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INTRODUÇÃO 

 

As actividades humanas desenvolvem-se sobre o território procurando adaptá-lo às suas 

necessidades, de que resulta uma determinada organização espacial do mesmo. Por sua 

vez esta organização influencia e condiciona as decisões que determinam o 

desenvolvimento das actividades humanas, nomeadamente no que respeita a alocação dos 

recursos e dos investimentos, e consequentemente os resultados que daí se possam obter 

em termos de qualidade de vida e de bem-estar.  

O ordenamento do território tem como objectivo a procura da organização do território 

que optimize os resultados da sua apropriação de uma forma sustentada, em que a 

aspiração a uma elevada qualidade de vida no presente se compatibilize com a exigência 

de não transferir para as gerações futuras a respectiva factura em efeitos sócio-

económicos e ambientais. 

As exigências da sustentabilidade incorporam necessariamente entre os seus objectivos o 

reforço da coesão territorial, dada a forma decisiva como esta contribui para uma maior 

equidade nas condições de vida das populações e potencia os factores territoriais que 

contribuem positivamente para as dinâmicas de desenvolvimento. 

Os objectivos e as opções do ordenamento territorial, entendido neste sentido global e 

integrado, devem influenciar (balizando/condicionando ou, inversamente, potenciando) 

as actividades concretas e parcelares, incluindo as politicas públicas sectoriais, as 

quais, por sua vez, devem exigir ao ordenamento do território as soluções que mais 

contribuam para optimizar os seus próprios objectivos e as suas metas sectoriais. 

Assim acontece na concatenação do ordenamento do território com o domínio da saúde, 

elemento essencial da qualidade de vida e do bem-estar, sendo o espaço geográfico 

obviamente o lugar em que estas questões se confrontam e se cruzam, em escalas 

diversificadas de abordagem: 

• Para o ordenamento do território, importarão as componentes das politicas de 

saúde cujas repercussões espaciais sejam susceptíveis de influenciar a configuração 

e a evolução da organização espacial 
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• À saúde, interessarão os aspectos de organização do território que possam ter 

influência nos níveis de saúde das populações e na sua evolução. 

Relevam assim como questões fundamentais (i) o que deve o Ordenamento do Território 

esperar das politicas de  Saúde, e (ii) o que deve a Saúde esperar das politicas de  

Ordenamento do Território. 

(i)  QUE DEVE O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ESPERAR DAS POLÍTICAS 

DE SAÚDE? 

• Que as componentes da politica de saúde com repercussões espaciais, 

nomeadamente a configuração das redes de equipamentos e serviços, e as suas 

diversas soluções funcionais e organizativas, contribuam positivamente para a 

própria consolidação de modelos mais equilibrados de organização do espaço, 

potenciando as suas virtualidades através: 

- do robustecimento do sistema urbano (dotação dos principais centros 

populacionais com equipamentos de nível superior e/ou a prestação de serviços 

de carácter avançado), e 

- da promoção da equidade territorial no acesso de todos os cidadãos aos 

cuidados de saúde (combinação de soluções de mobilidade das pessoas com as 

dos serviços e das funcionalidades), 

assumindo como princípio básico a lógica da maximização do acesso a serviços 

de efectiva qualidade. 

(ii) QUE DEVE A SAÚDE ESPERAR DAS POLÍTICAS DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO? 

• Que as estratégias de estruturação espacial conduzam a conformações do território 

mais equilibradas, no sentido de minimizarem os congestionamentos urbanos e de 

combaterem a progressiva rarefacção populacional dos territórios mais periféricos,  

- contribuindo para a coesão e para a sustentabilidade territoriais, e  

- assegurando assim uma maior sustentabilidade técnica, económica e social do 

sistema de saúde e das suas formas organizacionais 
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• Que as opções e as regras concretas de distribuição das funções e da conformação 

dos espaços (em particular os espaços urbanos) contribuam activamente para a 

promoção da qualidade de vida e, consequentemente, da melhoria da saúde das 

populações, em suma, contribuam activamente para a construção de “territórios 

saudáveis”. 

O resultado último da combinação destas duas abordagens, ou seja, a criação e o 

robustecimento de um espaço equilibrado, coeso e sustentável, suportado por uma rede de 

comunicações e de transportes eficaz em termos da redução do constrangimento  

distância-tempo, trará benefícios elevados em termos da qualidade de vida em geral e em 

termos do acesso aos serviços de saúde em particular. 

A existência de politicas de saúde que orientem os investimentos e os recursos materiais e 

humanos para os sub-espaços a que o ordenamento territorial atribui uma função 

estratégica no desenvolvimento económico-social  potenciará  os  ganhos em saúde e uma 

superior equidade na sua distribuição territorial. 

É neste enquadramento que se devem desenvolver a identificação e o conhecimento das 

diferentes formas de articulação entre as componentes da politica de saúde e o 

ordenamento do território, com vista a estabelecer, no correspondente Plano Nacional de 

Saúde, as orientações de actuação que optimizem os efeitos virtuosos dessa articulação. 

Com esta análise pretende-se reflectir sobre o “estado da arte” das políticas públicas e dos 

instrumentos por elas utilizados, tanto no que respeita ao Ordenamento do Território 

como às componentes da Politica de Saúde que directamente com ele se articulam. 

Deseja-se conhecer as novas abordagens e conceitos, ao nível do planeamento territorial e 

urbano na sua integração com a saúde, susceptíveis de informar e justificar as politicas 

públicas, e os instrumentos de acção, com impacto na qualidade de vida e no bem-estar. 

Nesta parte do trabalho deseja-se igualmente ter presentes estudos de caso, análises e 

propostas que se mostrem particularmente relevantes na compreensão de uma mais 

robusta relação entre o território e a saúde. 
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1. QUADRO CONCEPTUAL 

 

1.1. Actuais tendências de evolução socioeconómica na Europa e seu impacto 

territorial 

A actualidade do tema sobre saúde, e a sua expressão em termos territoriais, 

nomeadamente sobre a saúde urbana, pode ser explicada em parte pelos padrões de 

crescimento e de distribuição das populações à escala mundial. Dos movimentos das 

populações do campo para as vilas e para as cidades, dos movimentos migratórios entre 

países próximos evoluiu-se para movimentos das zonas mais pobres para as mais ricas à 

escala global. Em alguns países algumas das suas grandes cidades estão a conhecer 

processos de declínio das suas condições de vida e de bem-estar, face ao crescimento 

rápido da sua população, com deterioração das infra-estruturas físicas, com a decadência 

do seu miolo urbano e um crescimento de zonas habitacionais periféricas de má qualidade 

habitacional e ambiental a que se associam funções muito restritas. 

Em termos de saúde as consequências da pobreza nas cidades e respectivos subúrbios na 

Região Europeia incluem uma elevada prevalência da doença cardíaca e do AVC, do 

cancro, dos acidentes, da  violência e da prevalência de  doenças sexualmente 

transmissíveis incluindo nestas a SIDA. As tendências de crescimento e a decadência em 

algumas cidades tem sido acompanhada por dramáticas mudanças nas estruturas 

tradicionais, nomeadamente na estrutura familiar e nas diferentes expectativas em termos 

dos papéis do homens e da mulher, com transformações nos estilos de vida pessoais e 

sociais. 

As tendências recentes ao nível socioeconómico vão no sentido de reforçar o papel 

central das cidades, e dos sistemas urbanos, no desenvolvimento económico na maioria 

dos países europeus. O processo de globalização tem gerado alterações na estrutura 

espacial das cidades, e na rede complexa de relações que entre elas se tem vindo a 

desenvolver, ultrapassando os constrangimentos que as fronteiras nacionais poderiam 

representar. 
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 Em muitos países europeus tem-se vindo a conhecer um importante progresso social com 

aumento da esperança de vida, da redução de situações extremas de carência e de 

privação, potencialmente ameaçadoras da vida humana, assim como das doenças 

evitáveis e curáveis. No entanto esta tendência tem coexistido com o aumento da pobreza 

nas cidades, em particular nos anos 80 e 90. Existem importantes diferenças na qualidade 

de habitação dentro da mesma cidade, entre grupos de baixo e de elevado rendimento, 

entre a habitação privada e a destinada a aluguer ou entre a habitação pública e a 

habitação própria.   

O crescente processo de urbanização, em particular na Europa Central e de Leste, 

motivado pelo superior aumento de emprego nas grandes cidades, relativamente às 

pequenas cidades e vilas, tem gerado problemas de pobreza, de exclusão e de segregação 

social. Os centros das cidades têm vindo a ser o local de habitação de grupos sociais mais 

vulneráveis e/ou mais marginalizados. Os negócios e as pessoas de superior rendimento 

têm vindo a deslocar-se para a periferia próxima, atraídos por menor congestionamento e 

por uma superior qualidade habitacional e ambiental. 

Os problemas ambientais e de transporte aumentaram na maioria das cidades colocando 

novos desafios à saúde e reduzindo o nível de qualidade de vida percepcionado pelas 

populações. Segundo a European Environment Agency o ambiente das cidades europeias 

em geral tem vindo a piorar. Cerca de 2/3 da população europeia vive em áreas urbanas, 

cobrindo 1% da área total. Apesar da qualidade do ar nas cidades ter vindo a melhorar é 

ainda insatisfatória em muitas grandes cidades. A disponibilidade de água nas áreas 

urbanas nem sempre é a adequada, nem é gerida de forma eficiente. O consumo de 

recursos escassos pelas cidades é crescente. Cada dia numa cidade com 1 milhão de 

habitantes consome em média 11 500 toneladas de fuel fóssil, 320 000 toneladas de água 

, 2000 toneladas de alimentos e produz 2500 toneladas de CO2 . 

As componentes sociais do desenvolvimento sustentável, incluindo a equidade e a justiça 

social, a integração e a estabilidade sociais, são consideradas centrais para um adequado 

funcionamento das sociedades urbanas e necessitam de ser melhor estudadas, de forma a 

compreender o impacto dos determinantes sociais na ocupação socialmente equilibrada e 

sustentável dos territórios. 

A governação urbana exige competências e mecanismos transparentes e acessíveis na 

prestação de contas, representando um factor chave para o desenvolvimento económico e 

social dos territórios. Uma nova abordagem ao processo de planeamento tem vindo a ser 
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defendida, para a qual a participação e a integração das diferentes perspectivas sectoriais, 

nomeadamente a da saúde, representam pressupostos fundamentais para se conseguirem 

territórios saudáveis, produtivos e equitativos. 

 

1.2. Novas exigências para o planeamento territorial e urbano 

Muitos especialistas consideram que o planeamento territorial, quer em áreas mais 

urbanas quer em espaços mais ruralizados, deve ser um instrumento chave para um 

desenvolvimento sustentável à escala local. Desde a conferência do Rio em 1992, The  

United Nations Conference on Environment and Development,  que se verifica um 

crescente interesse em torno de novas abordagens para reduzir o risco ambiental e para 

aumentar o nível de saúde das populações. Na região europeia, parte dessa reflexão e 

algumas propostas de abordagem e de linhas de acção estão sistematizadas em 

documentos produzidos no quadro da Agenda 21 e Health 21, servindo de referência à 

elaboração de programas, projectos e acções de instituições nacionais e internacionais de 

forma a responder aos desafios nacionais e locais do desenvolvimento saudável, 

equilibrado e sustentável. 

No quadro do Projecto da OMS,  em torno do tema das Cidades Saudáveis (WHO 

Healthy Cities) e das Cidades e Vilas Sustentáveis (European Sustainable Cities and 

Towns Campaign),  o planeamento territorial, seja nacional, regional ou local, tem vindo 

a ser visto como um instrumento, e um processo,  capaz de  contribuir para a redução de 

stress urbano, de tornar as cidades e as vilas em  locais de fruição saudável para os seus 

habitantes e de assegurar  um quadro de desenvolvimento sustentável ao nível local. A 

Comissão Europeia, em alguns dos seus documentos e reflexões estratégicas, tem vindo a 

reconhecer o papel central do planeamento urbano, considerando-o como um dos 

instrumentos que pode aumentar o desenvolvimento das cidades porque: encoraja uma 

superior diversidade; evita a expansão urbana; revitaliza os centros das cidades; promove 

o seu redesenho; e reavalia os problemas da produção e da gestão dos resíduos. 

Os exemplos da estreita relação entre planeamento territorial e a saúde humana mostram 

o seu papel central nos processos de melhoria dos níveis de saúde das populações, pela 

influência mais ou menos directa que alguns determinantes físicos e sociais podem 
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exercer sobre as condições actuais e futuras da saúde das populações. O uso do solo e as 

estratégias de transporte afectam a qualidade do ar e o ruído e as condições de mobilidade 

das populações; os resíduos da actividade humana afectam de maneira directa e indirecta 

o nível de saúde, pela influência que possam ter na qualidade dos recursos naturais, 

alguns dos quais escassos e perecíveis; as estratégias ao nível da habitação, em termos do 

seu desenho e distribuição territorial, podem afectar o acesso de todos os grupos da 

sociedade a condições de habitação adequadas; o uso de determinados materiais na 

construção tem impacto na saúde física; o planeamento das acessibilidades e da 

mobilidade afecta a escolha das diferentes alternativas de transporte, influenciando a 

decisão individual de utilizar meios de transporte mais  saudáveis,  como andar a pé ou de 

bicicleta. Segundo Kornov, L. (2009) assegurar as condições para o desenvolvimento da 

saúde é um dos maiores desafios do planeamento territorial local e da governação urbana.  

Ainda que exista alguma diversidade de abordagens no enquadramento institucional e na 

capacidade de intervenção por parte dos planos de âmbito territorial, é de esperar que 

estes cumpram três funções principais: (i) uma função de planeamento estratégico, pois 

ao planear a longo prazo permite ter uma visão integrada sobre o futuro, baseada numa 

avaliação geral dos pontos fortes, dos pontos fracos, das oportunidades e das ameaças; (ii) 

uma função de execução, ao implementar uma ampla diversidade de domínios e de 

conteúdos ao nível das estratégias, das politicas, dos projectos, das estruturas, do uso do 

solo, do desenvolvimento comunitário e de transporte e da acção ambiental, entre alguns 

outros; (iii) finalmente, a importante função de avaliação e de controle dos processos e 

dos resultados alcançados, através da utilização dos adequados instrumentos de 

acompanhamento e de análise. 

As abordagens tradicionais do planeamento territorial têm sido objecto de análise crítica, 

pela dominância de uma perspectiva redutora no seu processo de concepção, elaboração e 

gestão, porque historicamente se têm dedicado fundamentalmente ao planeamento das 

estruturas físicas e do uso do solo. O  processo de planeamento tem sido igualmente alvo 

de análise crítica porque é frequentemente complexo, burocrático, estático, consumidor 

de tempo e elitista. É também avaliado negativamente por não promover a participação 

da população e por não envolver nas suas diversas fases as comunidades, as ONG e os 

seus directos beneficiários. Muitas vezes está divorciado das instituições responsáveis 

pelo financiamento das intervenções urbanas e por todas aquelas que disponibilizam as 

infra-estruturas e os serviços com impacto nível de bem estar dos cidadão como são o 
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exemplo das que planeiam e administram a saúde, a educação, os serviços de âmbito 

social,  entre  alguns outros sectores. É reconhecida a necessidade de ser dado um ênfase 

particular à descentralização, à transparência e à prestação de contas. 

O ciclo de vida sustentável está relacionado de forma próxima com o desenvolvimento 

sustentável. As cidades devem ser apropriadas para todas as pessoas independentemente 

da idade, do seu estado e das suas limitações. As políticas estritas de zonamento urbano 

das passadas décadas levaram ao uso diferenciado do solo e ao desenvolvimento de 

extensos subúrbios residenciais, estimulando a utilização dos transportes mecânicos, o 

que tem estado no centro de alguns problemas ambientais e de saúde.  

Os princípios que suportaram as práticas de planeamento urbano precisam assim de ser 

profundamente revistos. As estratégias que apontam para a diversificação dos usos do 

território urbano e a maior compactação deste favorecem a possibilidade de as pessoas 

viverem perto do seu local de trabalho e dos serviços que diariamente necessitam, 

permitindo que o automóvel passe a ser uma opção em vez de uma necessidade. Também 

um novo modelo de concepção e de gestão do planeamento territorial e urbano começa a 

ser exigido no sentido de o tornar mais flexível, indicativo e pró-activo, e que seja capaz 

de reflectir os novos/velhos problemas que se colocam às sociedades. 

1.3. Articulação institucional entre o Ordenamento do Território e a Saúde 

A prossecução do ordenamento do território exige políticas públicas pró-activas, tanto de 

intervenção directa naquele como de regulação do seu uso e transformação, cuja 

coerência interna (em termos de articulação entre objectivos, modelos espaciais, 

estratégias, metas e recursos a mobilizar) se procura garantir recorrendo 

privilegiadamente à figura dos planos de índole territorial.  

No seu conteúdo fundamental, estes instrumentos identificam as incidências espaciais das 

diferentes estratégias e políticas, procedendo à respectiva espacialização através da 

concepção de modelos de estruturação do território e da definição de orientações para a 

conformação dessas políticas ao ordenamento espacial adoptado. 

Os modelos territoriais adoptados pelos planos constituem-se em referenciais para a 

espacialização das políticas públicas quer globais quer sectoriais, nomeadamente para 

a fundamentação das escolhas de alocação daqueles investimentos que se regem por 
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critérios mais exigentes de selectividade e/ou que, pela sua natureza, se têm de articular 

mais fortemente com o sistema urbano e as funções de centralidade dos seus principais 

nós. 

Esta temática está no nosso País institucionalmente enquadrada pela Lei de Bases da 

Politica de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPOTU)1, que estabelece os 

diferentes tipos de planos de incidência territorial (aí genericamente designados por 

Instrumentos de Gestão Territorial – IGT) de que a Administração Pública se deve 

dotar. 

Esta lei estabelece também o sistema de gestão territorial, que dá o enquadramento 

institucional das formas como se deve realizar a articulação mútua do ordenamento do 

território com as incidências espaciais das políticas sectoriais, nomeadamente:  

I- Ao prever, entre os diferentes instrumentos de gestão do território, a figura dos 

instrumentos de politica sectorial, que têm em vista a programação ou concretização 

das politicas de desenvolvimento económico-social com incidência espacial, e a 

identificação do seu impacto territorial, a materializar nos chamados Planos 

Sectoriais; estes são planos da responsabilidade dos diversos sectores da 

administração central, em que se concretizam as suas opções que possuam incidência 

territorial.  

II- Ao estabelecer que os instrumentos de gestão territorial, na sua globalidade, 

vinculam em permanência todas as entidades públicas, exigindo também, e em 

consequência,  a mútua compatibilização de todos estes instrumentos entre si. 

III- Ao definir as formas como os planos sectoriais se articulam e se compatibilizam com 

os planos de ordenamento do território de carácter global e transversal, 

nomeadamente nas escalas nacional e regional (Programa Nacional de Politica de 

Ordenamento do Território – PNPOT – e Planos Regionais de Ordenamento do 

Território – PROT). 

Especificamente, estipula aquele diploma que “os planos sectoriais desenvolvam e 

concretizem, no respectivo domínio de intervenção, as directrizes definidas no Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território” (PNPOT) e a sua “elaboração (...) 

                                                 
1 Lei nº 48/98, de 11 de Agosto, alterada pela Lei nº 54/2007, de 31 de Agosto 
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vise a necessária compatibilização com os planos regionais de ordenamento do território, 

relativamente aos quais tenham incidência espacial”.2 

                                                 
2 No Anexo 1 faz-se uma explanação mais pormenorizada do sistema de gestão territorial em vigor do ponto de vista das 

exigências que coloca às politicas sectoriais 
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2.  CONTRIBUTOS DA POLÍTICA DE SAÚDE PARA O ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO 

 

Como já foi referido, as componentes da política de saúde com repercussões espaciais 

devem contribuir positivamente para a consolidação de modelos mais equilibrados 

de organização do espaço. 

A adopção de politicas de saúde que orientem os investimentos e os recursos materiais e 

humanos para os pontos nodais a que o ordenamento territorial atribui funções estraté-

gicas de estruturação espacial, potenciará  ganhos de coesão e de sustentabilidade 

territoriais, por via do robustecimento do sistema urbano e da promoção da equidade 

territorial no acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde. 

Para tal as políticas de saúde devem ter em conta, no que se refere às suas repercussões 

espaciais, os instrumentos de gestão territorial de carácter globalizante e transversal (em 

especial os de maior abrangência geográfica), compatibilizando-se com o que estes 

determinam. Importa assim identificar nestes documentos quais as suas orientações e 

directrizes que mais decisivamente podem interferir com a conformação das opções das 

políticas de saúde com incidências espacializadas. 

A nível nacional, os princípios, objectivos e orientações para a organização espacial do 

território encontram-se consignados no Programa Nacional de Politica de Ordenamento 

do Território (PNPOT)3, que subsequentemente foram ou estão a ser desenvolvidos e 

concretizados nos Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT). 

Genericamente, a visão adoptada nestes instrumentos assenta, por um lado, no papel 

central do sistema urbano como estrutura de suporte à apropriação humana do território e, 

por outro, na exigência de sustentabilidade na utilização do mesmo. 

O conteúdo proposicional do PNPOT condensa-se num modelo territorial representando 

“a inscrição espacial da visão, ambição, desígnios e opções estratégicas que sintetizam o 

                                                 
3 Aprovado pela Lei nº 58/2007, de 4 de Setembro, rectificada pela Declaração de Rectificação nº80-A/2007, de 7 de 
Setembro 
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rumo a imprimir às políticas de ordenamento e desenvolvimento territorial no horizonte 

2025, (...) novo mapa de um Portugal que se pretende: 

− Um espaço mais sustentável e mais bem ordenado 

− Uma economia competitiva, mais integrada e aberta 

− Um território mais equitativo em termos de desenvolvimento e bem-estar 

− Uma sociedade criativa e com mais sentido de cidadania.” 

O modelo territorial adoptado no PNPOT estrutura-se em grandes vectores de 

identificação e organização espacial dos recursos territoriais, em que o sistema urbano, 

de acessibilidades e de conectividade internacional se constitui como a espinha 

vertebral e estrutura determinante da organização do território e da sua projecção e 

competitividade internacionais. 

Das opções que subjazem a esta perspectivação, salienta-se o “reforço, fora das 

aglomerações metropolitanas, especialmente no interior, do sistema urbano constituído 

pelas cidades de pequena e média dimensão, privilegiando as ligações em rede (...)”.  

Por outro lado, as Resoluções do Conselho de Ministros que mandam elaborar os PROT, 

estabelecendo as directivas para a conformação do seu conteúdo, dão especial ênfase à 

definição das opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento das regiões e 

consequente conformação dos modelo de organização dos seus territórios, identificando 

sistematicamente como objectivos, entre outros, estruturar o sistema urbano e 

reforçar/promover o policentrismo. 

Este materializa-se na construção de “regiões de cidades” de fortes complementaridades, 

em que o espaço público e as centralidades de comércio, serviços e lazer funcionem física 

e simbolicamente como nós articuladores dos tecidos urbanos e regionais e transmitam 

coesão às áreas de densidades diferenciadas. 

Tal construção passa por várias dimensões de política, nomeadamente (i) pela afirmação 

de um conjunto de polaridades estruturadoras do território regional, (ii) pelo reforço de 

eixos inter-urbanos fundamentais para a organização territorial e (iii) pela criação de 

redes de proximidade para a formação de subsistemas urbanos ou de aglomerações 

urbanas e para a integração dos espaços rurais. 

Os sistemas urbanos regionais de carácter policêntrico estruturam-se em cada região 

através de conjunto de aglomerações, centros e núcleos urbanos que desenvolvem 
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funções diferenciadas e que se constituem como as âncoras do desenvolvimento regional 

em diferenciados níveis de estruturação funcional (três a cinco, conforme as regiões). 

Todos os planos regionais detêm no entanto em comum o papel primordial que reservam, 

nesta estruturação funcional diferenciada, às denominadas “Cidades Regionais” e 

“Conjuntos Regionais de Cidades” (obviamente acrescidas das aglomerações de níveis 

superiores a este, quando existam): serão estes os nós a privilegiar como pólos 

nucleares do desenvolvimento do território, onde se devem ancorar os compromissos 

entre os objectivos de competitividade e de coesão regional, nomeadamente 

concentrando neles as intervenções públicas de promoção de equipamentos de nível 

superior e da prestação de serviços avançados às populações e às empresas. 

Nesta perspectiva, a equidade territorial na provisão de equipamentos colectivos e no 

acesso de todos os cidadãos aos serviços de interesse geral, quer os básicos quer os mais 

diferenciados (em particular nas áreas de maior rarefacção populacional e/ou de 

dinâmicas demográficas menos sustentadas) há que ser procurada potenciando o 

contributo das infra-estruturas, equipamentos e serviços para a qualidade de vida e 

competitividade dos territórios numa lógica da acessibilidade e qualidade da prestação do 

serviço, em detrimento da valorização da infra-estrutura ou equipamento físico, assente 

em três componentes fundamentais: 

a) Uma rede de proximidade e de serviços de transportes que permita a mobilidade 

dos doentes e o acesso aos serviços em condições razoáveis de distância-tempo, 

necessariamente complementados, onde tal não for viável, por serviços móveis e de 

itinerância;  

b) A generalização do acesso a infra-estruturas de telecomunicações avançadas 

(banda larga), adequadas às exigências das novas ferramentas TIC, cobrindo todos 

os nós das redes de equipamentos e serviços de carácter fixo, incluindo os mais 

periféricos (no caso presente, os Centros de Saúde e respectivas extensões); 

c) Uma distribuição e fixação mais equitativa de recursos humanos 

especializados. 

Em maior ou menor grau, em todos estes instrumentos se acaba por dar acolhimento, nos 

seus objectivos, à promoção e reforço da coesão territorial. A materialização deste 

objectivo passa pela crescente equidade territorial de acesso a bens, serviços e 

oportunidades, no pleno entendimento de que tal não é sinónimo de uniformidade 
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territorial nem de uniformidade de investimentos ou soluções, nem tem subentendida 

qualquer aspiração a uma redistribuição uniforme da população pelo território, que aliás 

nunca historicamente se verificou. Trata-se simplesmente de procurar garantir a equidade 

através da máxima eficácia das intervenções – em termos de rapidez de efeitos e de 

universalização – num contexto de utilização sustentável dos recursos.  

Tal fundamenta e legitima a eventual adopção de uma postura de descriminação positiva 

nas políticas e acções a empreender, que permita, quando necessário, desrespeitar uma 

corres-pondência estrita entre a dimensão dos meios mobilizados e a distribuição 

populacional, uma vez que a base de partida é, já de si, desigual quanto à distribuição 

espacial dos níveis de atendimento e/ou satisfação. 

Ou seja, a manutenção de níveis mínimos de coesão territorial pode exigir a 

existência permanente de estruturas (serviços ou equipamentos) que, face às 

procuras existentes ou potenciais, não atinjam nem venham a atingir, num curto 

horizonte temporal, limiares estritos de rentabilidade social e/ou económico-

financeira, desde que estejam obviamente salvaguardados a dimensão e o 

movimento mínimos que garantam adequados padrões de qualidade de serviço. 

Só uma actuação voluntarista neste sentido poderá levar a que, a médio prazo e 

articuladamente com a evolução dos sistemas de conectividades, se atenue ou mesmo 

pontualmente se inverta (como tem vindo a acontecer na generalidade das sedes de 

concelho desde os anos oitenta do século passado) o sentido dos movimentos 

demográficos, fixando ou atraindo população jovem e em idade activa suficiente para 

permitir que, a mais longo prazo, os espaços mais periféricos ganhem capacidade para 

sustentarem estratégias mais autónomas de desenvolvimento baseadas no aproveitamento 

e valorização dos recursos locais. 

Assim, no seu contributo para a prossecução das opções de ordenamento do território 

nacional estabelecidas nos instrumentos de desenvolvimento territorial (PNPOT e 

PROT), com as quais se têm obrigatoriamente de compatibilizar, as componentes da 

politica de saúde com repercussões espaciais (nomeadamente as que se traduzem na 

configuração das redes de equipamentos e serviços) devem: 

• Assumir os modelos territoriais e as opções estratégicas constantes daqueles instru-

mentos como o referencial para a conformação das incidências espaciais das 
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referidas, na dupla perspectiva da configuração espacial a adoptar para redes e 

sistemas e do estabelecimento das prioridades de intervenção 

• Integrar nas suas próprias opções o carácter policêntrico do sistema urbano e a 

estruturação deste através de um conjunto de aglomerações, centros e núcleos 

urbanos que desenvolvem funções diferenciadas e que se constituem como as 

âncoras do desenvolvimento dos modelos territoriais adoptados [Cartograma 1] 

• Compatibilizar, tendo sempre em conta as necessidades das populações e as 

condições de acessibilidade, a organização das redes de equipamentos e serviços 

públicos com a configuração dos modelos de sistema urbano e de mobilidade, 

optimizando as articulações em rede. 

• Estruturar nas áreas de baixa densidade de procura, as redes dos equipamentos e 

serviços colectivos de proximidade recorrendo à combinação de soluções de 

mobilidade das pessoas com as dos serviços e das funcionalidades (sistemas 

ambulatórios), assumindo como princípio básico a lógica da maximização do 

acesso a serviços com adequados padrões de qualidade. 
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Fontes:  PROT Norte (proposta), PROT Centro (proposta), PROT Oeste e Vale do Tejo, PROT Área Metropolitana de 
Lisboa, PROT Alentejo (proposta) e PROT Algarve  
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3.  CONTRIBUTOS DAS POLITICAS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓ-

RIO PARA A SAÚDE 

 

3.1. A sustentabilidade urbana e a relevância da componente saúde 

Uma cidade sustentável pode ser definida como uma cidade cuja população goza de uma 

elevada qualidade de vida e que cuida de não transferir, para as gerações futuras,  os 

problemas socioeconómicos, ambientais  e de saúde. Para que tal  seja possível existe 

consenso em considerar que os novos princípios de um planeamento territorial 

sustentável necessitam de uma abordagem intersectorial, incorporando não só os aspectos 

espaciais e ambientais, mas também os que se relacionam com  a  saúde e com outras 

dimensões de âmbito económico, social e cultural. 

Esta abordagem do desenvolvimento sustentável está incorporado no European Union`s 

Fifth Environmental Action Programme onde se considera que as suas principais 

preocupações devem ser as de manter a qualidade de vida, assegurar o acesso com 

estabilidade aos recursos naturais e aos recursos construídos, e evitar a destruição 

ambiental. O European Comission`s Expert Group on Urban Environment declara que o 

desenvolvimento sustentável é abrangente e está relacionado com a qualidade de vida, 

com a equidade social (prevenindo a pobreza e a exclusão social), com a equidade 

intergeracional e com a dimensão ética e social do bem-estar, na qual a saúde tem um 

papel relevante. 

É necessário assegurar mudanças nos estilos de vida, na produção e no consumo. Um pré-

requisito chave para essa mudança é a necessidade de um compromisso politico para a 

sustentabilidade. As políticas e as acções precisam de ser integradas quer ao nível central 

quer local. 

O objectivo deverá ser o de construir uma nova cultura urbana, que permita coexistirem 

nos mesmos bairros populações com diferentes níveis de rendimento, usufruindo de um 

estilo de vida sustentável numa estrutura urbana viável. Os cidadãos, em todos os passos 

da sua vida, necessitam de se tornar mais cientes das consequências dos seus estilos de 
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vida e do significado da mudança, quer ao nível individual quer comunitário. Esta 

perspectiva exige instrumentos de planeamento mais robustos e abrangentes.  

A iniciativa  Agenda 21 Local tem como enfoque principal  o de criar uma cultura de 

sustentabilidade ao considerar que a  administração local tem um papel chave na sua 

implementação. É ao nível da governação mais próxima das pessoas que é possível 

educar, mobilizando e respondendo perante o público, com vista à promoção do objectivo 

da sustentabilidade. O processo de discussão relacionado com Agenda 21 Local não 

indica que devam ser criados novos sistemas de planeamento, mas sim que devem ser 

readaptados os instrumentos existentes, tornando os planos de âmbito local mais 

abrangentes de forma a assegurarem a sustentabilidade no desenvolvimento dos seus 

territórios. 

As questões da saúde são fundamentais para assegurar um desenvolvimento sustentável, 

devendo integrar de forma relevante os planos territoriais de nível local. São referidos 

como exemplos de boas práticas neste domínio: Local Agenda Network na Suécia, 

Manual in environment and planning em Roterdão, Environment and action plan em 

Lancashire, entre alguns outros. 

O planeamento urbano exclusivamente focado na regulação e no controle do uso do solo 

não é suficiente para um novo enfoque na saúde e no bem-estar da população urbana. 

Este requer que se encontrem as politicas e os meios para as implementar, capazes de 

atingir simultaneamente os objectivos do desenvolvimento social, ambiental e 

económico.  

As experiências das autoridades locais em toda a Europa mostram claramente que não é 

fácil mudar de um simples mecanismo de regulação do uso do solo para um processo de 

planeamento que incorpore as dimensões da saúde e da sustentabilidade social. Este 

processo requer três elementos: 

I- Que se adopte uma estrutura de planeamento nacional que incentive uma perspectiva 

integradora e que coloque a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável 

num ponto elevado da agenda urbana. 

II-  Que possam ser anuladas as barreiras existentes entre os interesses relacionados com 

o planeamento urbano, com os transportes, com o ambiente e ainda com os 

interesses económicos, sociais, da saúde e da comunidade, de forma a cooperarem 

com vista ao interesse principal. 
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III- Que novas formas de pensar e que orientações inovadoras desafiem os abordagens 

convencionais e coloquem novas práticas no processo de planeamento, 

aprendendo com os exemplos demonstradamente bem sucedidos. 

 

Integrar a Saúde no Planeamento Urbano representa um novo desafio para os 

profissionais ligados ao planeamento urbano e da saúde: as ligações entre a saúde e a 

sustentabilidade são complexas, porque as questões em jogo não são unicamente da 

ordem da sustentabilidade física e ambiental, antes estão também relacionadas com a 

sustentabilidade social e económica. Alguns modelos sugerem que a convivência 

comunitária, a qualidade ambiental e a vitalidade económica precisam de ser balanceadas 

e integradas de forma a assegurar a coesão social, a existência de uma comunidade cívica 

robusta, e a serem atingidos níveis superiores de saúde e de bem-estar. 

Dados os princípios, as estratégias e os bons exemplos, o que pode o planeamento urbano 

fazer para promover a saúde e o bem-estar das populações nas cidades? A nova 

abordagem no sentido de tornar o planeamento urbano mais efectivo deve ter presentes os 

seguintes princípios: 

1. Participação da comunidade com vista encorajar o sentido de pertença, envolvendo  

as  comunidades e  capaz de promover a percepção publica dos problemas e das 

soluções. 

2. Colaboração intersectorial nas várias fases do processo de planeamento. 

3. Envolvimento de todos os stakeholders das cidades, cujos interesses afectam ou são 

afectados pelo processo de planeamento urbano, desde a sua fase inicial de 

preparação até à sua implementação e acompanhamento. 

4. Coordenação entre os planos, os regulamentos e as política de âmbito  nacional,  

com a informação e com as estratégias de âmbito local. 

5. Interacção entre o planeamento urbano e planeamento económico de forma a 

assegurar relações entre os vários instrumentos que afectam as cidades, 

especialmente as que se orientam para o emprego local e para as necessidades do 

pequeno comércio. 
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6. Sustentabilidade tendo em conta os princípios da Agenda 21, de forma a assegurar o 

desenvolvimento sustentável a longo prazo, incluindo neste instrumentos eficientes 

da gestão energética. 

7. Viabilidade financeira  no sentido de que as cidades devem preparar os planos com 

um completo conhecimento das implicações financeiras das propostas, incluindo os 

custos de investimento e de manutenção. 

8. Subsidiariedade no sentido de a tomada das decisões de planeamento se realizar ao 

nível mais próximo que permita atingir os objectivos da forma mais eficaz e 

eficiente. 

 

 

 

3.2. As cidades, a vida física activa e a saúde das populações 

3.2.1. O papel do planeamento e do ordenamento urbano 

Duhl LJ, Sanchez AK (1999) referem que o ambiente social e físico das cidades têm um 

importante papel na saúde das suas comunidades reafirmando que o planeamento urbano 

pode e deve servir como uma forma de prevenção primária, contribuindo para que se 

atinjam bons resultados nos níveis de saúde. Mantém-se o princípio de que uma cidade 

saudável não é só a que atinge um determinado nível de saúde, mas a que está consciente 

da sua importância  e do que é necessário fazer, em termos de processo e de estrutura, 

para a atingir e para a melhorar. Uma cidade saudável e activa é aquela que 

continuamente cria e melhora oportunidades no seu ambiente urbano, quer no domínio 

social quer no edificado, expandido os recursos comunitários de forma a permitir que 

todos os cidadãos sejam fisicamente activos na sua vida diária. 

Edwards, P, e Tsouros, A.D (2009)  reflectem sobre a efectiva necessidade de se estabe-

lecerem planos com vista à dinamização da  actividade física nas cidades.  Estão demons-

trados, e são há muito conhecidos, os benefícios resultantes da actividade física na saúde 

das populações. Manter uma vida activa, de forma moderada e regular, promove o bem-

estar mental, físico e social, ajuda a prevenir a doença e a incapacidade, e reduz o risco da 

morte prematura. As cidades que investem em politicas e em programas com vista ao 

desenvolvimento da actividade física, incluindo o transporte activo, como seja andar a pé 
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ou de bicicleta,  poupam recursos em cuidados de saúde e em serviços de transporte. 

Nelas residem cidadãos mais saudáveis e  produtivos e podem desfrutar de cidades mais 

agradáveis e atractivas, quer os que nelas  trabalham quer os  que as  visitam.  

São evidentes os múltiplos problemas resultantes da inactividade física, quer ao nível 

individual quer comunitário, fundamentalmente pelo seu impacto no aumento da 

obesidade e no crescimento da prevalência de doenças crónicas. A inactividade aumenta 

o risco das doenças cardiovasculares, da diabetes e do cancro.  

Segundo a último relatório da OCDE Health at a glance (2009), as estimativas da  preva-

lência das doenças crónicas, tal como a diabetes,  indicam que ela tem aumentado nos 

países que integram aquela organização, associando esse comportamento não só ao 

envelhecimento da população mas também às mudanças nos estilos de vida.  

Estudos económicos sobre as consequências sociais da inactividade física mostram que, 

para além dos elevados custos directos com os cuidados de saúde, são ainda mais severos 

os custos indirectos associados às perdas produtivas geradas pela doença, pela 

incapacidade e pela morte prematuras. O impacto sobre o nível de saúde e de bem-estar e 

a carga de doença que lhe está associada podem gerar custos individuais e sociais difíceis 

de prever na sua extensão. 

É crescente a consciência dos cidadãos, e de alguns dos movimentos mais organizados 

que os representam, sobre a elevada utilidade individual e social da actividade física no 

seu dia-a-dia, não só pelo impacto que gera nos seus níveis de saúde mas também pela 

melhoria no seu nível bem-estar. Esta importante dimensão da vida das pessoas deve ser  

integrada nas preocupações e nas estratégias de desenvolvimento de quem  planeia as 

cidades e de quem toma decisões em termos do ordenamento territorial.  

Alguns dos constrangimentos frequentemente referidos no que respeita ao incremento da 

vida activa nas cidades referem a carência de recursos e o não compromisso dos decisores 

para esse desiderato. Tem sido igualmente identificada a necessidade de se 

desenvolverem  metodologias de análise que se debrucem sobre a real efectividade de 

diferentes programas e acções com vista a uma vida mais activa, considerando os 

igualmente diversos grupos sociais, as suas motivações  e preferências.  É referida a 

necessidade de serem estabelecidas políticas integradas para este fim, com um grande 

amplitude de acções, reforçando o seu financiamento e a capacidade de fazer a mudança 

junto das populações. Os planos, politicas e programas locais, com vista ao 
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desenvolvimento da actividade física e da vida activa, devem estar integrados em 

processos de planeamento mais amplos envolvendo outros sectores como a educação, os 

transportes, o ambiente, a energia, a saúde pública e o desenvolvimento económico, de 

forma a conseguir superior eficácia e eficiência na sua intervenção. 

3.2.2. Territórios / Comunidades  saudáveis 

A. O Programa “Cidades Saudáveis” 

As cidades, e os seus modos de vida, têm estado no centro das grandes transformações. 

Como já foi referido, a saúde das populações que vivem em ambiente urbano é, e será no 

futuro, condicionada por um conjunto de factores físicos, sociais, económicos e culturais 

que a poderão afectar, com impacto na qualidade vida e no nível de bem-estar dos seus 

habitantes.  

 As preocupações tradicionais relacionadas com a qualidade da água, com a gestão dos 

resíduos sólidos e líquidos, com a qualidade da habitação e com a disponibilidade de 

áreas verdes mantêm-se hoje tão válidas como nunca. As mudanças tecnológicas, o 

crescente con-sumo de energia e de outros recursos escassos, a mudança ocorrida nos 

padrões de transporte têm vindo a criar preocupações adicionais. A evolução recente ao 

nível sócio-económico dá sinais de uma crescente vulnerabilidade das populações 

urbanas provocada pela emigração, pelo envelhecimento e pela dependência social de 

alguns grupos de fragilidade e exclusão.  

A saúde nas cidades tem vindo a representar um campo de acção crescentemente 

desafiante e relevante para as actividades da Organização Mundial de Saúde. A saúde 

urbana, e a acção ao nível local, têm vindo a assumir uma elevada prioridade nas 

preocupações e na intervenção daquela organização supra-nacional. O sucesso e o 

interesse demonstrados, por parte dos políticos, dos profissionais e de activistas 

comunitários, pelo conceito e pela metodologia de intervenção no âmbito do Programa 

das Cidades Saudáveis resulta da consciência colectiva da problemática da saúde urbana 

e explica em parte o crescimento deste movimento, quer dentro quer fora do espaço 

Europeu.  

A abordagem subjacente ao modelo de intervenção do Programa Cidades Saudáveis, 

atribui prioridade à saúde, e aos seus determinantes principais, na agenda social política e 



Ordenamento do Território e Saúde PNS 2011-16 
 

 
 

24

territorial das cidades, no pressuposto de que deve ser construído um forte movimento 

para a saúde pública ao nível local. O conceito é suportado nos princípios subjacentes à 

Estratégia da Saúde para Todos e à Agenda Local 21.  

Neste modelo de intervenção, tem sido dado uma particular ênfase à equidade, à 

participação das pessoas no governo das cidades e à solidariedade. Tem sido ressaltado o 

papel da cola-boração intersectorial e a integração de todas as acções que se orientam 

para os determinantes em saúde. De acordo com a OMS estamos perante um conceito 

dinâmico que respondeu às novas prioridades, assim como às novas necessidades, 

decorrente das mudanças sociopolíticas ocorridas e em curso na Europa e no mundo. 

Uma Cidade Saudável deverá ser definida fundamentalmente através de um processo e 

não por um resultado. Significa que não é apenas aquela que atingiu um determinado 

nível de saúde, mas sim que todos os que nela vivem e governam estão conscientes da 

importância da saúde e que se esforçam por a atingir de forma contínua. O que se exige 

não é só um compromisso com a saúde mas também com o processo, com a estrutura e 

com os recursos necessários para a atingir. Uma Cidade Saudável melhora, de forma 

contínua, o ambiente social e físico e disponibiliza os recursos comunitários, permitindo 

às pessoas suportar, com mútua cooperação, o desenvolvimento e a maximização do seu 

potencial de saúde e de vida.  

Na Europa o tema das Cidades Saudáveis tem vindo a ser desenvolvido pela Rede 

Europeia de Cidades Saudáveis integrada na OMS (integrando 89 cidades) e pela Rede 

das Redes Na-cionais de Cidades Saudáveis. O movimento europeu das Cidades 

Saudáveis vai muito para além dos contornos daquela Rede Europeia, assegurando a 

sustentabilidade do programa e dos projectos a nível local, através de redes nacionais e 

regionais, que envolvem mais de 1300 cidades e os municípios de 30 países.  

Estas redes nacionais integram a chamada Rede das Redes Nacionais de Cidades 

Saudáveis, desenvolvendo-se em paralelo com a Rede Europeia, tendo como principal 

objectivo o de sedimentar localmente os projectos no quadro do programas, e robustecer  

a sua metodologia de intervenção, criando um efeito multiplicador das boas práticas em 

saúde e na  promoção desta importante dimensão da qualidade de vida.  

De acordo com a análise “A Saúde em Rede. Boas Práticas nas Cidades Saudáveis” 

(RPCS, 2009) a Rede Europeia tem representado um mecanismo chave para promover o 

compromisso e a inovação, representando um importante fórum dada a sua valiosa 
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peritagem, legitimidade e aprendizagem. Constitui uma importante fonte de experiencia e 

de conhecimento, avaliando e monitorizando de forma sistemática os programas, os 

projectos, as iniciativas e meios de acção, e os resultados.  

A Rede Europeia de Cidades Saudáveis integra cidades de vários países da região 

europeia, após um processo de candidatura, que envolve a resposta a um conjunto de 

critérios de designação e de elegibilidade definidos pela OMS. A Rede organiza-se por 

períodos de cinco anos, tendo conhecido diversas fases, sendo que em cada uma delas é 

dada relevância particular a diversos temas. Na última fase, de 2003-08,  foi atribuída 

particular atenção  a três áreas: o envelhecimento saudável, o planeamento urbano 

saudável e a avaliação do impacto na saúde. Para além destas foi integrado um tema 

adicional, para complementar os anteriores, sobre a actividade física e a vida activa.  

Foi considerado que a implementação com sucesso desta abordagem requer acções 

inovadoras, orientadas para todos os aspectos da saúde e das condições de vida, assim 

como um extenso trabalho em rede, envolvendo as cidades aderentes ao programa. Tem 

sido referido que, para que a acção se possa desenvolver com sucesso, devem estar 

implicados os seguintes elementos: compromisso político explícito, liderança, mudanças 

institucionais e parcerias intersectoriais. 

Actualmente a rede encontra-se na sua Vª Fase (2009-2013), orientando a suas iniciativas 

para três áreas prioritárias de acção: 

• Investir em ambientes promotores de apoio e cuidados, que promovem a inclusão 

social e a literacia em saúde dos cidadãos, preocupando-se em dar resposta às suas 

necessidades e expectativas; procurar ainda apoiar o desenvolvimento de serviços 

sociais e de saúde de resposta rápida, para além de políticas que dão ênfase à 

participação e à capacitação (empowerment) das suas crianças e idosos. 

• Promover uma vida saudável, através do aumento das condições e oportunidades 

que apoiam estilos de vida saudáveis, actuando sobre políticas promotoras de 

ambientes sem fumo e de planos de prevenção do consumo de álcool e de drogas, 

sobre o fortalecimento dos sistemas de saúde locais e das redes de parcerias na 

prevenção de doenças não transmissíveis, sobre a promoção de actividade física e 

alimentação saudável, e o desenvolvimento de espaços e ambientes saudáveis. 

• Promover Ambientes Saudáveis & Design, integrando considerações sobre a saúde 

nos processos, e opções de planeamento urbano, promovendo a saúde, o bem-estar, 
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a segurança e a interacção social, a mobilidade e acessibilidade de todos os 

cidadãos, e assumindo como factor prioritário o impacto das alterações climáticas na 

saúde pública. 

Um dos produtos chave do programa de Cidades Saudáveis consiste na definição de um 

perfil de saúde, que identifique os principais problemas no âmbito da saúde, de acordo 

com um prévio diagnóstico, de forma a assegurar eficácia à intervenção. Permite que se 

evidencie o trabalho para a promoção da saúde ao nível local, cria oportunidades únicas 

para o trabalho inter-sectorial e para o envolvimento das comunidades, funcionando 

como uma base para definir prioridades. Representa pois um instrumento essencial para a 

mudança, devendo integrar a decisão política local e o processo de planeamento 

estratégico. Os instrumentos e as orientações que têm sido desenvolvidos nos perfis e nos 

indicadores ajudam a cidade, e a quem a habita, a desenhar um retrato da sua saúde e dos 

seus principais determinantes. 

B. A Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis 

A Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis (RPCS) integra a Rede Europeia desde Junho 

de 2001. Foi constituída com base numa associação de municípios por oito municípios 

fundadores, sendo por tal uma pessoa colectiva de direito público que tem como objecto 

principal da sua actividade a promoção de políticas locais de saúde, segundo os princípios 

da Estratégia de Saúde para Todos preconizada pela OMS. 

A Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis desenvolve uma metodologia estratégica de 

intervenção baseada nos princípios essenciais do Projecto Cidades Saudáveis e que são: a 

equidade, a sustentabilidade, a cooperação intersectorial e a solidariedade, reconhecendo 

igualmente que a promoção da saúde deve constituir uma prioridade para as autarquias 

locais.  

Com o objectivo de contribuir para a avaliação do Plano Nacional de Saúde 2004-2010, 

foi recentemente publicado um documento,  Saúde em Rede. Boas Práticas nas Cidades 

Saudáveis, RPCS (2009) onde é feito o ponto de situação dos projectos que têm sido 

desenvolvidos em Portugal, no âmbito daquele programa, enquadrando-se numa 

diversidade de domínios nomeadamente: a promoção de estilos de vida saudáveis, a 

educação para a saúde, o acesso aos serviços e cuidados de saúde, a equidade, a 

promoção de um envelhecimento saudável, a promoção da saúde mental e da participação 
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comunitária, a redução da prevalência de doenças associadas aos estilos de vida, o 

incremento da qualidade ambiental e do planeamento urbano saudável, entre outros. 

A Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, e os seus membros, zelam pela aplicação ao 

nível local do Plano Nacional de Saúde. A parceria que foi estabelecida neste campo 

poderá ser alargada a outras áreas. Segundo o relatório acima referido a RPCS ambiciona 

influenciar as políticas nacionais de saúde podendo ser uma associação de referência 

nacional em matéria de promoção da saúde. Ao querer afirmar-se como um parceiro da 

administração central poderá contribuir, com a sua experiência e com o conhecimento 

que detêm, para determinar, apoiar e promover medidas e acções que respondam às reais 

necessidades de saúde das populações. 

Os municípios portugueses que desenvolvem localmente actividades no quadro das  

Cidades Saudáveis têm perseguido objectivos estratégicos que conduzem a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, através do desenvolvimento de acções e de projectos que 

têm como objectivos a promoção da equidade em saúde, o combate à exclusão social; a 

disponibilidade de um ambiente físico de qualidade; a qualificação dos serviços de saúde; 

a promoção da saúde junto das minorias étnicas, dos idosos e das crianças, o investimento 

em programas de educação para a saúde. Tem igualmente estimulado o desenvolvimento 

estratégico dos municípios, incentivando o investimento em áreas e sectores passíveis de 

criar postos de trabalho e de gerar riqueza.  

Ao longo de uma década a RPCS passou de 9 municípios fundadores para 21. Em 

Outubro de 2009 já existiam 26 municípios aderentes que representavam 23% da 

população. Tem-se vindo a verificar uma tendência de crescimento com a adesão de uma 

média de 2,5 municípios por ano. 

Segundo o documento Saúde em Rede. Boas Práticas nas Cidades Saudáveis (2009) a 

evolução recente descrita pode dever-se, por um lado, ao investimento em termos de 

divulgação da associação e do seu trabalho, por outro ao reconhecimento  da importância 

atribuída à saúde, pelo impacto que as questões que esta envolve podem ter na vida das 

pessoas, e ainda pela descentralização de algumas competências para as autarquias locais, 

que em matéria de saúde podem ser assumidas e devem ser partilhadas. É também 

referido que a RPCS, enquanto associação de municípios, tem vindo a representar um 

importante fórum de reflexão e de análise crítica sobre os problemas com evidente 

impacto na saúde e na qualidade de vida das pessoas.  
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De acordo com a análise explicitada no relatório acima referido a visão de que a 

promoção da saúde se rege por princípios de cooperação intersectorial, de 

solidariedade, de equidade e de sustentabilidade, impeliu os municípios a procurarem 

as melhores respostas para os problemas comuns. A filosofia de trabalho em parceria 

potencia a obtenção de ganhos em saúde, constitui um estímulo à inovação e à 

criatividade e permite a construção de uma visão partilhada de intervenção por um 

superior nível de saúde e de qualidade de vida.  

Em cada um dos municípios envolvidos constituíram-se e desenvolveram-se redes de 

parceria e de cooperação, consolidaram-se programas e acções com vista a uma 

superior  equidade no acesso à saúde, a um  planeamento urbano saudável, ao  

combate à exclusão social, e à elaboração de planos de desenvolvimento em saúde, 

constituindo hoje instrumentos integrantes das estratégias de desenvolvimento local 

que devem vir a ter  expressão no processo de revisão dos Planos Directores 

Municipais.  

Estamos perante um movimento inovador e precursor em Portugal, com potencialidades 

demonstradas na actividade que tem vindo a desenvolver,   podendo vir a representar um 

importante contributo para a integração da dimensão saúde  no processo de planeamento 

territorial local. O quadro seguinte procede a uma primeira abordagem, em termos de 

análise SWOT, das virtualidades e potenciais constrangimentos do desenvolvimento 

deste programa no nosso país. 
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A Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis: Análise SWOT 

Os Pontos Fortes Os Pontos Fracos 
Dez anos de experiência, de conhecimento e de 

reflexão quer a nível nacional quer internacional. 

Um número ainda reduzido de municípios na RPCS. 

Representatividade de 23% da população com um 

importante peso na A.M.Lisboa e Vale do Tejo. 

Uma taxa de crescimento incipiente na adesão de 

novas  autarquias ao programa da RPCS. 

Uma elevada diversidade de actividades para 

públicos alvo igualmente distintos. Elevada 

participação da sociedade civil nas actividades. 

A dispersão de actividades poderá limitar a eficácia 

dos projectos e das acções ao nível local. 

Instrumento de mediação entre a Administração 

Central  e Local do Ministério da Saúde no que 

respeita ao desenvolvimento e à execução de 

politicas de educação e de promoção para a saúde. 

Não está explícita a existência de instrumentos 

robustos de compromisso entre as autoridades de 

saúde, centrais e locais do Ministério da Saúde e as 

autarquias da RPCS 

Trabalho desenvolvido na elaboração dos perfis de 

saúde e dos planos de saúde enquanto instrumentos 

de reflexão estratégica sobre as acções a 

implementar no âmbito das cidades saudáveis. 

Não é generalizado que as acções empreendidas por 

alguns dos municípios da RPCS tenham por base um 

perfil de saúde, ou um plano de saúde concelhio. 

Promoção de ambientes saudáveis e de desenho 

urbano adequado, integrando dimensões com 

impacto na saúde no planeamento e ordenamento das 

cidades. 

Limitadas as intervenções de revitalização de 

espaços urbanos degradados ou especificamente 

orientadas para grupos socialmente excluídos. 

As Ameaças As Oportunidades 
Incapacidade de se articularem os meios de acção e 

de se integrarem os diversos sectores com efectiva 

intervenção nos determinantes da saúde.  

O movimento cidades saudáveis enquadra-se no 

conceito e nas práticas das novas correntes 

europeias e internacionais sobre o desenvolvimento 

sustentável. 

A crise económica e a escassez de recursos podem 

afectar os meios e conter a disponibilidade dos 

governos locais no investimento com vista á 

promoção da saúde e à prevenção da doença. 

Os constrangimentos ao crescimento da  despesa do 

Estado e das famílias na saúde podem vir evidenciar 

a superior eficiência das  estratégias de prevenção e 

da  promoção.  

A perda de importância dos objectivos Equidade e 

da Solidariedade no conjunto de objectivos sociais 

com vista à melhoria do Bem Estar das populações. 

O reconhecimento de que é ao nível local que se 

possui uma superior capacidade de diagnóstico, de 

planeamento e de intervenção.  

Dificuldade de quem administra localmente a saúde 

em estabelecer parcerias com a autarquia da sua 

área potenciando as externalidades positivas do 

Programa Cidades Saudáveis. 

O recentrar das politicas de saúde no cidadão e no 

seu papel na decisão informada em termos da saúde 

individual e colectiva. 
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3.3. A integração da perspectiva da saúde na prática do planeamento territorial 

Sendo reconhecido que o planeamento é um poderoso instrumento para reduzir o impacto 

global das aglomerações urbanas no ambiente e nas condições de vida, quer ao nível local 

quer regional, a natureza dos desafios urbanos relacionados com o desenvolvimento 

socialmente sustentável exige abordagens integradas de forma a promover a 

simultaneidade das acções e a optimizar os resultados.  

Como já foi referido, o planeamento territorial local pode contribuir para a melhoria do 

nível de saúde das populações e para a redução das desigualdades em saúde se integrar, 

no seu processo de concepção e de execução, algumas dos principais determinantes 

daquela importante dimensão do bem-estar.  

As autoridades responsáveis pelo planeamento e pela gestão territorial, ao nível do 

desenho urbano, dos transportes, da educação e da habitação, devem integrar no seu 

processo de concepção e de desenvolvimento instrumentos de análise e de avaliação do 

potencial impacto dos planos que desenham sobre a saúde das comunidades. Os planos 

com impacto no território devem ser desenvolvidos, executados e avaliados de forma a 

assegurar que contribuem para a melhoria do nível de saúde e de bem-estar, para a 

redução das desigualdades e que permitem minimizar os potenciais efeitos negativos que 

possam gerar sobre os níveis de saúde das populações (NICE, 2009). O objectivo é 

maximizar a eficiência das intervenções de forma a atingir os mais elevados resultados 

finais em termos de ganhos em saúde. 

Avaliar se as acções e o desempenho na implementação de um plano de acção tiveram os 

efeitos que se desejava, exige relatórios de progresso e de desempenho, suportados por 

uma matriz  de  indicadores previamente definida. Obriga a definir metodologias e 

instrumentos de medida para avaliar sobre a efectividade dos resultados alcançados. O 

acompanhamento e a análise por parte da comunidade são igualmente importantes. Se 

esta estiver informada sobre a evolução do processo, e sobre os resultados alcançados, 

terá uma maior capacidade para auto regular o seu comportamento, incentivando ou 

desmotivando as boas e más práticas. 

Uma série de métodos e instrumentos de análise têm vindo a ser utilizados para avaliar o 

impacto destes planos nas condições de vida das pessoas: as análises no âmbito da 
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Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), utilizadas quando estão a ser desenvolvidos 

planos e programas de âmbito territorial, e as Avaliações de Impacto Ambiental (AIA) a 

que devem ser submetidos projectos de desenvolvimento com elevado e/ou sensível 

impacto no ambiente são disso exemplos.  

O modelo explicitado no diagrama seguinte permite identificar as relações entre os 

diferentes aspectos do sistema de planeamento territorial, as diferentes abordagens à 

avaliação da saúde e as decisões de política, planos e projectos acordados, que podem 

aumentar os ganhos em saúde. 

Planeamento Territorial e Saúde: Modelo lógico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Spatial planning for health: Local authorities and primary care trusts, 

NICE (2009) 
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Normalmente as questões da equidade não têm sido consideradas no processo de 

planeamento territorial, podendo daí resultar consequências negativas em termos da 

saúde, nos grupos que apresentam vulnerabilidade social e residem em áreas deprimidas. 

Estas questões precisam de ser avaliadas como parte do processo de planeamento 

territorial, de forma a proteger a saúde desses grupos e comunidades e reduzir as 

desigualdades em termos de saúde. A perspectiva pública deve ser adoptada, na avaliação 

do custo-efectividade das intervenções, com vista à promoção da saúde através do 

processo de planeamento territorial. 

O NICE (2009) ao identificar uma série de questões sobre a intervenção da saúde no  

planeamento territorial ao nível local tem como principal objectivo contribuir para a 

definição de boas práticas, baseadas na avaliação da efectividade das estratégias, medidas 

e acções propostas para a saúde. Esta reflexão destina-se aos decisores, aos gestores, aos 

arquitectos, aos técnicos de planeamento e a outros profissionais que desenvolvem 

actividade no âmbito saúde pública. Pode igualmente interessar a todos que estão 

envolvidos em acções e actividades com vista à melhoria da saúde e à redução das 

desigualdades. 

No documento acima referido, sobre o planeamento territorial para a saúde e a sua 

relação com os cuidados de saúde primários, é efectuada uma reflexão sobre a 

efectividade e a eficácia, nos processos e nos resultados, em termos das abordagens e 

instrumentos utilizados na integração da dimensão saúde no desenvolvimento territorial 

local, nomeadamente: a análise de planos e propostas, a Avaliação Ambiental Estratégica, 

a Avaliação do Impacto Ambiental e a Avaliação do Impacto na Saúde. 

 Nesse sentido considera e propõe que deve ser avaliada a efectividade e o custo-

efectividade dos instrumentos de avaliação de impacto ambiental e da saúde, em termos 

de influenciar as decisões de planeamento territorial para assegurar melhorias na saúde e 

redução nas desigualdades. Considera ainda que devem ser retiradas lições sobre as 

experiências internacionais neste domínio, nomeadamente sobre a forma como garantir 

que as questões de saúde são plenamente integradas no processo de planeamento e de 

decisão ao nível territorial. 

Propõe ainda que devem questionar-se os métodos e instrumentos de análise, e a sua 

efectividade,  no processo de integração da saúde no planeamento territorial, 

nomeadamente as abordagens  e as  técnicas que são correntemente utilizadas. 
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Sobre a equidade em saúde, o documento sugere que deve ser objecto de análise a forma 

para que esta dimensão seja efectivamente considerada como uma parte do processo de 

planeamento territorial, questionando sobre o impacto diferencial de determinados 

planos, ou medidas de politica,  nos diferentes grupos da sociedade.  

Finalmente é referido que é necessário questionar sobre os padrões de referência e a 

prestação de contas neste processo de avaliação da saúde no planeamento territorial local, 

nomeadamente sobre a forma como pode ser avaliada a qualidade do processo de 

avaliação da saúde quando faz parte do processo de decisão. 

Os processos de avaliação, por parte da saúde e dos seus profissionais que no local têm 

neles responsabilidades sobre o impacto das múltiplas intervenções no território, devem 

ser eles próprios objecto de reflexão e de análise critica sobre as condições de exercício 

dessa responsabilidade e sobre as dimensões, os métodos e os instrumentos  que devem 

considerar nas respectivas análises. É necessário assegurar  eficácia, eficiência e  

qualidade no processo de  integração da dimensão saúde no planeamento territorial. 

Uma operacionalização desta estratégia exige estruturas organizativas a nível regional e 

local com suficiente robustez em meios técnicos e recursos humanos, uma vez que é a 

estes níveis que se joga a capacidade efectiva de integra a componente saúde na 

concepção e avaliação dos planos e outra intervenções com incidências territoriais. 

Para além do papel evidente das Administrações Regionais de Saúde (ARS), relevarão 

neste contexto os recentemente criados Agrupamentos de Centros de Saúde (ACE), como 

estrutura fundamental de administração de saúde à escala local4. 

                                                 
4 Ver Anexo IV - Os Agrupamentos de Centros de Saúde e a administração da saúde ao nível local 
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4. CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E PROPOSTAS 

 

Os princípios que tradicionalmente suportaram as práticas de planeamento urbano 

precisam de ser profundamente revistos. O planeamento urbano exclusivamente focado 

na regulação e no controle do uso do solo não é suficiente para um novo enfoque na 

saúde e no bem-estar da população urbana. Este requer que se encontrem as politicas e os 

meios para as implementar, capazes de atingir simultaneamente os objectivos do 

desenvolvimento social, ambiental e económico.  

Não devem ser criados novos sistemas de planeamento, mas sim  readaptar os 

instrumentos existentes, tornando os planos de âmbito local mais abrangentes de forma a 

assegurarem a sustentabilidade no desenvolvimento dos seus territórios. As questões da 

saúde são fundamentais para assegurar um desenvolvimento sustentável devendo integrar 

de forma relevante os planos territoriais, em especial os de nível local. 

Um programa/plano para uma cidade saudável não deve ser um mero exercício 

administrativo e burocrático. De facto, ele pode significar mudanças nos hábitos e 

padrões de vida, como é o exemplo a redução da dependência do automóvel que polui e 

congestiona as cidades. Planos urbanos mais saudáveis afectam as pessoas directamente, 

e é vital que envolvam activamente a comunidade, encorajando as famílias e as empresas 

a mudar os seus comportamentos. 

É ao nível local que se poderá optimizar o processo de integração da saúde nas politicas  

de planeamento e de  intervenção territorial. Tudo isso exige autoridades locais pró-

activas, com uma estratégia clara sobre qual o tipo de processos e de politicas que 

aumentam a eficiência na utilização de recursos e no nível de saúde, e que melhoram a 

segurança e o bem-estar dos cidadãos. 

Aos ACE deverão ser cometidas responsabilidades na avaliação e no acompanhamento de 

planos, programas e projectos ao nível local, nomeadamente os previstos nos instru-

mentos Avaliação Ambiental Estratégica - AAE e na Avaliação do Impacto Ambiental - 

AIA, permitindo integrar a avaliação e o contributo  critico da saúde nas intervenções 

com impacto territorial. 
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Recomendação 1 

Garantir que as políticas de saúde contribuem positivamente para a consolidação de 

modelos mais equilibrados de organização do território 

 

De acordo com o que está instituído na política de ordenamento do território em vigor, a 

política de saúde (para este efeito encarada como política sectorial) deve contribuir para a 

prossecução das opções e directrizes de ordenamento do território nacional estabelecidas 

nos instrumentos de desenvolvimento territorial (PNPOT e PROT), através da obrigatória 

compatibilização das suas componentes com repercussões espaciais (nomeadamente as 

que se traduzem na configuração das redes de equipamentos e serviços) com as referidas 

opções. 

Para tal, devem ser tidos na devida conta os modelos de organização territorial 

preconizados por aqueles instrumentos, com especial atenção para a estruturação do 

sistema urbano, do sistema de conectividades e do sistema de protecção e valorização 

ambiental e patrimonial, e para as formas como estes sistemas se articulam mutuamente. 

Dos modelos adoptados naquelas figuras de planeamento territorial, ressaltam como 

consequência sistemática duas directrizes fundamentais para a conformação das diversas 

políticas sectoriais (e, como tal, também para o domínio da saúde) nas suas componentes 

com repercussões espaciais: 

• Integrar nas suas próprias opções o carácter policêntrico do sistema urbano e a 

estruturação deste através de um conjunto de aglomerações, centros e núcleos 

urbanos que desenvolvem funções diferenciadas e que se constituem como as 

âncoras do desenvolvimento dos modelos territoriais adoptados 

• Explorar, na estruturação das redes dos equipamentos e serviços colectivos de 

proximidade para as áreas de baixa densidade de procura, a combinação de soluções 

de mobilidade das pessoas com as dos serviços e das funcionalidades (sistemas 

ambulatórios), e a utilização das TIC como meio de dispensar as deslocações físicas, 

em detrimento da multiplicação de infra-estruturas com custos de instalação e 

funcionamento incomportáveis e tecnicamente inviáveis à luz de uma lógica da 

maximização do acesso a serviços com adequados padrões de qualidade. 
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Objectivos 

 

1. Assumir plenamente, no âmbito das políticas de saúde, os modelos territoriais 

presentes nos instrumentos de desenvolvimento territorial (PNPOT e PROT), e as 

opções estratégicas que lhe subjazem, como o referencial para a conformação das 

incidências espaciais daquelas politicas públicas, na dupla perspectiva da 

configuração espacial a adoptar para redes e sistemas, e do estabelecimento das 

prioridades de intervenção 

 

2. Tendo sempre em conta as necessidades das populações, a sua distribuição espacial e 

as condições de acessibilidade, garantir permanentemente a compatibilização da 

organização das redes de equipamentos e serviços públicos com a configuração dos 

modelos de sistema urbano e de mobilidade, optimizando as articulações em rede e 

tirando o máximo partido das potencialidades de utilização das TIC 

 

Linhas de acção 

 

1. Desenvolver os estudos e propostas de configuração e de reconversão das redes de 

equipamentos e serviços de saúde, e de outras componentes espacializadas das 

politicas de saúde, à luz dos princípios, opções e directrizes de estruturação do 

território nacional integrantes do PNPOT e dos PROT 

 

2. Materializar formalmente as propostas de configuração, programação e concretização 

das politicas de saúde com incidência espacial, em Planos Sectoriais que cumpram 

os requisitos de conteúdo material, documental e procedimental estabelecidos na Lei 

de Bases da Politica do Ordenamento do Território e do Urbanismo e no Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

 

3. Desenvolver sistemas de disseminação e utilização de TIC e assegurar a 

disponibilização de unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde nas áreas 

de baixa densidade de procura e de maior dispersão residencial 
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Indicadores 

 

1. Percentagem dos instrumentos de planeamento e organização espacial das redes de 

serviços e equipamentos de saúde adoptados pelo Ministério da Saúde, que assumem 

a figura de plano sectorial nos termos previstos na LBPOTU 

 

2. Taxa de crescimento do número de unidades móveis afectas à prestação de cuidados 

de saúde nas áreas de baixa densidade de procura e de maior dispersão residencial 

 

3. Taxa de crescimento do número de utilizações das TIC na transferência de 

informação clínica ou como forma de contacto clínico à distância  
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Recomendação 2 

Promover a integração da perspectiva da saúde nos processos de planeamento e de  

intervenção territoriais 

 

À luz de diversificadas experiências práticas crescentemente referenciadas, o 

planeamento territorial ao nível local vem-se revelando, quando integra no seu processo 

de concepção e de execução alguns dos principais determinantes desta importante 

dimensão de bem-estar social, como um instrumento poderoso na melhoria do nível de 

saúde das populações e na redução das desigualdades em saúde. 

As autoridades responsáveis pelo planeamento e pela gestão territorial, ao nível do 

desenho urbano, dos transportes, da educação e da habitação, entre outros domínios, 

devem incorporar nos seus processos de concepção e de trabalho os instrumentos que 

permitam analisar e avaliar o potencial impacto provocado na saúde das comunidades 

pelos planos que aprovam e executam.  

Os processos de planeamento, assim como as opções e as soluções de ordenamento 

territorial que deles resultam, devem ser avaliados quanto ao seu efectivo impacto no 

estado de saúde das populações abrangidas. Estão hoje legalmente instituídos diversos 

procedimentos de acompanhamento e de avaliação em que as autoridades de saúde são 

institucionalmente intervenientes, como sejam (entre outros) a Avaliação Ambiental 

Estratégica, a Avaliação do Impacto Ambiental ou o Acompanhamento dos PDM. 

Em particular, a integração da perspectiva do sector da saúde de forma explícita e com 

impacto efectivo no planeamento territorial local representa uma oportunidade para 

influenciar os planos e os programas que afectam os diversos determinantes da saúde. 

Considera-se que devem ser cometidas aos ACES as responsabilidades na avaliação e no 

acompanhamento de planos, programas e projectos ao nível local, nomeadamente quanto 

à Avaliação Ambiental Estratégica dos planos municipais de ordenamento do território e 

à Avaliação do Impacto Ambiental de projectos, permitindo integrar os contributos 

críticos da saúde nas intervenções com impacto territorial de escala local. 
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Objectivos 

 

1.  Contribuir para a definição de boas práticas de forma a obter uma crescente 

integração do planeamento ambiental com o planeamento  territorial e urbano e uma 

superior efectividade nos instrumentos de avaliação do impacto ambiental e da 

saúde, nomeadamente  encarando esta avaliação como uma componente fundamental 

durante todas as fases do processo de planeamento, que abrange não só o momento 

da sua elaboração mas também os de execução e de monitorização e avaliação 

 

2. Assegurar que os planos com repercussões territoriais são delineados, executados e 

avaliados incorporando a perspectiva da saúde, de forma a assegurar que maximizam 

os potenciais efeitos positivos que possam gerar sobre os níveis de saúde das 

populações 

 

Linhas de acção 

 

1. Criar um grupo de trabalho de âmbito nacional, integrando especialistas com diversa 

experiência, formação e actividade profissional, que proceda a uma reflexão sobre o 

estado da arte, as boas práticas e os resultados desejáveis, e elabore um guia 

metodológico de acção para as instituições e para os profissionais que no terreno têm 

responsabilidades de acompanhar, pelo lado da saúde, os planos e as intervenções 

com impacto territorial, tendo em conta as seguintes orientações: 

1a. Com base na análise dos processos de planeamento e dos planos até agora 

desenvolvidos e concebidos, deverá reflectir criticamente sobre os princípios, as 

orientações, as práticas  e os resultados dos instrumentos de acompanhamento e 

de avaliação das decisões de planeamento territorial ao nível local em que as 

autoridades de saúde são intervenientes (Avaliação Ambiental Estratégica, 

Avaliação do Impacto Ambiental,  Acompanhamento dos PDM, entre outros)  de 

forma a:  

-  identificar  as questões críticas e as melhorias a implementar no processo de 

intervenção da saúde no planeamento territorial local 

-  formular os requisitos, e os métodos e instrumentos de análise, que devem 

estar presentes no acompanhamento dos processos de concepção dos planos e 
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das intervenções com incidências espaciais, de modo a garantir que deles 

resultem territórios mais saudáveis 

1b. Com vista a incorporar os objectivos de criar condições físicas e funcionais para 

que os territórios e as cidades sejam mais saudáveis e favoreçam comporta-

mentos mais adequados por parte das populações, devem ser estudadas e 

definidas orientações, ou avaliadas criticamente as existentes, a cumprir tanto na 

conformação dos planos como na sua avaliação do ponto de vista da saúde, nos 

seguintes domínios: 

 - Requisitos de segurança, salubridade e conforto dos edifícios, no que se refere 

a estabilidade estrutural, insolação, ventilação, isolamento térmico e acústico, 

acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, entre outros. 

- Requisitos de organização física do espaço público, e em especial do espaço 

urbano, de modo a obter melhorias, entre outros,  nos seguintes domínios: 

qualidade do ar, níveis de ruído, mobilidade (maior acessibilidade e conforto 

de circulação), dotação infra-estrutural e em serviços urbanos e 

equipamentos, e dotação de espaços verdes e de utilização colectiva. 

- Modelos de organização funcional dos espaços urbanos e outros pólos de 

concentração populacional ou de actividades, em ordem a: uma maior diver-

sificação e compactação do uso do solo e densificação de funções; a adopção 

de lógicas de centralidade, de complementaridade e de aglomeração na 

localização de equipamentos estruturantes e outro pólos geradores de 

deslocações; e a criação de condições físicas que privilegiem a 

operacionalidade dos sistemas de transportes colectivos. Tal favorece a 

diminuição da segregação social e territorial, o reforço de laços de vizinhança 

e convivialidade funcional e a redução do número e extensão de deslocações 

motorizadas, com efeitos significativos na coesão territorial da cidade, nas 

suas condições ambientais (diminuição de ruído, melhoria da qualidade do ar, 

aumento do espaço disponível para o peão, viabilização de sistemas de 

transportes colectivos) e na promoção de comportamentos mais saudáveis 

(viabilização de deslocações por meios não mecânicos, através da diminuição 

das distâncias a percorrer; criação de condições mais aprazíveis para aquelas 

deslocações, etc) 
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2. Definir planos de formação versando metodologias, instrumentos e técnicas com 

demonstrada efectividade na integração da componente saúde no planeamento 

territorial, destinados aos decisores e aos profissionais que a nível regional (ARS) e a 

nível local (ACE) têm essa responsabilidade 

 

3. Dotar as ARS e os ACE de recursos e de instrumentos de avaliação robustos, de 

forma a assegurar eficácia e qualidade no processo de integração da dimensão saúde 

no planeamento territorial das escalas regional e local 

 

4. Contratualizar com uma entidade externa o acompanhamento deste processo e a 

avaliação das mudanças ocorridas nos processos e nos resultados com a integração 

da perspectiva da saúde nos planos e projectos localmente aprovados 

 

Indicadores 

 

1. Disponibilização do guia (ou guias) metodológico (s)  para acompanhamento e 

avaliação, por parte da saúde, dos planos e das intervenções com impacto territorial  

 

2. Número de acções de formação, de âmbito regional ou local, sobre métodos de 

acompanhamento e avaliação, por parte da saúde, dos planos e das intervenções com 

impacto territorial 

 

3. Número de formandos por ACE e por ARS no domínio acima referido 

 

4. Designação da Autoridade Externa proposta para acompanhar o processo  
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Recomendação 3 

Incentivar e promover acções conducentes à constituição de territórios e cidades 

saudáveis 

 

O Movimento Cidades Saudáveis representado em Portugal pela  Rede Portuguesa de 

Cidades Saudáveis (RPCS) apresenta potencialidades no  reforço do seu papel  como 

referência nacional em matéria de promoção da saúde. 

Ao atribuir prioridade à saúde, e aos seus determinantes principais, na agenda social 

política e territorial das cidades, tendo por base um forte movimento para a saúde pública 

ao nível local, pode tornar-se um modelo de intervenção dinâmico e participativo, em que 

a equidade e a solidariedade ganhem um novo espaço. Nos seus princípios inclui o papel 

da colaboração intersectorial e da integração de todas as acções que se orientam para os 

determinantes em saúde.  

Recomenda-se pois que a RPCS, e o movimento social e politico que a suporta, seja 

alargada e robustecida de forma a contribuir para que no nosso país possam ser 

desenvolvidas iniciativas nas três áreas prioritárias de acção previstas na sua Vª fase 

(2009-2013) nomeadamente na de promoção de ambientes saudáveis e de desenho urbano 

adequado, integrando  considerações sobre a saúde nos processos, programas e projectos 

de planeamento urbano, apoiando e promovendo a saúde, bem-estar, segurança e 

interacção social, a mobilidade e acessibilidade de todos os cidadãos, para além das 

implicações e do impacto para a saúde pública das alterações climáticas. 

 

Objectivos 

 

1. Articular os planos, politicas e programas locais para o desenvolvimento da 

actividade física e da vida activa com processos de planeamento mais amplos, que 

envolvam outros sectores (como a educação, os transportes, o ambiente, a energia, a 

saúde pública ou o desenvolvimento económico), de forma a conseguir superior 

eficácia e eficiência na sua intervenção 
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2. Alargar decisivamente o número de municípios aderentes à RPCS, aumentando a 

população coberta pela rede 

 

3. Implementar instrumentos robustos de compromisso entre as autoridades de saúde e 

as autarquias aderentes à RPCS 

 

4. Assegurar que as estratégias de intervenção concentrem as suas actividades nos 

programas e projectos que assegurem superior efectividade, suportadas em 

Perfis/Planos Locais de Saúde que contemplem a promoção de ambientes saudáveis e 

de desenho urbano adequado, e a integração da problemática da saúde no 

planeamento e ordenamento das cidades e territórios 

 

Linhas de acção 

 

1. Estabelecer apoios específicos à RPCS, por parte do Ministério da Saúde, de forma a 

apoiar as actividades de comunicação e de divulgação do programa Cidades 

Saudáveis em Portugal 

 

2. Estabelecer contratos programa entre o MS e as autarquias aderentes, delegando 

competências e responsabilidades em matéria de promoção da saúde ao nível local 

 

3. Elaborar Perfis de Saúde/Planos Locais de Saúde com a colaboração das autoridades 

de saúde locais (ACE) 

 

4. Promover um prémio bienal para a melhor intervenção no âmbito do programa 

Cidades Saudáveis em termos de processo e de resultados 

 

5. Contratualizar com uma entidade externa o acompanhamento e a avaliação do 

Programa Cidades Saudáveis em Portugal 

 

Indicadores 

 

1. Taxa de crescimento de novas cidades aderentes à RPCS 
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2. Taxa de crescimento da população residente em novas cidades aderentes à RPCS 

 

3. Número de Perfis e Planos de Saúde elaborados no quadro do Programa Cidades 

Saudáveis 

 

4. Número de Contratos-Programa  assinados com o MS no âmbito da RPCS 

 

5. Número de Relatórios anuais de acompanhamento e avaliação do Programa 
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Anexo I 

O Sistema de Gestão Territorial e os Planos Sectoriais 

 

O Sistema de Gestão Territorial actualmente em vigor é regido, fundamentalmente, pela 

Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo – LBPOTU 

– (Lei nº 48/98, de 11 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei nº 54/2007, de 

31 de Agosto), que é complementada pelo Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial – RJIGT – (Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, na versão 

republicada em anexo ao Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro) e pelo Decreto 

Regulamentar nº 11/2009, de 29 de Maio (que estabelece os critérios de classificação e 

reclassificação do solo e critérios e categorias de qualificação do solo rural e do solo 

urbano). 

Acompanhando a estrutura temática da referida Lei de Bases, bem como a do Regime 

Jurídico dos IGT, destacam-se seguidamente os aspectos daquele quadro normativo que 

dizem mais directamente respeito às exigências que o sistema coloca às politicas 

sectoriais da Administração. 

 

 

PRINCÍPIOS E OBJECTIVOS 

 

Conceito/delimitação de âmbito 

A política de ordenamento do território e de urbanismo define e integra as acções 

promovidas pela Administração Pública, visando assegurar uma adequada organização e 

utilização do território nacional, (…) tendo como finalidade o desenvolvimento 

económico, social e cultu-ral integrado, harmonioso e sustentável do País, das diferentes 

regiões e aglomerados urbanos. 

 

Fins da politica de ordenamento do território e de urbanismo 

-  …  

- Promover a qualidade de vida e assegurar condições favoráveis ao desenvolvimento das 
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actividades económicas, sociais e culturais; 

-  … 

 

Princípios gerais 

- Sustentabilidade e solidariedade intergeracional, assegurando a transmissão às gerações 

futuras de um território e de espaços edificados correctamente ordenados; 

-  … 

 

Objectivos do ordenamento do território e do urbanismo 

A –   Objectivos específicos: 

- A melhoria das condições de vida e de trabalho das populações, no respeito pelos 

valores culturais, ambientais e paisagísticos; 

-  … 

- A adequação dos níveis de densificação urbana, impedindo a degradação da 

qualidade de vida, bem como o desequilíbrio da organização económica e social; 

-  … 

- A aplicação de uma política de habitação que permita resolver as carências 

existentes; 

-  … 

- A recuperação ou reconversão de áreas degradadas; 

-  … 

B –  Programação, criação e manutenção de serviços públicos, de equipamentos 

colectivos e de espaços verdes com vista a atenuar as assimetrias existentes, tendo 

em conta as necessidades específicas das populações, as acessibilidades e a 

adequação da capacidade de utilização. 

 

 

 

ESTRUTURA ORGÂNICA E INSTRUMENTAL 

 

Caracterização do sistema de gestão territorial 

A –  O sistema de gestão territorial organiza-se, num quadro de interacção coordenada, 

em três âmbitos distintos: 

- Nacional 
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- Regional 

- Municipal 

B – O sistema de gestão territorial concretiza a interacção coordenada dos seus diversos 

âmbitos, através de um conjunto coerente e racional de instrumentos de gestão 

territorial (IGT). 

 

Instrumentos de gestão territorial 

a)  Instrumentos de desenvolvimento territorial, de natureza estratégica, que traduzem as 

grandes opções com relevância para a organização do território, estabelecendo 

directrizes de carácter genérico sobre o modo de uso do mesmo (...) 

b)  Instrumentos de planeamento territorial, de natureza regulamentar, que estabelecem o 

regime de uso do solo (...) 

c)  Instrumentos de política sectorial, que programam ou concretizam as políticas de 

desenvolvimento económico e social com incidência espacial, determinando o 

respectivo impacte territorial; 

d)  Instrumentos de natureza especial, que estabelecem um meio supletivo de intervenção 

do Governo apto à prossecução de objectivos de interesse nacional, com repercussão 

espacial (...) 

 

Caracterização do diferentes IGT 

A –  São instrumentos de desenvolvimento territorial: 

a)  O programa nacional da política de ordenamento do território 

b)  Os planos regionais de ordenamento do território 

c)  Os planos intermunicipais de ordenamento do território 

B –  São instrumentos de planeamento territorial os planos municipais de ordenamento 

do território, que compreendem as seguintes figuras: 

a)  O plano director municipal 

b)  O plano de urbanização 

c)  O plano de pormenor 

C– São instrumentos de política sectorial os planos com incidência territorial da 

responsabilidade dos diversos sectores da administração central (planos sectoriais), 

nomeadamente nos domínios dos transportes, das comunicações, da energia e 

recursos geológicos, da educação e da formação, da cultura, da saúde, da habitação, 

do turismo, da agricultura, do comércio e indústria, das florestas e do ambiente. 
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D –  Constituem instrumentos de natureza especial os planos especiais de ordenamento 

do território. 

 

Relações entre os instrumentos de gestão territorial 

A – Os instrumentos de desenvolvimento territorial e os instrumentos de política sectorial 

traduzem um compromisso recíproco de integração e compatibilização das 

respectivas opções, determinando que: 

a) Os planos sectoriais desenvolvam e concretizem, no respectivo domínio de 

intervenção, as directrizes definidas no programa nacional da política de 

ordenamento do território; 

b) Os planos regionais de ordenamento do território integrem as regras definidas no 

programa nacional da política de ordenamento do território e nos planos 

sectoriais preexistentes; 

c) A elaboração dos planos sectoriais vise a necessária compatibilização com os 

planos regionais de ordenamento do território, relativamente aos quais 

tenham incidência espacial. 

B – Na elaboração de novos instrumentos de gestão territorial devem ser identificados e 

ponderados os planos, programas e projectos com incidência na área a que 

respeitam, já existentes ou em preparação, e asseguradas as necessárias 

compatibilizações. 

 

Vinculação jurídica 

A – Os instrumentos de gestão territorial vinculam as entidades públicas. 

B – Os planos municipais e especiais de ordenamento do território são ainda vinculativos 

para os particulares. 

 

Harmonização e graduação de interesses 

A – Os instrumentos de gestão territorial asseguram a harmonização dos vários interesses 

públicos com expressão espacial, tendo em conta as estratégias de desenvolvimento 

económico e social, bem como a sustentabilidade e a solidariedade intergeracional 

na ocupação e utilização do território. 

B –  Nas áreas territoriais em que convirjam interesses públicos entre si incompatíveis 

deve ser dada prioridade àqueles cuja prossecução determine o mais adequado uso 

do solo, em termos ambientais, económicos, sociais e culturais, exceptuando-se os 
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interesses respeitantes à defesa nacional, à segurança, à saúde pública e à 

protecção civil, cuja prossecução tem prioridade sobre os demais interesses 

públicos. 

 

 

CONTEÚDOS 

 

Identificação dos recursos territoriais 

Os instrumentos de gestão territorial identificam: 

-  … 

- As redes de infra-estruturas e equipamentos colectivos; 

- O sistema urbano; 

-  … 

 

Redes de infra-estruturas e equipamentos colectivos 

A –  As redes de infra-estruturas e equipamentos de nível fundamental que promo-

vem a qualidade de vida, apoiam a actividade económica e asseguram a optimi-

zação do acesso à cultura, à educação e à formação, à justiça, à saúde, à segurança 

social, ao desporto e ao lazer são identificadas nos instrumentos de gestão territorial. 

B –  O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, os planos 

regionais e os planos intermunicipais de ordenamento do território, os planos 

sectoriais relevantes e os planos municipais de ordenamento do território definirão 

uma estratégia coerente de instalação, de conservação e de desenvolvimento 

daquelas infra-estruturas ou equipamentos, considerando as necessidades sociais 

e culturais da população e as perspectivas de evolução económico-social. 

 

Sistema urbano 

A –  Os instrumentos de gestão territorial estabelecem os objectivos quantitativos e 

qualitativos que asseguram a coerência do sistema urbano e caracterizam a 

estrutura do povoamento. 

B –  O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, os planos 

regionais, os planos intermunicipais de ordenamento do território e os planos 

sectoriais relevantes definirão os princípios e directrizes que concretizam as 

orientações políticas relativas à distribuição equilibrada das funções de 
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habitação, trabalho e lazer, bem como à optimização de equipamentos e infra-

estruturas. 

 

Coordenação das intervenções 

A elaboração, aprovação, alteração, revisão, execução e avaliação dos instrumentos de 

gestão territorial obriga a identificar e a ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, 

programas e projectos, designadamente da iniciativa da Administração Pública, com 

incidência na área a que respeitam, considerando os que já existam e os que se encontrem 

em preparação, por forma a assegurar as necessárias compatibilizações e a necessária 

coordenação entre as diversas políticas com incidência territorial e a política de 

ordenamento do território e urbanismo. 

 

Planos sectoriais 

A –  Os planos sectoriais são instrumentos de programação ou de concretização das 

diversas políticas com incidência na organização do território. 

B –  São considerados planos sectoriais: 

a)  Os planos, programas e estratégias de desenvolvimento respeitantes aos 

diversos sectores da administração central, nomeadamente nos domínios dos 

transportes, das comunicações, da energia e dos recursos geológicos, da 

educação e da formação, da cultura, da saúde, da habitação, do turismo, da 

agricultura, do comércio, da indústria, das florestas e do ambiente; 

b)  Os planos de ordenamento sectorial e os regimes territoriais definidos ao abrigo 

de lei especial; 

c)  As decisões sobre a localização e a realização de grandes empreendimentos 

públicos com incidência territorial. 

 

Conteúdo material 

Os planos sectoriais estabelecem, nomeadamente: 

a)  As opções sectoriais e os objectivos a alcançar no quadro das directrizes nacionais 

aplicáveis; 

b)  As acções de concretização dos objectivos sectoriais estabelecidos; 

c)  A expressão territorial da política sectorial definida; 

d)  A articulação da política sectorial com a disciplina consagrada nos demais 

instrumentos de gestão territorial aplicáveis. 
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Anexo II 

Cidades Saudáveis 

 

 

De acordo com WHO (1997) uma cidade saudável será aquela que assegura as condições 

a seguir identificadas: 

1. A clean, safe physical environment of high quality (including housing quality); 

2. An ecosystem that is stable now and sustainable in the long term; 

3. A strong, mutually supportive and non-exploitive community; 

4. A high degree of participation and control by the public over the decisions affecting their lives, 

health and wellbeing; 

5. The meeting of basic needs (for food, water, shelter, income, safety and work) for all the city's 

people; 

6. Access to a wide variety of experiences and resources, with the chance for a wide variety of 

contact, interactions and communication; 

7. A diverse, vital and innovative city economy; 

8. The encouragement of connectedness with the past, with the cultural and biological heritage of 

city dwellers and with other groups and individuals; 

9. A form that is compatible with and enhances the preceding characteristics; 

10. An optimum level of appropriate public health and sick care services accessible to all; and 

11. High health status (high levels of positive health and low levels of disease). 

Fonte: twenty steps for developing a Healthy Cities Project,WHO (2007) 
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Anexo III 

Resumo dos Projectos no quadro do Programa Cidades Saudáveis 

Objectivos e 

Áreas de projecto 

Nº de 

acções 

Grupos Alvo Tipos de intervenção  

Dar saúde aos anos 31 População em geral, crian-

ças, jovens, seniores e 

população em idade activa. 

Criação de percursos pedestres e rurais; 

dinamização da actividade física; 

mudança de hábitos alimentares; 

informação e formação para a saúde; 

desenvolvimento da vida em comunidade 

Dar saúde ao 

ambiente 

11 População em geral, jo-

vens, seniores, deficientes 

e comunidade  

Disponibilidade de bicicletas de 

utilização gratuita; planos estruturantes 

de zonas ribeirinhas; planos de 

acessibilidade; limpeza de bairros; 

planos de consumo de água potável 

Equidade, 

multiculturalidade e 

emigração. 

12 Crianças, jovens, seniores, 

minorias étnicas e emi-

grantes, população caren-

ciada e mulheres 

Equipas de rua de apoio aos sem abrigo; 

espaços de informação; intervenções em 

bairros; intervenções em ambiente 

escolar 

Promover a saúde 

mental e o bem-estar 

social 

17 População em geral, crian-

ças, jovens, seniores e 

comunidade educativa  

Disponibilidade de sistemas de co-

municação; desenvolvimento de acti-

vidades comunitárias; campanhas de 

informação para a saúde mental; 

actividades artísticas e culturais, etc. 

Diminuir as doenças e 

melhorar a qualidade 

e o acesso aos serviços 

de saúde 

13 População em geral crian-

ças, jovens, seniores e po-

pulação em idade activa, 

população carenciada e 

mulheres. 

Serviços de telemedicina e de tele- 

assistência; prevenção e tratamento de 

doenças cardio-vasculares; rastreios; uni-

dades móveis de saúde, etc. 

Desenvolvimento em 

saúde, participação 

comunitária e 

cidadania 

19 População em geral crian-

ças, jovens,  população 

carenciada, comunidade 

educativa  e outros. 

Fóruns temáticos; prémios científicos e 

jornalísticos; bancos de voluntariado; 

observatório de segurança rodoviária, 

etc.  

Fonte: Saúde em Rede. Boas Práticas nas Cidades Saudáveis, RPCS (2009) 
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Anexo IV 

Os Agrupamentos de Centros de Saúde e a administração da saúde ao nível 

local 

 

Com a publicação em Fevereiro de 2008 do Decreto-lei que criou em Portugal os 

Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACES), que não são mais do que serviços de saúde 

com autonomia administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, e podendo 

integrar um ou mais centros de saúde,  foi dado mais um passo do sentido da reforma dos 

cuidados de saúde primários,  criando uma estrutura organizativa com dimensão 

adequada a uma resposta mais eficaz  e eficiente na prestação de cuidados de 

proximidade e  de frequente  utilização. 

 

Esta nova estrutura, sendo um serviço desconcentrado da Administração Regional de 

Saúde a que pertence, podendo administrar localmente os recursos, assegura uma gestão 

mais rigorosa e permite responder com mais eficácia às necessidades das populações, 

melhorando o acesso aos cuidados de saúde e potenciando ganhos acrescidos no seu nível 

de saúde.  

 

Os ACES têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários à 

população de determinada área geográfica, desenvolvendo actividades de promoção da 

saúde e prevenção da doença, prestação de cuidados na doença e ligação a outros serviços 

para a continuidade dos cuidados. Desenvolvem também actividades de vigilância 

epidemiológica, investigação em saúde, controlo e avaliação dos resultados e participam 

na formação de diversos grupos profissionais. 

 
Está previsto que em cada ACES existam diversas unidades funcionais: as unidades de 

saúde familiar, as unidades de cuidados de saúde personalizados, as unidades de cuidados 

na comunidade, as unidades de saúde pública e as unidades de recursos assistenciais 

partilhados, podendo ainda existir outras unidades e outros serviços de acordo com as 

necessidades locais. Cada unidade funcional assenta numa equipa multiprofissional, com 

autonomia organizativa e técnica, estando garantida a intercooperação com as demais 
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unidades funcionais do centro de saúde e do ACES. Está prevista a existência de um 

conselho da comunidade, sendo ainda mantido o Gabinete do Cidadão. 

 

A gestão tem como referência fundamental os contratos-programa, representando acordos 

celebrados entre o ACES e a respectiva Administração Regional de Saúde, onde são 

estabelecidos os objectivos de índole quantitativa e qualitativa, os recursos que devem ser 

disponibilizados para assegurar a sua prossecução, e se definem as regras relativas à 

respectiva execução e ao cumprimento dos compromissos estabelecidos. 

 

A delimitação geográfica dos ACES pode corresponder a NUTS III, a um agrupamento 

de concelhos ou a um concelho, devendo ter em conta a necessidade da combinação mais 

eficiente dos recursos disponíveis, considerando os factores geodemográficos 

nomeadamente: o número de pessoas residentes na área do ACES, que não deve ser 

inferior a 50 000 nem superior a 200 000, a estrutura de povoamento, o índice de 

envelhecimento e a acessibilidade da população ao hospital de referência. 

 

Entre os seus órgãos de administração e de fiscalização está previsto o Conselho da 

Comunidade, onde têm assento representantes locais de amplos sectores de actividade, ao 

nível social económico e político, sendo evidente que foi reconhecido às autarquias locais 

um papel de relevo nessa representação, ao ser-lhe atribuída a função de assegurar a 

presidência no Conselho da Comunidade. Existem condições institucionais para assegurar 

um nível de diálogo e de participação na definição, no acompanhamento e na avaliação 

nas actividades de planeamento e de execução dos diversos programas, projectos e acções 

com impacto no território.  

 

As competências deste conselho de comunidade vão desde dar parecer sobre os planos 

plurianuais e anuais de actividades do ACES e respectivos orçamentos; acompanhar a sua 

execução; alertar o director executivo para factos reveladores de deficiências graves na 

prestação de cuidados de saúde; dar parecer sobre o relatório anual de actividades e a 

conta de gerência; assegurar a articulação do ACES, em matérias de saúde, com os 

municípios da sua área geográfica; propor acções de educação e promoção da saúde e de 

combate à doença a realizar pelo ACES em parceria com os municípios e demais 

instituições  nele representadas; dinamizar associações e redes de doentes promotoras de 

equipas de voluntariado. 


