal fato não significa que novos 
empreendimentos não tenham sido desenvolvidos ao longo dos quase 50 anos 
entre um trabalho e outro, mas que os locais onde foram implantados esses 
novos empreendimentos, em geral, não mudaram ao longo do tempo. Isso 
corrobora a permanência do formato da rede de gestão das empresas multilo-
calizadas no Brasil e reafirma o seu caráter estrutural. 
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Nesse contexto, no Brasil, cuja rede urbana encontra-se em processo de 
consolidação em largas porções do território, as regiões e redes possuem um 
papel fundamental para o entendimento da forma e da organização consti-
tuídas. As variáveis atuantes na constituição das regiões e redes, entre elas, os 
vetores externos, possuem arranjos específicos, onde se misturam influências 
políticas e interesses diversos, como os de acesso a mercados de mão de obra, 
matérias-primas e consumidores. Assim, as formas finais assumidas em cada 
localidade são resultado desse jogo de forças e de interesses distintos, onde 
as horizontalidades e as verticalidades irão desempenhar papel fundamental 
na hierarquia urbana nacional (Santos, 2008a). Posto isso, conforme aponta 
Corrêa (2018, p. 54), “a rede urbana pode, assim, ser vista como a rede-síntese 
das demais redes geográficas, ela própria sendo uma rede geográfica”.

Resta, como sugestão para trabalhos futuros que aprofundem a temática 
aqui abordada, a realização de novos trabalhos sobre a natureza das ligações 
econômicas dos quatro principais centros de comando da rede urbana bra-
sileira. Essas futuras pesquisas poderiam ser feitas tendo em vista a distância 
média do alcance das ligações empresariais oriundas dessas cidades, ou seja, 
se elas são majoritariamente curtas, internas às suas respectivas concentrações 
urbanas, médias ou de longa distância. Uma outra possibilidade é analisar em 
que setor se concentram as empresas dos maiores centros econômicos do Brasil 
e a sua ligação com centros fora do país. Pensando-se nas cidades desconectadas 
da rede empresarial brasileira, é desejável a realização de trabalhos que verifi-
quem as razões para que elas se encontrem nessa condição e de simulações que 
possam apontar um caminho que as leve a romper o isolamento econômico 
atual. Enfim, as possibilidades de novas pesquisas sobre esse tema são inúmeras.

Por fim, espera-se que este trabalho seja uma contribuição à compreen-
são e à análise da dimensão espacial do território brasileiro. Embora inscrito 
em uma área da geografia que tem larga tradição no país, não são muitos os 
artigos e dissertações que o abordam sob o viés da gestão empresarial e, sobre-
tudo, na escala nacional nos dias atuais. 
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