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O ordenamento do território e a saúde

O ordenamento do território tem como objectivo a procura de formas de organização do espaço que

optimizem os resultados da sua apropriação pelo ser humano num contexto de sustentabilidade.

Esta implica que a maximização da qualidade de vida no presente não se traduza na transferência de

custos incomportáveis para as gerações futuras, em termos ambientais, económicos e sociais. A

saúde assume, nesta problemática, um papel de grande relevância.

O planeamento territorial pode contribuir para a melhoria do nível de saúde das

populações e para a redução das desigualdades neste domínio, se integrar no seu

processo de concepção e de execução, os principais determinantes daquela

importante dimensão do Bem Estar.

OBJECTIVO DA ANÁLISE

Identificar e conhecer as diferentes formas de articulação entre as componentes da

política de saúde e o ordenamento do território em Portugal, com vista a estabelecer, no

Plano Nacional de Saúde, as orientações de actuação que consolidem essa integração .

ABORDAGEM

A análise desenvolver-se-á em cinco vertentes:

I- Conhecer as novas abordagens e conceitos,

ao nível do planeamento territorial e urbano e

na sua integração com a saúde.

II- Identificar sistematicamente os domínios em

que as politicas de saúde e o ordenamento do

território interferem entre si.

III- Identificar as estratégias, as opções e as orientações

adoptadas nos diversos instrumentos de politica que

se constituem em referenciais de enquadramento das

acções a promover pelo futuro PNS 2011-2016 .

IV- Construir as linhas estratégicas de actuação e os

tipos de medidas a adoptar no âmbito do para os

domínios que interagem com as políticas e as

opções do ordenamento do território .

V- Delinear instrumentos de acompanhamento e

monitorização das estratégias adoptadas,

identificando uma matriz selectiva e operacional

de indicadores de processo e de resultado.

A TEMÁTICA

:
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