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Esta edição especial do Boletim Regional, Urbano e Ambiental, resultado de uma parceria 
entre o Ipea e o Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente das 
Universidades do Porto e de Coimbra (Citta.up.uc),4 publica um conjunto de artigos,5 
propositadamente diversos nos temas e nas perspetivas disciplinares, que têm em comum 
a referência predominante ao contexto europeu. Falam, nesse contexto, de processos  
de mudança, de crise e de reconfiguração. Chamam atenção para a importância da dimensão 
territorial desses processos e, de uma forma ou de outra, apontam para a necessária procura 
de novos instrumentos de análise e de políticas públicas capazes de trabalhar essa dimensão.

O foco na situação europeia justifica algumas considerações iniciais, de enquadramento. 
Trata-se obviamente de um contexto complexo, que pode ser observado sublinhando a 
sua especificidade, muito presente nas preocupações e nos conceitos utilizados nos artigos  
deste boletim. Especificidade, por exemplo, do perfil e da forma das cidades europeias e de uma 
estrutura espacial mais policêntrica, marcada pela importância de uma rede densa de cidades  
de dimensão intermédia. Especificidade do chamado modelo social europeu, baseado na 
procura de uma articulação explícita entre a competitividade e o bem-estar e a coesão social.  
Especificidade, também, da União Europeia como construção política, que coloca a questão do 
significado da escala europeia e da chamada europeização das políticas, da relação entre as várias 
escalas de governo, das formas de cidadania que lhe estão associadas, incluindo a questão da  
definição de novos espaços pertinentes de cooperação e de intervenção, situados para além  
das divisões político-administrativas tradicionais.

1. Técnica em Planejamento e Pesquisa (TPP) da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). E-mail: <piedade@ipea.gov.br>.
2. Professor Auxiliar e Investigador  do Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente (Citta) da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto (Feup). E-mail: <psc@fe.up.pt>.
3. Professora-associada com agregação e coordenadora do Grupo de Investigação sobre Habitação e Planeamento Urbano 
no Citta da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Feup). E-mail: <ivazquez@fe.up.pt>.
4. Informações sobre o Citta.up.uc e suas principais linhas de investigação podem ser encontradas no site <http://citta.fe.up.pt/>.
5. Nota do Editorial: a revisão dos textos redigidos em português de Portugal procurou manter o registro dos originais e respeitar 
os padrões estabelecidos pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras (Volp/ABL)  
(disponível em: <http://goo.gl/dW4aA5>).



6 ipeaboletim regional, urbano e ambiental | 14 | jun. 2016

Essa afirmação dos vários traços da especificidade do contexto europeu não pode,  
no entanto, ser desligada de duas outras observações, uma reconhecendo na Europa a profunda 
diversidade interna e mesmo a divergência de situações e de modelos, e outra identificando 
a presença de vários elementos de mudança que colocam interrogações importantes ao 
desenvolvimento futuro desse território. Uma breve leitura de documentos oficiais da  
União Europeia, como a Agenda Territorial da União Europeia 20206 e os textos que 
acompanharam a sua preparação, permite elaborar uma primeira síntese destas mudanças  
e interrogações, sublinhando, ao mesmo tempo, a preocupação com os efeitos espacialmente 
muito desiguais desses processos. Refere-se, em primeiro lugar, à sobreposição dos efeitos 
mais gerais da globalização e da crise financeira e econômica, iniciada em 2007, de que 
resulta a dificuldade em assegurar o crescimento econômico, o enfraquecimento das relações  
entre crescimento, emprego e bem-estar social e, por meio das chamadas políticas de austeridade, 
da capacidade de intervenção do Estado. Referem-se, depois, às dificuldades de aprofundamento 
dos processos de alargamento e de integração da União Europeia. Assinalam-se os desafios 
associados às mudanças e aos contrastes demográficos e sociais, com o declínio demográfico 
de algumas cidades e regiões; o envelhecimento da população; a importância acrescida  
das migrações; e a presença de fatores de segregação de grupos vulneráveis. Referem-se, por fim, 
às questões relacionadas com as mudanças climáticas, a energia e a biodiversidade.

A compreensão de todos esses aspetos, aqui apenas enunciados, requer uma atenção  
aos territórios, quer do ponto de vista da compreensão das desigualdades associadas a esses processos,  
quer do ponto de vista do entendimento das condições de inovação, de mobilização dos 
agentes e de mudança. Disso mesmo é expressão, no contexto europeu, o recurso a conceitos,  
de definição ainda imprecisa e que remete a dimensões analíticas e normativas, como coesão territorial, 
capital territorial ou impacto territorial das políticas públicas.

É nesse contexto geral que se situam os artigos que compõem esta edição especial do 
Boletim Regional, Urbano e Ambiental.

Abre esta coletânea o artigo Descentralização e investimento público: desafios e políticas públicas,  
de autoria de Luiz de Mello, economista da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que aborda, em um contexto mais vasto que o europeu, as tendências 
do investimento público e a problemática dos modelos de provisão de infraestruturas. O autor 
identifica o modo como os processos de descentralização põem em evidência a importância 
crescente dos governos subnacionais e discute os desafios associados à formulação de políticas 
públicas favoráveis ao investimento.

O trabalho seguinte, de Carla Guapo Costa, intitulado A moeda única europeia: entre a 
construção monetária e a desconstrução europeia, analisa, a partir do exemplo da moeda única, 
o que designa como os paradoxos da construção europeia. As tensões entre o projeto político 
e os fundamentos econômicos, entre a procura da integração e harmonização das políticas e a 
heterogeneidade dos países constituem aspetos centrais da reflexão desenvolvida pela autora.

A questão da reconfiguração das escalas de intervenção e da importância da dimensão 
metropolitana constitui o contributo principal de dois artigos desta coletânea. Evert J. Meijers,  
em seu artigo Desenvolvimento policêntrico na Europa: uma reflexão crítica sobre um conceito 
de políticas normativas, apresenta e discute o conceito de policentrismo, que constitui uma 
das referências centrais do debate europeu sobre o planejamento do território.

6. Disponível em: <http://goo.gl/9GXD29>.
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Por sua vez, o trabalho de Carlos Oliveira e Isabel Breda-Vázquez, intitulado Políticas 
territoriais e coordenação intermunicipal em Portugal: os dilemas da ação coletiva, discute,  
a partir do caso português, a importância das escalas intermunicipais de intervenção.  
Partindo da profusão de programas e de instituições associados a esta dimensão intermunicipal, 
os autores analisam, de forma crítica, os vários dilemas colocados por essas experiências.

Vários outros estudos observam as mudanças em curso no contexto europeu. O artigo  
O planeamento de cidades em contração: o caso do porto, assinado por Sílvia Sousa e Paulo Pinho, 
introduz a referência às mudanças e ao declínio demográfico de um conjunto relevante de 
cidades e de regiões e aos desafios que colocam para o planejamento do território.

O trabalho elaborado por Antonio López Gay e Joaquín Recaño Valverde – O papel 
das mudanças residenciais na evolução dos perfis sociodemográficos das regiões metropolitanas 
espanholas no início do século XXI – discute o modo seletivo como as mudanças ocorridas 
no perfil demográfico e no mercado de habitação condicionam os processos de mobilidade 
residencial e a estrutura sociodemográfica das principais áreas metropolitanas da Espanha.

Entretanto, o artigo de João Marques, Eduardo Castro e Monique Borges, intitulado  
A análise prospetiva: uma abordagem metodológica exploratória aplicada ao mercado da habitação, 
referindo-se ainda às mudanças relacionadas com a habitação, trabalha, sobretudo, os desafios 
que se colocam ao conhecimento e ao desenho de metodologias de análise prospetiva.

No estudo Lisboa interrompida: transformações ou desafios?, Inês Moreira, José Vargas e Sofia 
Morgado utilizam o conceito de cidade da escassez para refletir sobre os processos de configu-
ração e de mudança do território da área metropolitana de Lisboa e para propor um conjunto 
de questões sobre a produção e a vivência urbana do que poderá ser a cidade depois da crise.

O artigo de José da Silva Costa, intitulado Cinco décadas de políticas de desenvolvimento 
regional em Portugal, aborda, sobretudo, a relação, ao longo do tempo, entre as políticas de 
desenvolvimento regional em Portugal e as políticas europeias. Reconhecendo, na perspetiva 
da convergência regional, os resultados assimétricos destas políticas, o autor chama atenção 
para a importância central da relação entre política regional e políticas setoriais.

Giovanni Allegretti, Nelson Dias e Sofia Antunes, no seu artigo Transformar o território 
promovendo a cidadania: metodologia em evolução nos orçamentos participativos de Lisboa e Cascais, 
abordam os desafios e as experiências de cidadania no contexto atual, analisando os orçamentos 
participativos de Lisboa e de Cascais e seus diferentes graus de legitimação e concertação entre 
os cidadãos e os técnicos.

Rosário Macário, no artigo intitulado A acessibilidade como um bem social e um  
bem econômico: existe necessidade de uma mudança de paradigma? centra-se nas questões 
relativas à avaliação econômica da acessibilidade e ao financiamento dos transportes urbanos.  
Depois de examinar diferentes perspetivas de intervenção, conclui, uma vez mais,  
pela existência de uma relação entre os esquemas de financiamento dos transportes e o 
respetivo enquadramento institucional.

O artigo de Tomaz Ponce Dentinho, que tem por título Especificidades regionais, econômicas, 
tecnológicas, ambientais e institucionais da Ibero-América, retoma, tendo em atenção, sobretudo, 
o caso da América Latina, a importância da referência aos contextos e à especificidade regional, 
preocupação que perpassa o conjunto de artigos publicados neste boletim.
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Encerra esta coletânea o artigo A abordagem territorial do programa Leader na Europa e 
sua transferência institucional ao contexto latino-americano: uma análise crítica, de autoria de  
João Paulo Ghestie Sandro Pereira Silva, que analisa a viabilidade do uso do modelo 
de abordagem territorial proposto pelo programa Leader fora do contexto europeu,  
como referência normativa para a implementação de programas em países da América Latina, 
destacando as particularidades e as limitações da transferência de programas e políticas de 
um contexto institucional para o outro.

Esses últimos artigos, sublinhando uma vez mais a importância do reconhecimento 
da especificidade dos contextos, sugerem ao mesmo tempo a relevância dos processos de 
aprendizagem que a partilha mais geral de perspetivas pode ajudar a promover.

Esperamos ter contribuído com os estudos de caso apresentados neste boletim para um 
melhor entendimento dos processos territoriais em curso no contexto europeu e latino-americano 
e os desafios que atualmente se colocam para a implementação de políticas públicas que visem 
promover a coesão territorial e a melhoria da qualidade de vida da população. 

Desejamos a todos e a todas uma excelente leitura!


