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O princípio de coesão territorial
enquanto novo paradigma de
desenvolvimento na formulação de
políticas públicas: (re)construindo
ideias dominantes
Gonçalo Santinha6OJWFSTJEBEFEF"WFJSP "WFJSP 1PSUVHBM
resumo | A valorização da dimensão territorial na formulação de políticas públicas
UFNTJEPWJTÓWFMOBTPSJFOUBÎÜFTFNBOBEBTQFMBTNBJTEJWFSTBTJOTUJUVJÎÜFTNVOEJBJT 
lançando recentemente para o debate político e acadêmico a Coesão Territorial enquanto novo paradigma de desenvolvimento. Num momento de particular imporUÉODJB FNRVFTFEJTDVUFNBTPSJFOUBÎÜFTQBSBPQFSÓPEPQØTFBBUSJCVJÎÍP
dos fundos estruturais, esta questão assume um interesse adicional nos Estados.FNCSPTEB6OJÍP&VSPQFJB&NCPSB DPNPPCKFUJWPQPMÓUJDP B$PFTÍP5FSSJUPSJBM
UFOIBWJOEPBBERVJSJSVNBJNQPSUÉODJBFMFWBEB BJOEBÏOPUØSJBBBVTÐODJBEFVNB
delimitação precisa do conceito, diﬁcultando a capacidade de lidar de forma analítica e normativa com este princípio. É sobre esta questão que o texto se debruça,
identiﬁcando-se caminhos que poderão contribuir como referencial para a formulação e territorialização de políticas públicas, melhorando, assim, os processos de
decisão com base neste princípio.
palavras-chave | desenvolvimento territorial, distribuição espacial, integração territorial.
abstract | There has been a growing interest by several worldwide institutions in both
academia and policy making arenas in the territorial dimension of public policy design,
discussing the added value of Territorial Cohesion as the new development paradigm. In
a stage of particular importance, in which the main guidelines for the post-2013 period
and the allocation of structural funds are being discussed, this issue assumes an additional
interest amongst the European Union Member-states. Albeit as a political objective Territorial Cohesion is here to stay, there is no agreement on its precise meaning, hence raising
diﬃculties on how to deal with it in an analytical and normative way. This article seeks
to bring critical commentary to this arena on this matter by providing a guiding reference
for public policies design and territorialization, thus improving decision policy processes
based on this principle.
key words | territorial development, spatial distribution, territorial integration.
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Introdução
%F VNB GPSNB DSFTDFOUF  B EJNFOTÍP UFSSJUPSJBM WFN BTTVNJOEP WJTJCJMJEBEF OB
formulação de políticas públicas. A título de exemplo, uma análise dos trabalhos
QSPEV[JEPT QFMB 0SHBOJ[BÎÍP QBSB B $PPQFSBÎÍP F %FTFOWPMWJNFOUP &DPOÙNJDP
(ocde  FN JOHMÐT  0SHBOJTBUJPO GPS &DPOPNJD $PPQFSBUJPO BOE %FWFMPQNFOU 
  PVQFMP#BODP.VOEJBM  NPTUSBDPNPFTUBTJOTUJUVJÎÜFT EF
referência em escala mundial, sublinham a importância de abordagens de base territorial como fatores essenciais na formulação de políticas públicas. No quadro
concreto das políticas da Comissão Europeia (ce FTUBRVFTUÍPÏJHVBMNFOUFWJTÓWFM 
tendo sido inclusive adotado, recentemente, o princípio da Coesão Territorial (ct)
como o novo paradigma de desenvolvimento do território europeu.
A noção de ctBEWÏNEFVNEPTDPODFJUPTQJMBSFTEB1PMÓUJDB3FHJPOBMoPEB
iDPFTÍPwoRVF BVTFOUFEP5SBUBEPEF3PNB  FNFSHFGPSNBMNFOUFFN
OP"DUPÁOJDP&VSPQFV GB[FOEPEB$PFTÍP&DPOÙNJDBF4PDJBMVNBOPWBDPNQFUÐODJBEB6OJÍP&VSPQFJB ue) com o intuito de se promover o desenvolvimento
IBSNPOJPTPEPUFSSJUØSJP&VSPQFV .BT Ï TØ DPN P5SBUBEP EF "NTUFSEÍ  
que surge, pela primeira vez, o conceito de ctOVNUFYUPPmDJBM4FÏDFSUPRVFFTUF
surge formalmente neste Tratado, com o principal intuito de moderar os efeitos
associados à (tendência de) liberalização dos Serviços de Interesse Geral (Faludi,
  OÍP Ï NFOPT WFSEBEF RVF IÈ RVBUSP FQJTØEJPT JOTUJUVDJPOBJT SFDFOUFT RVF
marcam um ponto de não retorno na adoção deste princípio, do ponto de vista da
política pública: a publicação da Agenda Territorial da União Europeia (primeiro, em
2007, e a versão renovada, em 2011), o lançamento do Livro Verde sobre a Coesão
Territorial  BJODMVTÍPEBCT no Tratado de Lisboa (2009) enquanto 3º pilar
EFBUVBÎÍPBQBSEB$PFTÍP&DPOÙNJDBFEB$PFTÍP4PDJBMF mOBMNFOUF PEFTFOIP
EB&TUSBUÏHJB&VSPQB BEPUBEBFN DPNPJOUVJUPEFSFMBOÎBSBFDPOPNJB
europeia e na qual a ct surge como um dos principais objetivos a atingir.
Procurando incutir a importância do território na agenda política, o princípio
da ctTVSHF OPTFJPEFTUBTPSJFOUBÎÜFT DPNPJOUVJUPHFOFSBMJ[BEPEFBMDBOÎBSP
desenvolvimento harmonioso de todos os territórios (ou seja, um desenvolvimento
TPDJPFDPOÙNJDPFRVJMJCSBEPFFRVJUBUJWP WBMPSJ[BSBTVBEJWFSTJEBEFFDPNQMFNFOtaridades, e facultar a possibilidade da população tirar o melhor partido das características existentes em cada território. Embora o Livro Verde e a abertura do processo
de consulta pública sobre o mesmo procuraram clariﬁcar o que se entendia por ct
e quais as políticas a tomar para se alcançar esse princípio, ainda se veriﬁca alguma
ambiguidade inerente ao seu conceito (o quê) e à sua operacionalização (como). Esta
Ï QSFDJTBNFOUF VNBQSFPDVQBÎÍPRVFWFNFNFSHJOEPOPTÞMUJNPTBOPTFNEJWFSTPTQBÓTFT DVKBTPSJFOUBÎÜFT DMBSBNFOUFJOnVFODJBEBTQFMBBHFOEBEBce, apontam
no sentido de adotar este princípio na formulação de políticas públicas.
É justamente sobre esta ausência de delimitação precisa do conceito e sobre o
seu valor acrescentado, enquanto princípio integrante da formulação de políticas
públicas, que este texto se debruça, identiﬁcando-se alguns caminhos que poderão
contribuir para a melhoria dos processos de decisão e para a própria territorialização
das políticas públicas. O texto inicia com uma panorâmica das políticas públicas
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OPFTQBÎPFVSPQFV DPNPJOUVJUPEFDMBSJmDBSPDBNJOIPUSBÎBEPBUÏBBEPÎÍPEB
ct enquanto novo paradigma de desenvolvimento. No seguimento desta narrativa
IJTUØSJDB FMFODBNTFBTSB[ÜFTRVFKVTUJmDBNBBEPÎÍPEFTUFQSJODÓQJPOPDPOUFYUP
atual. Os argumentos expostos constituem o ponto de partida da terceira seção, na
qual se procura apresentar uma interpretação processual do princípio de ct, para
que se possam formular políticas públicas que caminhem no sentido de operacionaMJ[ÈMPFQSPNPWÐMP1PSmN OBÞMUJNBTFÎÍP ÏBQSFTFOUBEPVNRVBESPTÓOUFTFEP
exercício efetuado que poderá beneﬁciar, quer futuros debates no âmbito desta temática, quer os próprios processos de tomada de decisão política, num momento de
QBSUJDVMBSJNQPSUÉODJBFNRVFTFEJTDVUFNBTPSJFOUBÎÜFTQBSBPQFSÓPEPQØT
A dimensão territorial nas políticas públicas: rumo à coesão territorial
%FTEFTVBPSJHFN RVFBue tem por missão promover um desenvolvimento harNPOJPTPEBTBUJWJEBEFTFDPOÙNJDBTQFMBSFEVÎÍPEBTEJTQBSJEBEFTFOUSFBTEJWFSTBT
SFHJÜFTFEPBUSBTPEBTNFOPTGBWPSFDJEBT 5SBUBEPEF3PNB  6NBNJTTÍP
RVF BERVJSJV VNB NBJPS SFMFWÉODJB QPS JOUFSNÏEJP EF +BDRVFT %FMPST FN 
com a adoção do Acto Único Europeu, estabelecendo uma política comunitária
EF DPFTÍP FDPOÙNJDB F TPDJBM B mN EF DPOUSBCBMBOÎBS PT FGFJUPT EB SFBMJ[BÎÍP EP
mercado interno nos Estados-Membros menos desenvolvidos, e de atenuar as disDSFQÉODJBTEFEFTFOWPMWJNFOUPFOUSFBTSFHJÜFT4FNBMUFSBSBCBTFFPTPCKFUJWPTEB
sua gênese, com o passar do tempo esta política foi sendo redesenhada: se, numa
fase inicial, a sua concretização na procura da diminuição das assimetrias regionais efetuava-se com base numa distribuição equitativa dos fundos comunitários,
mais tarde, constatou-se que nem sempre isso aconteceu (Santinha, Rodrigues &
Almeida, 2009). Os trabalhos desenvolvidos por Martin (2003) e pela própria ce
&VSPQFBO$PNNJTTJPO  TÍPFTDMBSFDFEPSFTEFTUBRVFTUÍP NPTUSBOEPRVF BP
longo dos tempos, embora as desigualdades entre Estados-Membros tenham diminuído (em valores de pib per capita BTEJTQBSJEBEFTFOUSFSFHJÜFTnuts ii dentro de
cada Estado-Membro aumentaram, contrariando assim, os objetivos de base para
os quais a Política de Coesão foi desenhada. Surgindo formalmente com o Tratado
de Amsterdã (1997), a ct vem dar corpo a esta preocupação com as disparidades,
procurando incutir a importância do território na agenda política, não só europeia,
NBTUBNCÏNEFDBEB&TUBEP.FNCSPterritory mattersÏVNBFYQSFTTÍPRVFQBTTBB
ser recorrente nas diversas políticas e relatórios de orientação comunitária.
Este recrudescimento do interesse na dimensão territorial das políticas públicas
BEWÏNNVJUPEPUSBCBMIPEFTFOWPMWJEPEFTEFBEÏDBEBEF OPÉNCJUPEPPSEFnamento do território, evidenciando o quão importante pode ser para se atingirem
os objetivos de coesão tendo em conta a diversidade territorial no espaço europeu
(Ionica, 2007). Sem competência formal na ce  FN NBUÏSJB EP PSEFOBNFOUP EP
território, durante vários anos os defensores do princípio de ct optaram por uma
FTUSBUÏHJBEJEÈUJDB DPNVNBEVQMBBCPSEBHFN +PVFO  VNBWFSUFOUFQSÈUJDB
PQFSBUJWB BUSBWÏT QPSFYFNQMP EPQSPHSBNBDPNVOJUÈSJP*/5&33&(oDPNVNB
WJTÍPEFPSEFOBNFOUPUSBOTOBDJPOBMo FVNBWFSUFOUFNBJTDPODFJUVBM OBQSPDVSBEF
VNBWJTÍPFTUSBUÏHJDBDPNVNQBSBPDPOKVOUPEPFTQBÎPFVSPQFV DBQB[EFPSJFOUBS
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as políticas públicas com impacto em todas as escalas (da europeia à local). Foi neste
sentido que se sucederam um conjunto de estudos acadêmicos, como o Europe 2000
(1991), o Europe 2000+ (1994) e, em antecipação à entrada de 12 novos membros
na ue, o EDEC: &TRVFNBEF%FTFOWPMWJNFOUPEP&TQBÎP$PNVOJUÈSJP GBUPSDIBWF
QBSBiBmSNBSVNBWJTÍPFTUSBUÏHJDBEFPSEFOBNFOUPTVQSBOBDJPOBMEPUFSSJUØSJPDPNVOJUÈSJPw 'FSSÍP  Q %PDVNFOUPTBQSPWBEPT TVCMJOIFTF FNSFVOJÜFT
informais por parte dos ministros do ordenamento do território e desenvolvimento
regional dos Estados-Membros, pelo que quer o vocabulário adotado quer o conUFÞEPFTUSBUÏHJDPEFmOJEPDPOTUJUVÓSBNPSFTVMUBEPEFVNDPNQSPNJTTPQPMÓUJDP
Pela sua relevância para o ordenamento do território e pelo seu impacto político
e cientíﬁco, importa aqui destacar o edec, quer enquanto documento (e processo)
chave em torno do próprio conceito de ct, quer enquanto elemento demonstrador da
importância da dimensão territorial nas políticas públicas. Amplamente reconhecido
e mencionado na arena acadêmica e política, o edec representa um momento crítico
OBFNFSHÐODJBEFVNOPWPEJTDVSTPFVSPQFVTPCSFPPSEFOBNFOUPEPUFSSJUØSJP6N
processo de aprendizagem mútuo, desenhado por uma mistura de diferentes culturas
EFPSEFOBNFOUPEPUFSSJUØSJPFRVFDPOUSJCVJVQBSBVNBBMUFSBÎÍPOPNÏUPEPFOB
agenda das políticas de ordenamento do território (Albrechts, 2001), signiﬁcando
um deslocamento de abordagem típico de regulação e uso do solo, para uma maior
ÐOGBTF OBT QPMÓUJDBT F FTUSBUÏHJBT EF PSEFOBNFOUP EP UFSSJUØSJP #ÚINF    & 
de fato, o edec constituiu um bom instrumento para os passos que se seguiram de
forte cooperação entre diferentes atores, e enquanto encorajamento de novas formas
de discussão, em que a dimensão territorial ganha importância na formulação de
políticas públicas em diferentes níveis de decisão (comunitário, nacional e regional).
As consequências do edec foram particularmente visíveis ao nível comunitário, quer
EPQPOUPEFWJTUBFTUSBUÏHJDP RVFSOVNBQFSTQFDUJWBNBJTPQFSBDJPOBM NBTUBNCÏN 
em alguns Estados-Membros as inﬂuências ﬁzeram-se sentir.
"POÓWFMDPNVOJUÈSJP BPiEJTQPOJCJMJ[BSVNSFGFSFODJBMFTUSBUÏHJDPQBSBPEFTFOWPMWJNFOUPEPFTQBÎPFVSPQFVw 'FSSÍP  Q Pedec produziu impactos
relevantes imediatos na elaboração de políticas comunitárias, e na aplicação dos
GVOEPT FTUSVUVSBJT QBSB P QFSÓPEP  %F GBUP  Ï OPUØSJB TVB JOnVÐODJB
OP3FMBUØSJPTPCSFB$PFTÍP&DPOÙNJDBF4PDJBM  OPRVBMÏTVCMJOIBEB
a existência de disparidades territoriais no espaço europeu e feita uma referência
explícita à questão da ct, em consonância com o primeiro princípio diretor do
edecoEFTFOWPMWJNFOUPFTQBDJBMQPMJDÐOUSJDPFFRVJMJCSBEPOBue (Ferrão, 2004).
Importa aqui mencionar o papel crucial que o Comissário Michel Barnier desempenhou neste processo, inﬂuenciando a adoção do princípio de ct em textos oﬁciais, como o 2º Relatório ou, previamente, o Tratado de Amsterdã (1997). Sua
BEPÎÍPTFSWJSJBJODMVTJWF DPNPiEFTDVMQBwQBSBBce ultrapassar o problema da falta
EFDPNQFUÐODJBTGPSNBJTFNNBUÏSJBEFPSEFOBNFOUPEPUFSSJUØSJPF BTTJN BUSJbuir oﬁcialmente uma importância à dimensão territorial (Faludi, 2009). Ainda no
DBNQPEBJOnVÐODJBFTUSBUÏHJDBEPedec FNUFSNPTEFEPDVNFOUPTFJOTUJUVJÎÜFT
BP OÓWFM DPNVOJUÈSJP  Ï QPTTÓWFM FODPOUSBS SFGFSÐODJBT TVCTUBODJBJT BPT TFVT QSJOcípios no relatório seguinte da Política de Coesão (que, por sua vez, ia ganhando
DBEBWF[NBJTQSFQPOEFSÉODJB DPNPSFTQPTUBBRVFTUÜFTJOFSFOUFTËTEJTQBSJEBEFT
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FYJTUFOUFTFËJOUFHSBÎÍPEFOPWPTQBÓTFT P3FMBUØSJPTPCSFB$PFTÍP&DPOÙNJDB
F4PDJBM  OPRVBMÏNFODJPOBEPPEFTFOWPMWJNFOUPQPMJDÐOUSJDPFTVCMJOIBEB
a importância da ct para o desenvolvimento do espaço europeu.
Por outro lado, ao apontar para a diﬁculdade existente na cooperação interseUPSJBMEBTEJGFSFOUFTEJSFÎÜFTHFSBJTEBce, e para a necessidade de uma articulação
entre os diferentes níveis institucionais (desde a comunitária à local), o edec Ï
referenciado no Livro Branco da Governança Europeia (cec, 2001) enquanto um
dos quadros orientadores para uma melhor coordenação entre as políticas setoriais
da ce e dos Estados-Membros. Ainda mais relevantes sobre esta questão foram os
SFTVMUBEPTPCUJEPTQPS4UFBEF8BUFSIPVU  OBTFOUSFWJTUBTRVFFGFUVBSBNOBT
WÈSJBTEJSFÎÜFTHFSBJTEBce sobre a inﬂuência do edec no seu modus operandi. A
JEFJBHFSBMÏBEFRVFPSFGPSÎPEBJNQPSUÉODJBEBEJNFOTÍPUFSSJUPSJBMOBGPSNVlação das políticas públicas, proporcionando consequentemente um maior número
EFRVFTUÜFTFNDPNVNFVNBNFMIPSEJWJTÍPEFSFTQPOTBCJMJEBEFT GPSUBMFDFVBT
MJHBÎÜFTFOUSFBTEJGFSFOUFTEJSFÎÜFTHFSBJT
Paralelamente a estas consequências comunitárias do ponto de vista estraUÏHJDP  JNQPSUB SFGFSJS RVF P edec teve inﬂuência num âmbito de intervenção
mais alargado (pan-europeu): a cemat (Conferência Europeia dos Ministros do
Ordenamento do Território), criada em 1970, e constituída pelos representantes
dos Estados-Membros do Conselho da Europa, aprova em 2000 o documento
Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the European Continent,
RVFiBEPUBQBSBUPEPPFTQBÎPFVSPQFV DPNMJHFJSBTBEBQUBÎÜFTËFTQFDJmDJEBEF
dos países de leste, os princípios e a visão do edecw 'FSSÍP    Q   %F
uma forma geral, estes princípios orientadores têm como objetivo último, a harNPOJ[BÎÍP FOUSF BT FYQFDUBUJWBT FDPOÙNJDBT F TPDJBJT FN SFMBÎÍP BP UFSSJUØSJP 
contribuindo assim para um desenvolvimento territorial equilibrado. Reﬁra-se,
inclusive, que o primeiro dos dez princípios orientadores que elencava, visava à
promoção da ctQPSJOUFSNÏEJPEFVNEFTFOWPMWJNFOUPFDPOÙNJDPFTPDJBMNBJT
FRVJMJCSBEPEBTSFHJÜFTFEFVNBNBJPSDPNQFUJUJWJEBEF
Numa perspectiva mais operacional, o edec forneceu um excelente impulso para
o desenvolvimento de dois instrumentos promotores da cooperação territorial, no
âmbito da ue. Por um lado, veriﬁcou-se o lançamento, menos de um ano depois,
da iniciativa interreg iii nas suas três vertentes (transnacional, transfronteiriça e
inter-regional), indicando uma forte inﬂuência do edec ao nível dos conceitos,
QSJODÓQJPT F FTUSBUÏHJBT 4UFBE 8BUFSIPVU   4BMF[    1PS PVUSP MBEP 
GPJ DSJBEP P &VSPQFBO 4QBUJBM 1MBOOJOH 0CTFSWBUPSZ /FUXPSL (espon), que
consiste num programa de investigação que apoia a realização de estudos de base
territorial, seja numa ótica de análise de disparidades territoriais, seja do ponto
de vista da formulação de políticas mais adequadas ao desenvolvimento territorial
da Europa. A experiência mostra que os estudos desenvolvidos no âmbito do
espon RVF  FNCPSB NBOUFOEP P NFTNP BDSÙOJNP  DVSJPTBNFOUF BMUFSPV B TVB
EFTJHOBÎÍPQBSB0CTFSWBUJPO/FUXPSLGPS5FSSJUPSJBM%FWFMPQNFOUBOE$PIFTJPO 
enfatizando, portanto, a questão da ct) têm sido bastante úteis. Vejam-se, a
título de exemplo, os estudos Territory Matters for Competitiveness and Cohesion
(2006) e Scenarios on the Territorial Future of Europe (2007) que permitiram, por
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um lado, capitalizar informação bastante rica e diversa; por outro, sublinhar a
importância da dimensão territorial na formulação de políticas públicas e, por ﬁm,
DIBNBS B BUFOÎÍP QBSB DPNP EFUFSNJOBEBT UFOEÐODJBT EFTBmPT  o NPCJMJEBEF F
QSFTTÍPNJHSBUØSJB FOWFMIFDJNFOUPEFNPHSÈmDP BMUFSBÎÜFTDMJNÈUJDBTFFmDJÐODJB
FOFSHÏUJDB  HMPCBMJ[BÎÍP F DPNQFUJUJWJEBEF FDPOÙNJDB  UFDOPMPHJBT EF JOGPSNBÎÍP
FDPNVOJDBÎÍPFBDSFTDFOUFJNQPSUÉODJBEBTDJEBEFT FORVBOUPBUPSFTHMPCBJT o 
embora atingindo a ue na globalidade, afetam de forma diferenciada os territórios
e, por conseguinte, constituem fatores catalisadores de disparidades territoriais. A
MØHJDB TVCKBDFOUF Ï B EF RVF QSPCMFNBT DPNVOT SFRVFSFN TPMVÎÜFT DPNVOT  F B
utilização de recursos comuns de forma harmonizada, tirando partido da diversidade
territorial.
Finalmente, e embora com menor incidência, a inﬂuência do edec não se fez só
TFOUJSOPOÓWFMEBTJOTUJUVJÎÜFTFEPDVNFOUPTDPNVOJUÈSJPT5BNCÏNUFWFDPOTFRVÐOcias no nível nacional, apesar desta ter se veriﬁcado bastante variável e, na maior parte
EBTPDBTJÜFT NVJUPMJNJUBEB GB[FOEPTFTFOUJSFTTFODJBMNFOUFFNQBÓTFTPOEFBTQPlíticas de ordenamento do território foram reformuladas pouco tempo depois da sua
QVCMJDBÎÍP DPNPGPSBNPTDBTPTEB(SÏDJB EB&TQBOIBFEF1PSUVHBM espon, 2007).
É certo que a falta de competências formais no seio da ce FNNBUÏSJBEFPSEFnamento do território, torna a aplicabilidade de documentos da natureza do edec
menos plausível. No entanto, o fato deste ter se revelado um processo longo e participativo (em parceria entre os diversos Estados-Membros e a ce), fez com que a
sua elaboração tenha se tornado mais importante do que o conteúdo do próprio
documento (Albrechts, 2001; Ferrão, 2004). Este argumento baseia-se na ideia de
RVF PT BUPSFT F BT JOTUJUVJÎÜFT OÍP TÍP NFSPT SFDJQJFOUFT QBTTJWPT  RVF GBDJMNFOUF
JNQMFNFOUBNPRVFPTEPDVNFOUPTQSPQÜFN1FMPDPOUSÈSJP TÍPBUPSFTBUJWPTOVN
QSPDFTTPFNRVFPTDPODFJUPTFPTPCKFUJWPTFTUSBUÏHJDPTEFEPDVNFOUPTEBOBUVSF[B
do edec não são, à partida, uma preocupação desses mesmos agentes, pelo que processos de aprendizagem como os ocorridos durante a elaboração do edec e a adequação das suas propostas num âmbito mais vasto da agenda política europeia (isto
Ï TFSWJOEPEFGPOUFEFJOTQJSBÎÍP QPEFNJOnVFODJBSGPSUFNFOUFPTQSPDFTTPTEF
UPNBEFEFDJTÍP 4UFBE8BUFSIPVU  & EFGBUP BEJOÉNJDBEFTFODBEFBEB
pelo edec não só contribuiu para um maior reconhecimento do ordenamento do
UFSSJUØSJP FORVBOUPQSÏSFRVJTJUPQBSBPEFTFOWPMWJNFOUPIBSNPOJPTPEB$PNVOJEBEF QBSBVNBNFMIPSJOUFHSBÎÍPEBTÈSFBTNBJTQFSJGÏSJDBTFDPNPNFJPOFDFTTÈSJPQBSBVNBNBJPSSBDJPOBMJEBEFOBBGFUBÎÍPEFSFDVSTPT "ULJOTPO  DPNP
UBNCÏN TFSWJVEFCBTFQBSBPQSPDFTTPEFFMBCPSBÎÍPFMBOÎBNFOUP FN EB
"HFOEB5FSSJUPSJBMEB6OJÍP&VSPQFJB SFTVMUBOUFEFVNBSFVOJÍPJOUFSHPWFSOBNFOtal informal dos diversos ministros do ordenamento do território da ue, e preparado
conjuntamente com a ce.
Apresentado como um quadro político orientado para a ação e promotor de
DPPQFSBÎÍPFOUSFPT&TUBEPT.FNCSPTFNNBUÏSJBEFPSEFOBNFOUPEPUFSSJUØSJP F
sustentado nos objetivos do edec, um dos grandes desígnios da Agenda Territorial
consiste em reforçar a ct da ue e colocar o seu princípio no centro do discurso euSPQFV4VCMJOIB BJOEB BJNQPSUÉODJBEFBSUJDVMBSBTPSJFOUBÎÜFTEFCBTFUFSSJUPSJBM
com as outras políticas da ce EFTJHOBEBNFOUFB&TUSBUÏHJBEF-JTCPBFB1PMÓUJDB
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EF$PFTÍP QBSBQSPNPWFSPCFNFTUBSTPDJBMFFDPOÙNJDPEPFTQBÎPFVSPQFV&TUB
ideia resulta, essencialmente, do fato dos respectivos ministros terem percebido que
a procura de ct incluía o reforço da competitividade e a redução das disparidades,
BSHVNFOUBOEPRVFB&TUSBUÏHJBEF-JTCPBOÍPUJOIBTVmDJFOUFNFOUFFNDPOTJEFração o potencial da diversidade territorial europeia, pelo que abordagens integradas
de desenvolvimento territorial (explorando o potencial endógeno existente), poderiam melhorar a sua prestação e, consequentemente, aumentar a competitividade
da Europa (Faludi, 2009).
Com o processo de elaboração do Tratado de Lisboa em mãos, e encorajada pela
Agenda Territorial, a ceEFDJEJVQVCMJDBS FN PLivro Verde sobre a Coesão Territorial. Já com uma interpretação de ct que extravasa a tradicional abordagem de
QSPDVSBEFDPOWFSHÐODJBEBTSFHJÜFTNBJTEFTGBWPSFDJEBT FTUFEPDVNFOUPFOGBUJ[BB
necessidade de se tirar partido da diversidade e identidade territoriais, de maneira a
GB[FSVNNFMIPSVTPEBTTVBTDBSBDUFSÓTUJDBTJOEJWJEVBJTFTQFDÓmDBT BUSBWÏTEFNFcanismos de cooperação. Por outro lado, no processo de reformas conduzidas pela
ce, e já a pensar no pós-2013, a pedido da ce e da então Comissária para a Política
3FHJPOBM%BOVUB)VCOFS PFOUÍP%JSFUPS(FSBMEP.JOJTUÏSJPEBT'JOBOÎBTFEF
Economia da Itália, Fabrizio Barca, desenvolveu o relatório Barca (2009), com o obKFUJWPEFBQSFTFOUBSQSPQPTUBTQBSBPGVUVSPEB1PMÓUJDBEF$PFTÍP/FTTFSFMBUØSJP Ï
visível a relevância da dimensão territorial na formulação de políticas públicas, arguNFOUBOEPTFRVFTÍPOFDFTTÈSJBTQPMÓUJDBTEFGPNFOUPFDPOÙNJDPFTPDJBMUBMIBEBT
QBSBBTOFDFTTJEBEFTFTQFDÓmDBTEFSFHJÜFTNVJUPEJGFSFOUFTFOUSFTJ HBOIBOEPQBSUJcular relevância o princípio de subsidiariedade (aumentando, consequentemente, a
importância do nível local) e a articulação entre os vários níveis de políticas e instiUVJÎÜFT EBFTDBMBFVSPQFJBËMPDBM &NCPSBOÍPNFODJPOBOEPFTQFDJmDBNFOUFBct,
ÏDMBSBBSFMBÎÍPFOUSFBabordagem de base territorial que advoga e este princípio. O
objetivo consiste em reduzir a ineﬁciência causada pela subutilização dos recursos,
e em combater a exclusão social.
Todo este percurso conduziu a um reconhecimento mais generalizado da
importância da componente territorial para o projeto europeu, colocando nas
agendas política e mediática esta temática. Exemplo disso foi a inclusão, em
dezembro de 2009 no Tratado de Lisboa, do princípio de ct enquanto 3º pilar de
BUVBÎÍPBQBSEB$PFTÍP&DPOÙNJDBFEB$PFTÍP4PDJBM DMBSBNFOUFTVCMJOIBOEPB
QSFQPOEFSÉODJBEFTUFQSJODÓQJPOBEFmOJÎÍPEFFTUSBUÏHJBTFOBQSØQSJBDPOTPMJEBÎÍP
do projeto europeu (e uma visão sistêmica do espaço europeu implica que cada
Estado-Membro possua ideias claras sobre o caminho mais adequado a percorrer).
"UVBMNFOUF  F EF NBOFJSB B BUVBMJ[BS B EJNFOTÍP FTUSBUÏHJDB EPT EPDVNFOUPT
europeus de ordenamento do território, foi aprovada e lançada uma nova versão
EB "HFOEB 5FSSJUPSJBM o ta (European Commission, 2011) com a dupla
intenção de reforçar o papel da ct enquanto novo paradigma de desenvolvimento
do território europeu, e de tornar os territórios mais resilientes a desaﬁos globais
RVF FOUSFUBOUP TVSHJSBNPVBMDBOÎBSBNPVUSBTQSPQPSÎÜFT EFTJHOBEBNFOUFBDSJTF
FDPOÙNJDBFmOBODFJSB PTGFOÙNFOPTEFNPHSÈmDPT FOWFMIFDJNFOUPFNJHSBÎÍP 
P EFTQPWPBNFOUP EF EFUFSNJOBEBT ÈSFBT  BT BMUFSBÎÜFT DMJNÈUJDBT  B FmDJÐODJB F B
TFHVSBOÎBFOFSHÏUJDB BWVMOFSBCJMJEBEFEFDFSUBTFDPOPNJBTFDPNVOJEBEFTMPDBJTF
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o papel das cidades enquanto motores de desenvolvimento (European Commission,
 ²WFSEBEFRVFBWFSTÍPEFKÈFGFUVBWBVNBBOÈMJTFEFTUBTRVFTUÜFT NBT
nesta nova versão a profundidade e a abrangência são maiores, procurando tirar
partido de um novo quadro institucional mais favorável (decorrente do Tratado de
-JTCPB FBSUJDVMBSTFDPNBOPWBFTUSBUÏHJBEurope 2020.
Não sendo, portanto, uma preocupação totalmente nova, o princípio da CT
TVSHF OP TFJP EFTUBT PSJFOUBÎÜFT DPN P JOUVJUP HFOFSBMJ[BEP EF BMDBOÎBS P EFTFOvolvimento harmonioso de todos os territórios, valorizar sua diversidade e complementaridades e facultar a possibilidade da população tirar o melhor partido das
características existentes em cada território. É certo que o Livro Verde e a abertura do
processo de consulta pública sobre o mesmo procuraram clariﬁcar o que se entendia
por ctFRVBJTBTQPMÓUJDBTBUPNBSQBSBTFBMDBOÎBSFTTFQSJODÓQJP NBTOÍPÏNFOPT
verdade que ainda se veriﬁca alguma ambiguidade inerente ao seu conceito. Sendo
notória a ausência de uma delimitação precisa do conceito, mas que do ponto de
vista discursivo inﬂuencia claramente as agendas políticas (e cientíﬁcas), qual então
o seu valor acrescentado enquanto princípio integrante da formulação de políticas
públicas? A discussão em torno desta questão será efetuada num duplo registro:
QSJNFJSP  FMFODBOEP BT QSJODJQBJT SB[ÜFT RVF KVTUJmDBN B BEPÎÍP EP QSJODÓQJP EF
ct na formulação de políticas públicas no contexto atual e, depois, aprofundando
conceitualmente este princípio para que se possam formular políticas públicas que
caminhem no sentido de operacionalizá-la e promovê-la.
A adoção do princípio de coesão territorial
no contexto atual das políticas públicas
"FNFSHÐODJBEBTPSJFOUBÎÜFTFTUSBUÏHJDBTEFOBUVSF[BQPMJUJDPOPSNBUJWBToEFTDSJUBT OB TFÎÍP BOUFSJPSo EFTUBDBN B JNQPSUÉODJB EB EJNFOTÍP UFSSJUPSJBM F EBT
especiﬁcidades locais na formulação de políticas públicas, considerando o território não só enquanto espaço físico de suporte às atividades existentes, mas, sobreUVEP DPNPVNTJTUFNBTPDJBMFJOTUJUVDJPOBMDPNNÞMUJQMBTSFMBÎÜFT BUJWJEBEFTF
USBOTBÎÜFTFDPOÙNJDBT$PNFTUFFOGPRVF TVCMJOIBTFRVFPTQSPDFTTPTTPDJBJTF
FDPOÙNJDPTUPNBNGPSNBOVNDPOUFYUPFTQBDJBMFFTUÍPDPOEJDJPOBEPTQPSGBUPSFTHFPHSÈmDPTDPNPBEJTUÉODJBQSPYJNJEBEF BTDBSBDUFSÓTUJDBTGÓTJDBT DMJNB UPpograﬁa) e, ainda, a identidade de cada local. Contraria-se, portanto, a lógica que
NVJUPTBVUPSFTEFGFOEJBNOPmOBMEPTÏDVMPQBTTBEPDPNGFOÙNFOPEBHMPCBMJzação e o advento e a proliferação das tecnologias de informação e comunicação,
o espaço (ou a geograﬁa) deixaria de ser relevante, na medida em que haveria
uma perda de importância do acesso a fatores de produção tangíveis, em prol do
interesse da disponibilidade de fatores de produção intangíveis, designadamente a
informação e o conhecimento.
&TUBTRVFTUÜFTUSBÎBSBNVNDBNJOIPQBSBBBEPÎÍPEPQSJODÓQJPEFct na agenda
política, nomeadamente da ce  OB QSPDVSB EF VN EFTFOWPMWJNFOUP IBSNPOJPTP
equilibrado do território, em que a dimensão territorial adquire uma maior preponderância. A título de exemplo, vejam-se os inúmeros estudos elaborados, seja, por
exemplo, ao nível do espon, seja designadamente no âmbito da ceQPSJOUFSNÏEJP
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EPT SFMBUØSJPT EF DPFTÍP  EFNPOTUSBOEP PT FGFJUPT BTTJNÏUSJDPT RVF VN DPOKVOUP
de tendências atuais têm produzido, comprovando que os contextos territoriais
podem, eles mesmos, serem ampliﬁcadores de desequilíbrios. Exemplos incluem
BNPCJMJEBEFFBQSFTTÍPNJHSBUØSJB PFOWFMIFDJNFOUPEFNPHSÈmDP BTBMUFSBÎÜFT
DMJNÈUJDBTFBFmDJÐODJBFOFSHÏUJDB BHMPCBMJ[BÎÍPFDPNQFUJUJWJEBEFFDPOÙNJDB BT
tecnologias de informação e comunicação, e a crescente importância das cidades
(enquanto atores globais). Tendências que se tornam claramente um desaﬁo para as
políticas públicas, afetando quer a competitividade dos territórios quer os equilíbrios territoriais (numa lógica de igualdade de oportunidades), muitas vezes vistos
como objetivos de certa forma conﬂituosos (Bertrand & Peyrache-Gadeau, 2009).
A adoção do princípio de ct vem, precisamente, procurar lidar com esta questão,
realçando as características especíﬁcas de cada território, não só ao nível dos probleNBT NBTUBNCÏNUFOEPFNDPOUBBTPQPSUVOJEBEFT5BMQSJODÓQJPSFWFMBVNBOPWB
abordagem, que une à ideia (sempre necessária) de combater disparidades regionais
FTTFODJBMNFOUFBQBSUJSEFTJUVBÎÜFTQSPCMFNÈUJDBT VNBMØHJDBEFWBMPSJ[BÎÍPUFSSJUPSJBM JTUPÏ EFDPODFQÎÍPEPUFSSJUØSJPFORVBOUPPQPSUVOJEBEF
Por outro lado, reconhecendo-se que as políticas públicas com impacto territorial
são orientadas no âmbito da ue, quer pelas próprias políticas de ordenamento do
UFSSJUØSJP BUSBWÏT QPSFYFNQMP EB"HFOEB5FSSJUPSJBM RVFSQPSQPMÓUJDBTTFUPSJBJT 
quer ainda, especiﬁcamente, pela Política de Coesão (estabelecendo várias referências
com signiﬁcativo impacto no ordenamento do território), não se veriﬁca ainda uma
estreita articulação entre elas, podendo o princípio de ct servir de plataforma de
articulação dessas políticas.
Acresce, no contexto atual de políticas públicas, outro motivo para a adoção do
princípio de ct. Não detendo competências formais no domínio do ordenamento
do território, como já salientado, e apesar do contexto institucional favorável que
hoje se veriﬁca no seio da ce (em que a adoção do princípio de ct no Tratado de LisCPBÏFYFNQMPEJTTP ÏFTTFODJBMNFOUFBUSBWÏTEFSFVOJÜFTJOGPSNBJTFOUSFNJOJTUSPT
EFDBEB&TUBEP.FNCSPRVFTÍPEFCBUJEBT DPNBMHVNBQFSJPEJDJEBEF BTRVFTUÜFT
de ordenamento do território, procurando harmonizar e corresponsabilizar a implementação de princípios e desaﬁos comuns e potenciais respostas. Neste sentido,
como forma de harmonização e de difusão, a ue procura adotar mecanismos capazes
de alterar culturas e modos de atuação territoriais nos Estados-Membros. Exemplos
JODMVFNBJOUFHSBÎÍPEJTDVSTJWB DPOTUSVÎÍPEFWJTÜFTFTQBDJBJTQBSUJMIBEBTFQSÈUJDBT
DPMBCPSBUJWBTUSBOTOBDJPOBJT 'FSSÍP  & EFGBUP DFSUBTPSJFOUBÎÜFT WBMPSFT 
JEFOUJEBEFT NFUPEPMPHJBT FTUSBUÏHJBT UÐNTJEPJOEV[JEBTQPSEJTDVSTPTIFHFNÙnicos e políticas da euPMPOHPQSPDFTTPEFUSBCBMIPUÏDOJDP DJFOUÓmDPFQPMÓUJDP
conjunto que culminou com a aprovação do edec, constitui um bom exemplo desta
RVFTUÍP DSJBOEPDPOEJÎÜFTQBSBBIBSNPOJ[BÎÍPEFEJTDVSTPTFWJTÜFTQBSUJMIBEBT
F B HFOFSBMJ[BÎÍP EF CPBT QSÈUJDBT %B NFTNB GPSNB  PT EFCBUFT RVF DPOEV[JSBN
mais recentemente à adoção quer da Agenda Territorial e do seu 1º Programa de
Ação, quer do Livro Verde sobre a Coesão Territorial, contribuíram para consolidar
este efeito edec, mobilizando diferentes comunidades nacionais e internacionais em
torno de temas decisivos para a ue em geral, e para as políticas de ordenamento do
território, em particular (Ferrão, 2010). Neste âmbito, a ct tornou-se um conceito
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catalisador, em torno do qual, diversos valores e políticas (territoriais e não territoriais) têm gerado práticas discursivas.
%FGBUP PEFTFOWPMWJNFOUPEFOPWPTDPODFJUPTSFQSFTFOUBÎÜFTNFUÈGPSBTOPTFJP
da ue produzem vários efeitos: i) chamam a atenção das entidades nacionais compeUFOUFTEPPSEFOBNFOUPEPUFSSJUØSJPQBSBRVFTUÜFTUFNÈUJDBTDPNVOTJJ BKVEBNB
criar uma linguagem coletiva comum; iii) entram nos meios e nos debates políticos
rapidamente, e com facilidade; e iv) procuram simpliﬁcar realidades complexas,
pelo que constituem mensagens simples de uma ou duas palavras. Acresce que são
conceitos que surgem da necessidade que as entidades sentem de formular quadros
de referência, capazes de deﬁnir princípios orientadores para as políticas públicas
(em geral) e o ordenamento do território (em particular). E, por isso mesmo, o
aparecimento de conceitos como a ct representam a possibilidade de discutir as atuais
tendências territoriais, e devem ser considerados como referenciais que permitem estruturar diferentes valores e culturas, e promover um diálogo intersetorial (Tatzberger,
2006; Servillo, 2010).
Coesão territorial: uma interpretação processual
O debate acadêmico e político em torno da ct tem sido amplo e incorpora inúmeSBTDPOUSJCVJÎÜFTEPQPOUPEFWJTUBIJTUØSJDP QPSRVFFDPNPTVSHJV FDPODFJUVBM
(seu propósito), seja ao nível da literatura acadêmica no domínio do ordenamento
do território, da geograﬁa e da economia, seja no nível de documentos oﬁciais e
PSJFOUBÎÜFTEBce. Embora, como conceito e objetivo político, este princípio tenha
vindo a adquirir uma importância elevada, a consulta e análise desta extensa doDVNFOUBÎÍP NPTUSB RVF P TFV TJHOJmDBEP BJOEB OÍP Ï DPOTFOTVBM  EJmDVMUBOEP B
capacidade de lidar, de forma analítica e normativa, com o princípio. Mas, mais do
que a procura de uma deﬁnição precisa, importa clariﬁcar o seu conteúdo efetivo e
GVODJPOBM VNQFSDVSTPRVFUBNCÏNTFFODPOUSBQPSUSJMIBS
"QFTBSEFUVEP VNBMFJUVSBTJTUÏNJDBEFTUFDPSQPUFØSJDPFEBTRVFTUÜFTDIBWF
que levanta, permite formalizar um conjunto de dimensões analíticas subjacentes ao
princípio de ct, designadamente: i) reconhecer e lidar com a heterogeneidade territorial e a complexidade das dinâmicas territoriais; ii) estabelecer uma organização
UFSSJUPSJBMRVFQSPNPWBBJOUFOTJmDBÎÍPEBTSFMBÎÜFTJOUFSVSCBOBTFBDPNQMFNFOUBSJEBEFEFVTPT GVOÎÜFTFDPNQFUÐODJBTFOUSFÈSFBTVSCBOBTFFTQBÎPTSVSBJTJJJ 
EFTFOWPMWFSJOUFSWFOÎÜFTJOUFHSBEBTBTTFOUFTFNTJTUFNBTEFHPWFSOBOÎBUFSSJUPSJBM
0BSHVNFOUPRVFBRVJTFBQSFTFOUBÏPEFRVFBQFSDFQÎÍPFPBQSPGVOEBNFOUP
EFTUBTUSÐTEJNFOTÜFTQFSNJUFNDMBSJmDBSPTJHOJmDBEPFMBOÎBSBTCBTFTQBSBBPQFracionalização do princípio de ct. Sua análise será efetuada tendo por base duas
QSFPDVQBÎÜFTQPSVNMBEP QSPDVSBOEPFOUFOEFSPRVFDBSBDUFSJ[BDBEBEJNFOTÍPF
clariﬁcando de que forma estas se relacionam com a ideia de ct; por outro, pretendendo enquadrar e balizar a análise a efetuar, numa ótica de intervenção de políticas
públicas. A análise culminará na apresentação, na próxima seção, de um quadro
síntese de ideias-chave, que servirá como referencial para a formulação de políticas
públicas tendo por base o princípio de ct.
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Dimensão heterogeneidade territorial
Lidar com a heterogeneidade territorial e a complexidade das dinâmicas territoriais signiﬁca, por um lado, reconhecer e combater a problemática associada às
disparidades territoriais (amplamente divulgadas nos diversos relatórios produzidos, quer no âmbito da ocde, quer no seio da ce) e, por outro, tirar partido da
diversidade territorial.
A questão das disparidades desde cedo se constituiu em uma das principais
QSFPDVQBÎÜFT JOFSFOUFT ËT QPMÓUJDBT QÞCMJDBT o WFKBTF  QPS FYFNQMP  P DBTP EB
Política de Coesão da ueFBBUSJCVJÎÍPEPTGVOEPTFTUSVUVSBJTo DVKBTJOUFSWFOÎÜFT
UÐNTJEP EFDFSUBGPSNB BODPSBEBTOPEFTFOWPMWJNFOUPEFFTUSBUÏHJBTEFQSPNPÎÍP
de justiça social, um princípio normativo associado à equidade ou igualdade de
PQPSUVOJEBEFT 4FO    " BTTPDJBÎÍP EP DPODFJUP EF KVTUJÎB TPDJBM B RVFTUÜFT
UFSSJUPSJBJTQPSBVUPSFTDPNP-FGFCWSF  )BSWFZ  :PVOH  
e, mais recentemente, Soja (2010) e Fainstein (2010), veio, não só contribuir para
um aprofundamento da noção de território, que não deve ser encarado simplesmente
FORVBOUPPCKFUPJOBOJNBEPFQBTTJWPPOEFPDPSSFNQSPDFTTPTTPDJBJT DPNPUBNCÏN
chamar a atenção para a relação que existe entre esta dimensão e a sociedade. Aliás,
Ï OFTUF DPOUFYUP RVF FTUFT BVUPSFT BWBOÎBN DPN B OPÎÍP EF KVTUJÎB FTQBDJBM  FN
DPNVNBSHVNFOUBOEPRVFBQSPDVSBEFKVTUJÎBJNQMJDBQFSDFCFSBSFMBÎÍPEJBMÏUJDB
FOUSF OÍPTØBTDPOEJÎÜFTFDPOÙNJDBTFTPDJBJTEFEJGFSFOUFTHSVQPT NBTUBNCÏN
a geograﬁa da injustiça, não sendo possível, portanto, compreender a questão da
equidade sem considerar de que forma os serviços, as oportunidades e o próprio
poder institucional se encontram geograﬁcamente distribuídos. Reconhecendo,
então, que as disparidades territoriais merecem a maior atenção possível, torna-se
crucial intervir sobre os territórios se os quisermos mais equitativos, devendo,
neste sentido, a distribuição de recursos, serviços e o seu acesso ser considerado um
direito humano básico. E, de fato, esta foi, de algum modo, a primeira preocupação
explícita por trás da noção de ct, do ponto de vista das políticas públicas da ce, na
procura do que se designa por um desenvolvimento territorial homogêneo da ue
e em cada um dos Estados-Membros, como ﬁcou explícito na narrativa histórica
apresentada anteriormente.
Neste sentido, abraçar a problemática associada às disparidades territoriais implica lidar, de forma diferenciada, as áreas com as características geográﬁcas (ecoMØHJDBT  TPDJBJT F FDPOÙNJDBT  FTQFDJBJT *ODVUF  QPJT  VN KVÓ[P EF EJTDSJNJOBÎÍP
positiva, atribuindo uma dimensão de justiça espacial à política pública e apelando
Ë TPMJEBSJFEBEF  OÍP TØ FOUSF DJEBEÍPT  NBT UBNCÏN FOUSF UFSSJUØSJPT %BWPVEJ 
2009). Signiﬁca que a ação pública deverá ser diferenciada por uma questão moral
e de acordo com as necessidades existentes (Boyne, Powell, & Ashworth, 2001;
Harvey, 1973), tratando de forma diferente realidades que são estruturalmente distintas, pelo que a solução one-size-ﬁts-allÏJOTVmDJFOUFQBSBMJEBSDPNBIFUFSPHFneidade territorial existente. Acresce que, esta ação pública diferenciada inﬂuencia
igualmente a forma como em cada território se consegue lidar com os mais diversos
EFTBmPTRVFBTPDJFEBEFFNHFSBMFOGSFOUBFFOGSFOUBSÈBDVSUPFNÏEJPQSB[P0
documento Regions 2020 da ce  RVFDPOTUJUVJVNQPOUPEFSFGFSÐODJBQBSB
BEFmOJÎÍPEFPSJFOUBÎÜFTFNNBUÏSJBEF1PMÓUJDBEF$PFTÍP EFEJDBTFQSFDJTBNFOUF
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a esta questão, aﬁrmando: “a Europa enfrentará nos próximos anos um número de
EFTBmPT DIBWF  JODMVJOEP BEBQUBÎÍP Ë HMPCBMJ[BÎÍP  ËT BMUFSBÎÜFT EFNPHSÈmDBT F
DMJNÈUJDBT  F BP EFTBmP FOFSHÏUJDP5PEBT BT SFHJÜFT &VSPQFJBT TFSÍP BGFUBEBT /P
FOUBOUP DBEBVNEFTUFTEFTBmPTFYJCFVNQBESÍPEJTUJOUPw Q 
3FDPOIFDFS B IFUFSPHFOFJEBEF UFSSJUPSJBM JNQMJDB  BTTJN  UBNCÏN UJSBS QBSUJEP
da diversidade dos territórios, ou seja, considerar as potencialidades e as fragilidades
territoriais diferentes, o que consequentemente se traduz na análise das capacidades (bens, capitais, recursos…) existentes para formular políticas territorialmente
EJWFSTJmDBEBT 6NB QFSTQFDUJWB RVF UFN TJEP BNQMBNFOUF EFGFOEJEB OPT UFNQPT
NBJTSFDFOUFTÏBRVFQSPDVSBBTTPDJBSBJEFJBEFRVFVNUFSSJUØSJPRVFUJSBQBSUJEP
EBTVBEJWFSTJEBEF FSFTQFDUJWBTTJOHVMBSJEBEFT ÏVNUFSSJUØSJPNBJTDPFTPFDPN
NBJPSQPUFODJBMQBSBTFUPSOBSNBJTDPNQFUJUJWPFSFTJMJFOUF )BNEPVDI %FQSFU
Tanguy, 2011), ou seja, com maior capacidade de se antecipar e se adaptar, face às
adversidades e às grandes tendências evolutivas. Está-se, aqui, perante o que na liteSBUVSBTFEFTJHOBQPSWBMPSJ[BSPDBQJUBMUFSSJUPSJBM JTUPÏ TFSDBQB[EFUJSBSQBSUJEP
EPTFMFNFOUPT DBSBDUFSÓTUJDBTMPDBJTQPSWF[FTÞOJDBT EFRVFEJTQÜFPUFSSJUØSJPBP
nível material (na forma de recursos naturais e culturais, bens públicos e a estrutura
urbana em geral), e imaterial (no que respeita à capacidade relacional, ao empreendedorismo, à criatividade e à liderança) (Camagni & Capello, 2010).
0SB FTUBÏBQPTUVSBRVFBQSØQSJBce tem crescentemente defendido no âmbito
EBBUSJCVJÎÍPEPTGVOEPTFTUSVUVSBJTFBNQMBNFOUFEJGVOEJEP TFKBBUSBWÏTEB1PMÓUJDBEF$PFTÍP TFKBQPSJOUFSNÏEJPEB&TUSBUÏHJBEuropa 2020. Esta mudança de
orientação assenta, pois, no pressuposto de que a coesão não decorrerá somente da
DPODFOUSBÎÍP EF SFDVSTPT DPNVOJUÈSJPT OBT SFHJÜFT NFOPT EFTFOWPMWJEBT  QPTUVSB
tradicional de uma política redistributiva, como resposta a assimetrias regionais de
EFTFOWPMWJNFOUP"NFMIPSJBEFTUBTSFHJÜFTFYJHFJOWFTUJNFOUPTFMFUJWP RVBMJmDBdor e capaz de valorizar os seus recursos endógenos (Santinha et al., 2009). Por
PVUSBTQBMBWSBT BTJOUFSWFOÎÜFTQÞCMJDBTEFWFNEFJYBSEFTFSUFOEFODJBMNFOUFEFTFOIBEBTBQBSUJSEFTJUVBÎÜFTQSPCMFNÈUJDBT QBSBQBTTBSFN UBNCÏN BDPOTJEFSBSP
território enquanto recurso fundamental para aumentar o leque de oportunidades
de quem aí vive ou desenvolve a sua atividade, e enquanto fonte de qualidade de
vida e bem-estar para as pessoas, e de conhecimento e bom desempenho para as
PSHBOJ[BÎÜFT 'FSSÍP  
Dimensão organização territorial
A ideia subjacente a esta questão reside nas próprias palavras-chave que o Livro
Verde menciona, designadamente: concentração (ultrapassar as diferenças de denTJEBEF  FWJUBOEP DPODFOUSBÎÜFT FYDFTTJWBT EF DSFTDJNFOUP F GBDJMJUBOEP P BDFTTP Ë
QBSUJMIBEPTCFOFGÓDJPTQSPQPSDJPOBEPTQFMBTBHMPNFSBÎÜFTFYJTUFOUFTFNUPEPTPT
territórios); conectividade (melhorar o acesso a Serviços de Interesse Geral de forma
TPDJBMNFOUFFFTQBDJBMNFOUFFRVJUBUJWB FDPPQFSBÎÍP FMJNJOBSEJWJTÜFT OBNFEJEB
em que os problemas da conectividade e da concentração só podem ser eﬁcazmente
resolvidos com a estreita cooperação entre todos os níveis de intervenientes). Poderá
argumentar-se que a lógica por detrás da (des)concentração, conectividade e cooperação está associada aos conceitos de desenvolvimento policêntrico e nova relação
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VSCBOPSVSBM que têm estado na base de grande parte das políticas de ordenamento
EPUFSSJUØSJPEFTUBÞMUJNBEÏDBEBFRVFTVSHFNJOTUJUVDJPOBMJ[BEPTOPedec.
A procura de uma Europa mais policêntrica e territorialmente equilibrada surge
como resposta às persistentes disparidades territoriais veriﬁcadas no espaço euroQFVFËTEJTDVTTÜFTFNUPSOPEPEFTFOWPMWJNFOUPUFSSJUPSJBM RVFFSBNEPNJOBEBT
QFMP QFOTBNFOUP DPOWFODJPOBM DFOUSPQFSJGFSJB  FN RVF B ÈSFB NBJT EFTFOWPMWJEB
economicamente era circunscrita por Londres, Paris, Milão, Munique e Hamburgo
(designado no próprio edec por Pentágono) e, a restante (periferia), necessitava de
auxílio urgentemente. A noção de desenvolvimento policêntrico, não só introduz
no debate uma interpretação mais soﬁsticada da organização territorial da Europa,
sublinhando o potencial que outros centros (fora da área dominante) possuem
.FJKFST 8BUFSIPVU;POOFWFME  DPNPUBNCÏNQSFTTVQÜF
A convicção de que uma Europa mais forte necessita de um maior número de polos
capazes de competir com sucesso nos mercados globais. Por outro lado, a ideia de
que uma Europa mais equilibrada implica a existência de polos de valia europeia
tanto no seu core como nas suas várias periferias. Finalmente, a defesa de que uma
WJTÍP TJTUÐNJDB EP DPOKVOUP EP FTQBÎP FVSPQFV QFSNJUJSÈ SFDPSSFS ËT FTUSBUÏHJBT
transnacionais de cooperação e complementaridade como meio ativo para valorizar
de forma mais inteligente os recursos de toda a Comunidade (Ferrão, 2002, p. 33).

A lógica por detrás da adoção do desenvolvimento policêntrico, enquanto objetivo político favorável para o território Europeu, residiu igualmente no reconheDJNFOUPEB&VSPQBTFOUJSPTFGFJUPTEFDPSSFOUFTEPGFOÙNFOPEFNFUSPQPMJ[BÎÍP 
associados, em parte, aos custos da sobre-concentração (poluição urbana, disponibilidade de solo, tempo de deslocação, fragmentação social…), e à perda de
JEFOUJEBEFUFSSJUPSJBM BPTRVBJTTFBEJDJPOBNQSFPDVQBÎÜFTDPNBQSPDVSBEFVN
desenvolvimento mais sustentável.
"MDBOÎBS VN EFTFOWPMWJNFOUP NBJT QPMJDÐOUSJDP QSFTTVQÜF VNB PSHBOJ[BÎÍP
UFSSJUPSJBMDBQB[EFFODPSBKBSBDPPQFSBÎÍP JTUPÏ BQUBQBSBQSPNPWFSVNBNBJPS
complementaridade entre as áreas urbanas, de forma a que estas desempenhem
um papel estrutural ao criar espaços equilibrados e, ao mesmo tempo, desenvolver
NBTTBDSÓUJDBBPOÓWFMFDPOÙNJDPHMPCBM FNVNBQFSTQFDUJWBDPTNPQPMJUB"TTJN
sendo, o desenvolvimento policêntrico baseia-se na ideia de que i) a organização
do território assenta nas cidades, pelo que importa desenvolver a sua capacidade
de atratividade e desenvolvimento, ii) as cidades constituem os nós com os quais se
criará uma rede interurbana, cuja integração poderá ser intensiﬁcada com a constituição de redes de sinergia (cooperação entre áreas urbanas com perﬁs funcionais
idênticos para a obtenção de massa crítica suﬁciente e troca de experiências) e de
complementaridade (cooperação entre áreas urbanas com perﬁs complementares
EFFTQFDJBMJ[BÎÍPGVODJPOBMFQSPEVUJWB QSØYJNBTFOUSFTJ  'FSSÍP .FJKFST
FUBM  FJJJ BTJOUFSBÎÜFTTÍPGBDJMJUBEBT RVFSWJBSFEFTEFJOGSBFTUSVUVSBT
físicas e virtuais (com recurso às tecnologias de informação e comunicação), quer
QPSJOUFSNÏEJPEFSFMBÎÜFTJOTUJUVDJPOBJTFOUSFEJGFSFOUFTBHFOUFT WJBFTUSBUÏHJBT
conjuntas de desenvolvimento.
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Associado ao desenvolvimento policêntrico, surge a ideia da nova parceria
VSCBOPSVSBM  DPNP VNB GPSNB EF JOUFHSBS BT ÈSFBT SVSBJT OVNB QPMÓUJDB EF
ordenamento conjunta, procurando uma situação de win-win %F BDPSEP
DPN FTUB ØUJDB  B EJDPUPNJB SVSBMVSCBOP o FN RVF TF WFSJmDBN EFUFSNJOBEBT
características contrastantes tradicionais como isolamento versus acessibilidade,
FOWFMIFDJNFOUP WFSTVT KVWFOUVEF  EFDMÓOJP WFSTVT EJOBNJTNP FDPOÙNJDP 
EFTFSUJmDBÎÍPWFSTVTEFOTJEBEFQPQVMBDJPOBM 'FSSÍP C oÏTVCTUJUVÓEBQPS
novos relacionamentos “retratando as interdependências funcionais e espaciais e a
OFDFTTJEBEFEFQSPNPWFSVNBNBJPSJOUFHSBÎÍPFDPNQMFNFOUBSJEBEFUFSSJUPSJBMw
(Marques, 2003, p. 507). Está-se, portanto, perante uma nova forma de deﬁnir
QPMÓUJDBTQBSBPFTQBÎPSVSBMoBRVFBocde (2006) designou por novo paradigma
de desenvolvimento rural, e que visa o incremento de competitividade dessas
ÈSFBT F B WBMPSJ[BÎÍP EPT SFDVSTPT FOEØHFOPT o F QBSB P FTQBÎP VSCBOP  DVKB
participação em lógicas reticulares sistêmicas e de proximidade (seja ao nível de
nVYPTEFQFTTPBT CFOTFJOGPSNBÎÍP TFKBQPSJOUFSNÏEJPEBQSFTUBÎÍPEFTFSWJÎPT 
seja ainda ao nível de políticas) pode constituir um fator, não só integrador, mas
UBNCÏNBMBWBODBEPSEFEFTFOWPMWJNFOUPQBSBPTEPJTFTQBÎPT
Dimensão governança territorial
O termo governança tem sido crescentemente usado nos domínios acadêmico e políUJDP FTQFDJBMNFOUFBQBSUJSEBEÏDBEBEF FÏBUVBMNFOUFDPOTJEFSBEPDPNPGBUPS
crucial para a implementação de políticas públicas (veja-se, por exemplo, o relatório
Barca, 2009). A emergência deste tema e o respetivo crescente interesse no contexto
Europeu estão, de certa forma, relacionados com a discussão em torno das transforNBÎÜFTEPT&TUBEPTEB&VSPQB RVFSFNUFSNPTEFBSUJDVMBÎÍPUFSSJUPSJBM QSPDVSBOEP
BEJWJTÍPEFDPNQFUÐODJBTWJBEFTDFOUSBMJ[BÎÍPSFHJPOBMJ[BÎÍP 4IBSQF  RVFSFN
termos de processos de tomada de decisão, com o envolvimento e a mobilização de
diferentes atores públicos e não públicos (Rhodes, 1997), quer ainda no que respeita à
FVSPQFJ[BÎÍPEFJEFJBT QSJODÓQJPT PSJFOUBÎÜFTFQSÈUJDBTOPÉNCJUPEFQPMÓUJDBTTPCJOﬂuência do processo de construção do projeto europeu, com impacto signiﬁcativo em
diversas estruturas organizacionais e administrativas dos diversos Estados-Membros
'FSSÍP BC 
É extensa a literatura que se debruça sobre a temática da governança no campo das
DJÐODJBTQPMÓUJDBT EBTPDJPMPHJBQPMÓUJDBFEBTDJÐODJBTFDPOÙNJDBT NBTPTFVDPODFJUPF
PTDPOUFYUPTPOEFÏBQMJDBEPOÍPTÍPDPOTFOTVBJT QFMPRVFOÍPFYJTUF a priori, um mecanismo de governança superior aos demais. Apesar de tudo, há um reconhecimento
generalizado de que o termo governança se refere ao desenvolvimento de diferentes formas de atuação, em que a fronteira entre os setores público e privado têm se atenuado
3IPEFT 4UPLFS  
6NBBOÈMJTFEBFWPMVÎÍPIJTUØSJDBEPQBQFMEP&TUBEPOBGPSNVMBÎÍPEFQPMÓUJDBT
públicas permite veriﬁcar que há uma relação estreita entre estes mecanismos e os prinDÓQJPTRVFDBSBDUFSJ[BNBHPWFSOBOÎBQÞCMJDB%FGBUP EVSBOUFWÈSJBTEÏDBEBT QBSUJDVMBSNFOUFOPQFSÓPEPRVFEFDPSSFEFTEFPQØT(VFSSB.VOEJBMBUÏBEÏDBEBEF 
veriﬁcou-se um consenso generalizado em torno do papel do Estado, considerado crucial para responder às necessidades dos cidadãos, não só para permitir a reconstrução
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EP&TUBEPOBÎÍPEPQPOUPEFWJTUBFDPOÙNJDP NBTUBNCÏNQPSRVFIBWJBBOFDFTTJEBEFEFTFFOWPMWFSOBHFTUÍPEFDPOnJUPTFDPODFSUBÎÜFTFOUSFDMBTTFTFHSVQPTTPDJBJT
de forma a minimizar as desigualdades existentes. Neste período de intervenção direta
do Estado na sociedade (Estado Providência ou de bem-estar), as despesas públicas eram
interpretadas como um investimento coletivo (Hughes, 2003). Contudo, por um conKVOUPEFSB[ÜFTFOEØHFOBTBP&TUBEP OPNFBEBNFOUFPBVNFOUPEBEFTQFTBQÞCMJDB 
e exógenas (como, por exemplo, a crise global desencadeada pelo aumento dos preços
do petróleo), aliadas à eleição de Margaret Tatcher para o governo britânico (1979)
e Ronald Reagan para os eua  oRVFBQSFTFOUBWBNVNEJTDVSTPGBDJMJUBEPSEF
EJNJOVJÎÍPEFSFDFJUBT WJBSFEVÎÍPEPTJNQPTUPT FEBEFTQFTBQÞCMJDB BUSBWÏTEFNFDBOJTNPTEFQSJWBUJ[BÎÍPPVPVUSBTGPSNBTEFDPOUSBUPT oTVSHJSBNSFGPSNBTRVF EF
uma forma geral, introduziriam o movimento da Nova Gestão Pública e cujo período
EFBmSNBÎÍPEFDPSSF TFOTJWFMNFOUF FOUSFFPmOBMEPTBOPT )VHIFT 
4JMWFTUSF  "JEFJBTVCKBDFOUFÏBEFVTBSBTBCPSEBHFOTFNQSFTBSJBJTEPTFDUPS
privado no setor público e, consequentemente, tornar este mais magro e competitivo
BUSBWÏT QPSFYFNQMP EPBVNFOUPEPSFDVSTPBNFDBOJTNPTUJQPNFSDBEP DPNPB
contratação externa, e da privatização de empresas públicas) (Lane, 2000). Apesar de
tudo, foram várias as críticas apontadas a este movimento, associadas essencialmente
à sua crença nas forças do mercado enquanto panaceia de todos os problemas e enquanto mecanismo capaz de representar o interesse social geral, pelo que se procurou
VNBOPWBBHFOEBSFGPSNJTUB EFDFSUBGPSNB KÈWJTÓWFMOBUSBOTJÎÍPEPTÏDVMP"QFTBS
de apresentar alguns pontos de continuidade com a Nova Gestão Pública (realçando
os mecanismos de mercado e as parcerias público-privadas como fatores-chave para a
reforma administrativa), neste novo período, procura-se não enfatizar a importância
da competição, mas antes realçar os benefícios da colaboração, designadamente entre
Estado, Mercado e Sociedade Civil (Newman, 2002). Esta diferença implica (potenDJBMNFOUF BMUFSBÎÜFTOBMØHJDBEFUPNBEBEFEFDJTÍPFOBTSFMBÎÜFTJOUFSJOTUJUVDJPOBJT 
sublinhando-se a necessidade de uma maior e melhor integração horizontal (entre setor
QÞCMJDP TFUPSQSJWBEPFTFDUPS FWFSUJDBM FOUSFBTBENJOJTUSBÎÜFTDFOUSBM SFHJPOBM
FMPDBMFFOUSFRVFNEFmOFBTQPMÓUJDBTFRVFNÏBGFUBEPQPSTVBTEFDJTÜFT  %FOIBSEU
%FOIBSEU  
Ora, se a este contexto de mudança se associa a dimensão territorial, ﬁca-se na
QSFTFOÎB EF VN RVBESP EF HPWFSOBCJMJEBEF UFSSJUPSJBM NBJT JOUFHSBEP F FTUSBUÏHJDP 
assente na interação e cooperação de diferentes atores e na coordenação de diferentes
políticas (de base territorial e setoriais) em torno de uma agenda territorial comum
(Ferrão, 2010). Autores como Feio e Chorincas (2009) argumentam que a governança
territorial engloba a:
Capacidade de os atores públicos e privados de um determinado território conseguirem: i)
construir um ‘consenso organizacional’, envolvendo diferentes atores, de forma a deﬁnir objetivos e metas comuns; ii) acordar a contribuição de cada ator para a realização dos objetivos previamente deﬁnidos e iii) acordar a visão comum para o futuro do território (p. 140).

A noção de governança territorial está, portanto, associada à ideia de uma articulação mais eﬁciente, quer entre diferentes níveis de administração (ideia de goverOBOÎBNVMUJOÓWFMPVEFDPPQFSBÎÍPDPPSEFOBÎÍPWFSUJDBM EBFTDBMBFVSPQFJBËFTDBMB
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MPDBM  B RVF FTUÈ BTTPDJBEP P QSJODÓQJP EF TVCTJEJBSJFEBEF  RVFS FOUSF FOUJEBEFT
BUPSFTEPNFTNPOÓWFM JEFJBEFDPPQFSBÎÍPDPPSEFOBÎÍPIPSJ[POUBMFOUSFEJWFSTPT
BUPSFT JODMVJOEPFTGFSBTQÞCMJDB QSJWBEBFUFSDFJSPTFUPS RVFTUÜFTEFDJTJWBTQBSB
B GPSNVMBÎÍP EF QPMÓUJDBT F DPOTUSVÎÍP EF FTUSBUÏHJBT DPMFUJWBT UFSSJUPSJBJT #PULB 
2009; Feio & Chorincas, 2009; Janin Rivolin, 2010).
&TUBDPPQFSBÎÍPJOTUJUVDJPOBM TFKBWJBSFQBSUJÎÍPWFSUJDBMEFBUSJCVJÎÜFTFDPNpetências numa ótica de subsidiariedade, seja via cooperação entre atores baseada
OVNBWJTÍPQBSUJMIBEBTPCSFVNNFTNPUFSSJUØSJP QSFTTVQÜFUBNCÏNBCPSEBHFOT
BSUJDVMBEBTFJOUFHSBEBTEBTWÈSJBTEJNFOTÜFTTFUPSJBJT PVTFKB TVCFOUFOEFBQSPDVSB
EFDPFSÐODJBEFQPMÓUJDBT UBNCÏNFTUBTCBTFBEBTOVNBWJTÍPQBSUJMIBEBTPCSFVN
mesmo território. Esta ideia de articular, integrar e territorializar as políticas públiDBToJODPSQPSBOEPBEJNFOTÍPUFSSJUPSJBMOBTQPMÓUJDBTTFUPSJBJTFBSUJDVMBOEPFTUBT
com as políticas de base territorial, contribuindo-se assim para uma maior sinergia
FOUSFEJGFSFOUFTQPMÓUJDBTFQBSBBNBYJNJ[BÎÍPEPTTFVTJNQBDUPTUFSSJUPSJBJToSFTVMUBEPGBUPEFBTEFDJTÜFTQPMÓUJDBTTFSFNUPNBEBTFTTFODJBMNFOUFEFVNQPOUP
EFWJTUBTFUPSJBMFEFGPSNBEFTBSUJDVMBEBDPNBTQPMÓUJDBTUFSSJUPSJBJT&TUBÏVNB
questão mencionada por vários documentos de orientação política da ce, sendo
sublinhado que a articulação, integração e territorialização das políticas públicas
tornam-se cruciais, quer para uma maior eﬁciência das próprias políticas, quer para
tornar os territórios mais resilientes, capazes de se anteciparem e adaptarem às granEFT UFOEÐODJBT FWPMVUJWBT F JNQBDUPT EF BTQFDUP FDPOÙNJDP  TPDJBM  BNCJFOUBM PV
mesmo político. Tal implica considerar o território enquanto contexto diferenciador de políticas sectoriais, tornando-as consequentemente mais sensíveis ao território, e enquanto referência para a coordenação de políticas públicas, constituindo as
QPMÓUJDBTEFCBTFUFSSJUPSJBMVNSFGFSFODJBMFTUSBUÏHJDPRVFEÈinputs importantes às
políticas setoriais. É neste contexto que o território passa a ser considerado o lugar,
por excelência, de articulação e racionalidade de políticas públicas (Feio & Chorincas, 2009), reforçando a visibilidade, a legitimidade e a eﬁcácia das políticas de base
territorial, por um lado, e fomentando a simbiose entre as políticas setoriais sensíveis ao território e entre estas e as políticas de base territorial, por outro, tornandoas mais capazes de sustentar processos de desenvolvimento territorial.
Comentário ﬁnal e apresentação de quadro síntese
A incursão histórica e teórica, e a reﬂexão aqui apresentadas em torno da ct mosUSBN RVF FTUF QSJODÓQJP Ï IPKF BNQMBNFOUF SFDPOIFDJEP  UBOUP OB BSFOB QPMÓUJDB
como no debate acadêmico, enquanto novo paradigma de desenvolvimento, tornando-se um veículo catalisador e atuando inclusive como referência normativa e
cognitiva favorável ao processo de integração europeia. Mas, porque a adoção deste
princípio vem acrescentar valor à tomada de decisão política? Em primeiro lugar,
QFMPTFOUJEPEFDPFTÍP JTUPÏ QFMBQSPNPÎÍPEFMJHBÎÜFTFSFMBÎÜFTGPSUFTFOUSFJOEJWÓEVPTPVJOTUJUVJÎÜFTQBSBBMDBOÎBSmOBMJEBEFTDPNVOT BUSBWÏT QPSVNMBEP EF
VNNBJPSFRVJMÓCSJPTPDJBMFFDPOÙNJDP OBEVQMBØUJDBEFEJTUSJCVJÎÍPEFSFDVSTPT
e de participação nos processos de tomada de decisão, e, por outro, de uma afetação
de recursos mais eﬁciente, valorizando a diversidade e a singularidade. Em segundo
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lugar, pela importância da dimensão territorial que completa o próprio conceito de
coesão: a própria ce vem acrescentar esta componente na sua Política de Coesão
BPTPVUSPTPCKFUJWPTEFDPFTÍPTPDJBMFFDPOÙNJDB PRVF OVNQFSÓPEPEFQBSUJDVlar importância devido à atribuição de fundos comunitários para o pós-2013, vem
introduzir uma racionalidade adicional aos processos de tomada de decisão. Contudo, a abrangência e a falta de consenso, não só em torno do seu signiﬁcado, mas,
sobretudo, no que respeita ao seu conteúdo efetivo e funcional, têm diﬁcultado
a capacidade de utilizar este princípio nos processos de tomada de decisão. Ora,
foi este mesmo o principal propósito do presente texto: avançar com um possível
caminho para tornar o princípio de ct mais compreensível e operacional, em uma
ótica de intervenção de políticas públicas.
"T EJNFOTÜFT BOBMÓUJDBT BRVJ BQSPGVOEBEBT o heterogeneidade territorial,
organização territorial e governança territorialoQSPDVSBN FNDPOKVOUP DPOUSJCVJS
para uma melhor percepção do conceito em discussão, delineando um percurso
analítico e normativo para alcançar o desenvolvimento harmonioso de todos os
UFSSJUØSJPT JTUPÏ EJNJOVJSQSFWFOJSBTEJTQBSJEBEFTUFSSJUPSJBJT UPSOBOEPPTNBJT
IPNPHÐOFPTJOUFSOBNFOUFFDPNJOUFSSFMBÎÜFTFRVJMJCSBEBT BWBMPSJ[BÎÍPEBTVB
diversidade e complementaridades e a possibilidade da população tirar o melhor
partido das características existentes em cada território, aliada a uma capacidade de
interação e cooperação de diferentes agentes e políticas distintas (de base territorial
F TFUPSJBJT  0 2VBESP  TVNBSJB FTUBT EJNFOTÜFT BOBMÓUJDBT EFDPSSFOUFT EB
interpretação efetuada do princípio de ct, visando criar um referencial que permita
JEFOUJmDBSFTFMFDJPOBSQPTTÓWFJTDSJUÏSJPTEFJOUFSWFOÎÍPEFQPMÓUJDBTQÞCMJDBT©EURE
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quadro 1 | Dimensões analíticas do princípio de coesão territorial e respectivos
componentes de intervenção
componente de intervenção
(políticas públicas)

componente analítica
dimensões

subdimensões

finalidade

%JTQBSJEBEFT

Justiça espacial

%JWFSTJEBEF

Valorização do
capital territorial

4JTUFNB6SCBOP
(policentrismo)

%FTFOWPMWJNFOUP
urbano equilibrado e
em rede

6SCBOPSVSBM
(parceria urbanorural)

Integração territorial
de proximidade

Coordenação
vertical

Governança
multinível

Coordenação
horizontal

Cooperação
institucional e
coerência de políticas

Heterogeneidade
Territorial

Organização
Territorial

Governança
Territorial

fonte elaboração própria

objetivos
Combater a marginalização de pessoas
em contextos territoriais especíﬁcos
Tornar os territórios mais
resilientes
Criar oportunidades a partir dos ativos
especíﬁcos de cada território
Promover a identidade territorial como
GBUPSEFVOJEBEFEJGFSFODJBÎÍP
%FTFOWPMWFSDBQBDJEBEFTEF
atratividade e competitividade dos
centros urbanos
Promover a complementaridade
funcional interurbana (massa crítica
em rede)
Estimular uma cultura de cooperação
FTUSBUÏHJDBJOUFSVSCBOB
3FGPSÎBSBTSFMBÎÜFTGVODJPOBJTFP
desenvolvimento de redes (ﬂuxos) entre
os centros urbanos e as áreas rurais
%FTFOWPMWFSNFDBOJTNPTEF
interdependência e de
complementaridade entre centros
urbanos e áreas rurais
Estimular uma cultura de
participação em lógicas reticulares
sistêmicas e de proximidade
Clariﬁcar e articular a repartição
WFSUJDBMEFBUSJCVJÎÜFTFDPNQFUÐODJBT
(ótica de subsidiariedade)
Melhorar a capacidade de coordenação
e governabilidade entre diferentes
escalas de intervenção
%FTFOWPMWFSGPSNBTEFDPPQFSBÎÍP
entre diversos atores baseada numa
visão partilhada sobre um mesmo
território
%FTFOWPMWFSGPSNBTEFEJTDVTTÍPF
participação ativa dos cidadãos nos
processos de tomada de decisão
%FTFOWPMWFSBCPSEBHFOTBSUJDVMBEBT 
integradas e territorializadas das várias
políticas públicas
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