Os planos de ordenamento realizados para o território da área
metropolitana e apresentados neste Atlas abrangem os níveis
regional/metropolitano e municipal, num período balizado pelo Plano
Director da Região de Lisboa (PDRL) de 1964 e o Plano Regional
de Ordenamento do Território da área metropolitana de Lisboa
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(PROTAML) concluído em 2001.

Estes anos que medeiam os dois planos correspondem ao período
de configuração/conformação territorial e institucional da área metropolitana de Lisboa, período marcado por dinâmicas territoriais que
se traduziram tanto nas expansões habitacionais e industriais
dispersas nas periferias de Lisboa e na Península de Setúbal,
como na decadência e degradação dos núcleos antigos, com destaque para o esvaziamento populacional da cidade de Lisboa,
como, ainda, na desorganização e transformação dos espaços
rurais tradicionalmente ligados às actividades agrárias.
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1. ANOS 60

As imagens que aqui se apresentam, consideradas representativas de cada plano, não mostram a realidade do território
existente nem a forma desejada da sua organização e funcionamento. Traduzem, antes, um quadro institucional de gestão do
território baseado em condicionamentos às dinâmicas e tendências de transformação instaladas que se pretendeu gerir por meios
essencialmente administrativos.
Verificamos, hoje, que se trata, afinal, de um período de
transformações pouco determinadas pelo planeamento e que mostra,
em grande medida, a ineficácia do planeamento tradicional rígido,
e a inoperância dos instrumentos de gestão disponíveis.
Para além do que cada planta de ordenamento, aqui apresentada, pode mostrar quanto à leitura do território, através da classificação dos solos, e quanto às intenções de orientar o seu desenvolvimento, através de regulamentação dos tipos de espaços,
este conjunto de documentos tem por detrás uma história de desentendimentos e de conflitos entre as posições da Administração
Pública e as realidades territoriais em presença, mas também tem
implícitas novas preocupações e novas formas de entender o governo do território, tentando, muitas vezes, criar condições que
permitam passar de uma posição reactiva a uma prática pro-activa
no planeamento e na gestão do território.
De qualquer forma, estes quarenta anos de ordenamento
e planeamento da área metropolitana de Lisboa corresponderam
a uma fase determinante da formação do espaço metropolitano
em que o discurso institucional andou desfasado ou atrasado em
relação à realidade das transformações sociais, económicas e territoriais.
É esta leitura que procuramos fazer, a partir dos documentos
aqui apresentados, nos pontos seguintes.

Dez anos decisivos para a área metropolitana de Lisboa
Pode dizer-se que a década de 60 foi a década da configuração da área metropolitana de Lisboa como entidade territorial
alargada, socialmente diversificada, e funcionalmente dependente
da cidade de Lisboa.
Nos vinte anos seguintes, e praticamente até ao final dos
anos 90, consolidou-se, através das promoções imobiliárias legais
e ilegais, uma estrutura urbana-metropolitana em que faltaram, não
só o planeamento e a gestão articulados de todo este território em
transformação, mas também os investimentos necessários à sua
infra-estruturação e ordenamento urbano.
Durante quase quarenta anos, as dinâmicas instaladas no
território metropolitano, tanto as fundiárias e imobiliárias marcadas
pela especulação, como as políticas e sociais, levaram a reboque o
planeamento e a gestão da Administração Pública gerando permanentes contradições entre interesses colectivos e privados, conflitos entre promotores, utentes e administração pública, e equívocos
quanto aos objectivos e às capacidades de gerir as mudanças e
construir uma região metropolitana equilibrada e “sustentada”.
A primeira análise objectiva sobre as dinâmicas de transformação do solo no espaço metropolitano foi feita no âmbito da
Revisão do Plano Director da Região de Lisboa (1972/1973), por
Juan António Solans. Nesse estudo foram caracterizadas e quantificadas as mudanças de uso dos solos, ao longo da década de
60, na passagem dos solos rurais a solos expectantes e a solos
com uso urbano. Fica-se, então, a saber que uma extensa e rápida
transformação se estava a processar, muito para além das necessidades reais do crescimento demográfico, sem estruturação urbana e sem qualquer enquadramento pelo planeamento e pela gestão
do território.
Nos anos 60, o crescimento explosivo de uma periferia dispersa em torno da cidade de Lisboa, associado à acelerada densificação dos eixos radiais rodo e ferroviários marcou o território
metropolitano até ao final da década de 90.
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O reconhecimento da região metropolitana
O crescimento de Lisboa para além dos limites administrativos da Cidade, resultante dos movimentos migratórios que levaram à grande transferência de populações rurais para os centros urbanos, associado a uma perspectiva desenvolvimentista e
tecnocrática que se ia instalando na Administração Pública, deu
origem ao primeiro Plano Director da Região de Lisboa (PDRL), realizado em meados da década de 60.
O PDRL projecta a estruturação alargada da região de Lisboa definindo um conjunto de grandes infra-estruturas e equipamentos públicos de que se destacam, por um lado, o novo aeroporto internacional em Rio Frio e a expansão do porto de Lisboa
como infra-estruturas de integração internacional, e, por outro lado,
novas vias com condições para estruturar uma região urbana muito
para além da cidade de Lisboa, as quais integravam, não só novas
radiais e circulares rodoviárias mas também a ligação entre as duas
margens do Tejo através da ponte Alcântara-Almada. São definidos,
neste Plano, a CRIL e a CREL, assim como as auto-estradas de
Cascais, e do Sul (A2), as radiais de Loures e de Belas, e o “Anel
de Coina”, isto é, uma rede cuja concretização se veio a verificar
recentemente.
A importância dada aos portos de Lisboa e Setúbal e aos
estuários do Tejo e Sado traduziu-se numa proposta, muito debatida na época, de construção de um canal Tejo-Sado atravessando a Península de Setúbal.
Mas se ao nível das grandes infra-estruturas o plano é “antecipador” e inovador, no respeitante à estrutura e ocupação urbanas propõe um modelo de crescimento radial baseado nos principais eixos de transporte, “desconhecendo” quase por completo as
dinâmicas territoriais mais finas que estavam a transformar as periferias de Lisboa em “lume brando”.
Ao ignorar esta realidade, o PDRL manteve um vazio sobre a expansão peri-urbana, a qual está na base de um grande
equívoco sobre gestão dos espaços rurais metropolitanos e sobre
os limites do urbano e do rural, equívoco que se mantém até à realização do Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) da
área metropolitana de Lisboa (2001).
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2. PDRL

Mapa XII.1 Plano Director da Região de Lisboa de 1964
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Mapa XII.2 Redes viária e ferroviária, existentes e propostas, segundo o Plano Director da Região de Lisboa (Anteplano) de 1964

4. ANOS 90

A falta de reconhecimento, pela generalidade da Administração Pública, das dinâmicas de transformação instaladas e emergentes na região de Lisboa, não permitiu fazer a adequação das
políticas e do planeamento da região à realidade territorial da futura área metropolitana.
Foi a nível local, após o “25 de Abril”, que a Administração
Pública democrática se confrontou com a necessidade de planear
e gerir globalmente os territórios concelhios sob fortes pressões
sociais e políticas centradas nas carências de habitação condigna,
de infra-estruturas, de equipamentos colectivos, de transportes,
etc.
Na região de Lisboa, muitas das autarquias debateram-se,
além do mais, com os fenómenos da suburbanização e das ocupações peri-urbanas de génese ilegal, onde a pressão social exigia a consolidação do direito de propriedade, através da legalização dos loteamentos e das construções, e a integração urbanística dos Bairros.
Na região de Lisboa, após uma primeira tentativa da Câmara Municipal de Setúbal de realizar um plano global para o concelho, foi o município da Moita que tomou a iniciativa de realizar
um plano director de âmbito municipal. Trata-se de um “plano pioneiro”, que acompanha as anteriores iniciativas de Évora, Oliveira
do Bairro e Mora, o qual enfrenta, pela primeira vez, os problemas
das novas periferias no ordenamento municipal, nomeadamente a
integração metropolitana, as carências básicas de infra-estruturas
e equipamentos colectivos, a dispersão urbana gerada pelos “clandestinos”, e a falta de critérios para a gestão dos espaços rurais
peri-urbanos.
A realização dos Planos Directores Municipais (PDM) na
década de 80 constituiu um vasto e importante campo de pesquisa sobre o planeamento e a gestão do território na procura de
soluções que permitissem às autarquias intervir nos processos urbanísticos e territoriais num quadro em que não dispunham de condições políticas, legislativas, ou financeiras para introduzirem rupturas nas dinâmicas instaladas, ou criar alternativas suficientemente potentes para reorientar os processos territoriais.
De um modo geral, os planos directores, nesta fase, com
maior ou menor imaginação, procuraram enquadrar ou reorientar
tendências com base em mecanismos de gestão que, muitas das
vezes, se confrontavam com um quadro legislativo desadequado
das realidades e das necessidades da intervenção municipal, nomeadamente ao nível de gestão dos solos urbanos.
Por estas razões, os PDM apresentam uma grande diversidade de conteúdos, de nível de definição física e regulamentar, e, mesmo, de critérios de gestão para problemas idênticos.
Resultaram, assim, planos muito diferenciados, desde os
que se baseiam num grande detalhe na classificação dos espaços
e na sua regulamentação (caso da Moita), a planos de grande flexibilidade de gestão como o de Oeiras, a outros em que o PDM é
complementado com instrumentos de grande detalhe que permitem a gestão rigorosa e quantificada das diversas áreas de expansão urbana, como no caso do Barreiro.

A obrigatoriedade dos PDM
O Decreto-Lei n.º 69/90 constitui um marco no planeamento do território ao tornar obrigatória a realização dos PDM num prazo limitado a dois anos, alargado, mais tarde, pela evidente impossibilidade do seu cumprimento.
A década de 90 foi, por esta razão, rica na produção de
planos municipais. Toda a área metropolitana de Lisboa ficou regulada por planos de âmbito concelhio que, na ausência de planos regionais e de orientações de nível supra-municipal, representaram visões fragmentadas do espaço metropolitano e abordagens
localistas dos problemas urbanos e territoriais.
O mosaico constituído pelos PDM denota a falta de estratégias e de políticas integradoras e só os financiamentos comunitários, que vieram a permitir concretizar infra-estruturas viárias
estruturantes e a renovação da áreas como a da Expo’98, introduziram, a posteriori, alguns elementos de articulação e estruturação
supra municipal.
A diversidade tipológica da classificação dos solos que os
PDM apresentam mostra, por um lado, a falta de clarificação de
conceitos e de nomenclatura técnica sistematizada e, por outro lado, a complexidade do território metropolitano e a dificuldade de
uniformização de soluções e de processos de gestão.
Esta dificuldade é especialmente sentida nas áreas de transição urbano-rural, nas franjas dos espaços urbanos, onde a fragmentação da classificação dos espaços é mais frequente e onde
se procura compatibilizar a permanência de espaços rurais e a preservação de estruturas com valor paisagístico e ecológico com outros usos de carácter urbano.
Esta situação reflecte uma evidente dificuldade em planear
e gerir as áreas de expansão e/ou reestruturação urbana, bem como áreas peri-urbanas onde a divisão entre solo urbano e solo
rural, imposta pela Lei, não funciona como conceito de ordenamento metropolitano.
Entretanto, surgem novos temas que adquirem expressão
em alguns planos municipais como o Turismo (Cascais, Sintra, Loures, Almada, Palmela, Sesimbra), o Património e a Arqueologia (Mafra, Cascais, Loures, Alcochete, Almada, Palmela) e a Investigação
e Tecnologia (Lisboa, Almada). Mas a visão fragmentada da área
metropolitana agravada pela divisão artificial entre espaços urbanos e rurais, e entre estes e as Reservas Ecológica e Agrícola, não
tem permitido planear e desenvolver integradamente um espaço
com a complexidade, diversidade e a descontinuidade que caracterizam as regiões metropolitanas.
Os PDM da década de 90 mostram, por um lado, um grande esforço político, técnico e financeiro realizado no planeamento
territorial e, por outro lado, a falta de conceitos objectivos e critérios consistentes quanto ao ordenamento do território, isto é, reflectem a inexistência de políticas e de estratégias de ordenamento a nível regional que o desfasamento temporal dos PROT comprova.
O planeamento do território, nas últimas três décadas, tem
sido um esforço quase exclusivo das autarquias locais e a realização dos PDM, que este Atlas ilustra, a sua expressão mais evidente.
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5. OS PLANOS DIRECTORES DE LISBOA
Lisboa destaca-se no panorama do planeamento urbano
na área metropolitana por ter, desde os anos 40, planos abrangendo a totalidade do território concelhio com vista à organização global da cidade e à sua articulação com o território envolvente.
Pode dizer-se que o primeiro plano director (De Groër) definiu a matriz de organização da cidade, a qual se manteve ao longo de quase cinquenta anos condicionando as decisões urbanísticas e estabelecendo linhas de continuidade entre os três planos
realizados ao longo deste tempo. De facto, o Plano De Groër estabelece os conceitos e o desenho da rede viária estruturante com
base nas circulares e radiais da cidade, bem como os princípios
da sua organização funcional, definindo a localização da zonas industriais a Oriente, das zonas residenciais “organizadas em bairros”, do Parque de Monsanto, e de grandes infra-estruturas de
transporte de que se destaca a localização do aeroporto na Portela.
Em 1967 é publicado o Plano Geral de Urbanização da Cidade de Lisboa (PGUL), realizado na Câmara Municipal sob direcção do arquitecto Maier-Heine, plano que, por um lado, “actualiza”
as propostas do plano De Groër e, por outro lado, articula o desenvolvimento da cidade com a região através da integração com
o Plano Director da Região de Lisboa (PDRL) cuja realização foi simultânea.
Este novo plano director, aprovado com algumas adaptações em 1977, visava enquadrar o crescimento e expansão da
cidade de Lisboa para as áreas periféricas do Concelho adoptando um processo de planeamento baseado no macro-zonamento
funcional da cidade e na definição de Unidades de Ordenamento
para a realização de planos de urbanização mais detalhados.
Em 1990 a Câmara Municipal de Lisboa decide realizar o
novo PDM, de acordo com o Decreto-Lei n.º 69/90, tendo em consideração que “este conjunto de instrumentos de difícil utilização
não traduz uma política urbanística coerente para a cidade. A sua
desadequação à situação actual de Lisboa, sobretudo numa época de grandes e aceleradas transformações que a Cidade e a Região atravessam é generalizadamente reconhecida”. A realização
do PDM foi cometida à Direcção de Planeamento Estratégico, entretanto criada na Câmara Municipal, a qual desenvolveu de forma
articulada três tipos de planos:
• Plano Estratégico para Lisboa
• Plano Director Municipal
• Planos e Projectos Prioritários
O plano director, concluído em 1992, privilegiou os aspectos da reestruturação e requalificação interna da Cidade e a sua integração metropolitana.
Tentando corrigir a ruptura verificada no PGUL entre o plano e a sua gestão, o novo PDM apresenta um nível de desenvolvimento que se aproxima, em algumas áreas, da figura do Plano
de Urbanização o que configura um plano de regulamentação variável conforme as situações que aborda.
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3. O PLANEAMENTO MUNICIPAL
COMO INICIATIVA DAS AUTARQUIAS

AMADORA

Mapa XII.3 Plano Director Municipal da Amadora de 1994

252

XII ORDENAMENTO E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO

AZAMBUJA

Mapa XII.4 Plano Director Municipal da Azambuja de 1995
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CASCAIS

Mapa XII.5 Plano Director Municipal de Cascais de 1997
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LISBOA

Mapa XII.6 Plano Director Municipal de Lisboa de 1994
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LOURES

Mapa XII.7 Plano Director Municipal de Loures de 1994
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MAFRA

Mapa XII.8 Plano Director Municipal de Mafra de 1995
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OEIRAS

Mapa XII.9 Plano Director Municipal de Oeiras de 1994
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SINTRA

Mapa XII.10 Plano Director Municipal de Sintra de 1999
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VILA FRANCA DE XIRA

Mapa XII.11 Plano Director Municipal de Vila Franca de Xira de 1993
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ALCOCHETE

Mapa XII.12 Plano Director Municipal de Alcochete de 1997
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ALMADA

Mapa XII.13 Plano Director Municipal de Almada de 1997
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BARREIRO

Mapa XII.14 Plano Director Municipal do Barreiro de 1994
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MOITA

Mapa XII.15 Plano Director Municipal da Moita de 1992
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MONTIJO

Mapa XII.16 Plano Director Municipal do Montijo de 1997
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PALMELA

Mapa XII.17 Plano Director Municipal de Palmela de 1997
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SEIXAL

Mapa XII.18 Plano Director Municipal do Seixal de 1993
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SESIMBRA

Mapa XII.19 Plano Director Municipal de Sesimbra de 1998
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SETÚBAL

Mapa XII.20 Plano Director Municipal de Setúbal de 1994
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Mapa XII.21 Ordenamento dos PDM compatibilizado segundo as classes de espaço do PROTAML de 1992

Mapa XII.22 PROTAML de 1992
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6. OS PROT PARA A ÁREA METROPOLITANA
DE LISBOA
Em dez anos, 1990/1999, modificou-se radicalmente o entendimento sobre a figura dos Planos Regionais do Ordenamento do
Território (PROT).
O Decreto-Lei n.º 380/99 atribui aos PROT um papel orientador do desenvolvimento regional, vinculativo para a Administração
Pública, e acentua o seu carácter estratégico em detrimento do
planeamento físico tradicional.
Para a área metropolitana de Lisboa foram feitos, nos
últimos anos, dois PROT, na sequência da alteração da legislação
e do entendimento dado ao tipo e ao conteúdo do plano, assim
como às competências dos diversos níveis da Administração no
Ordenamento do Território.
O PROTAML de 1992, de acordo com a legislação em vigor
na altura, traduz essencialmente uma visão de ordenamento físico do
território definindo a estrutura de ocupação e o uso dos solos à escala
metropolitana. A relação com o planeamento municipal, e em particular com os PDM, é estabelecida através das formas e condicionamentos à ocupação dos solos onde se verificam importantes
desajustamentos e evidentes incompatibilidades na concepção da
organização do território e, em particular, dos espaços urbanos.
Mas para além deste nível de divergências com os planos
municipais, o PROT de 1992 confrontou-se com a opção governamental pelo corredor Nascente para a nova travessia do Tejo,
em prejuízo do corredor central considerado prioritário pelo
Ministério do Planeamento e pela Equipa Técnica do Plano.
Este tipo de desentendimentos contribuiu para a não aprovação do PROTAML de 1992 e para o adiamento de um documento
integrador das estratégias e das opções de ordenamento da área
metropolitana.
Em 1999, agora de acordo com o Decreto-Lei n.º 380/99,
é iniciada a elaboração do novo PROTAML.
Pela primeira vez, estabelece-se uma sequência coerente
de planeamento estratégico na medida em que a realização do
PROTAML se integra no Plano Estratégico da Região de Lisboa
e Vale do Tejo, realizado pela Comissão de Coordenação da
Região de Lisboa e Vale do Tejo (CCRLVT), o qual foi desenvolvido
na sequência do Plano Nacional de Desenvolvimento Económico
e Social (PNDES).
Deste modo, as orientações para o ordenamento do
território acompanham e podem ser enquadradas pelas opções do
desenvolvimento económico e social a nível do país e da região.
Assim, mais do que delimitações físicas do uso e ocupação
dos solos, o PROTAML estabelece princípios de estruturação e
organização do território metropolitano onde a rede de centralidades urbanas, as conexões metropolitanas e regionais, através
das infra-estruturas de transportes, e a Estrutura Ecológica Metropolitana, têm um papel determinante.
O PROTAML entrou na fase de inquérito público em Outubro de 2001 num momento em que se inicia a revisão dos PDM.
Esta circunstância, associada aos investimentos realizados
nos últimos anos, à aplicação do Quadro Comunitário de Apoio III,
e à progressiva estabilização demográfica que é acompanhada por
novas exigências sociais e dos agentes económicos quanto à qualidade e eficiência das cidades e da Metrópole, cria condições de
mudança no governo do território e, inevitavelmente, nos instrumentos de gestão territorial. Passada a fase de conformação do
espaço metropolitano com base em processos pouco enquadrados pelo planeamento, joga-se, na década iniciada, a oportunidade da reestruturação e requalificação deste espaço.

Figura XII.1 Esquema do Modelo Territorial Urbano (PROTAML)
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