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From the Ashes of the Crash (New Economics Foundation, 2008) 

20 steps to build a new economy 

Demerge banks too 
big to fail 

Segregate financial 
markets 

Bring financial 
exotisms to the 
balance sheets 

Create reliable local 
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Gleaser, E. and Kerr, W. (2010) Harvard Business  Review 

Diversidade e Desenvolvimento Económico 



 O Valor Acrescentado do Local 
o Um dos pilares centrais do desenvolvimento… e da democracia 

o A renovada relevância dos Sistemas Territoriais, bem como da Proximidade 

(juntando o ‘fractal’) 

o O Grande local: act local, think global 

 

 As Limitações do Local 
o Vulnerabilidades locais: ‘as novas rugas’ 

o Elevada dependência de processos e actores de outras escalas 

 

 A redefinição das Políticas Públicas e das Políticas 

Territoriais (Pub-Priv-Assoc) 
o Competências locais vs. competências induzidas (ou atraídas) 

o Vital necessidade de articulação e integração multi-escalas e multi-sectores 

o Entre a reformulação de princípios globais… e a reformulação da capacidade 

de acção local 

Qualidade de Vida e Atractividade Urbana 
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O quê e como se pretende atrair e sustentar? 

 

Estruturar 

 
 

com as 

 
 

 

 

Convicções 
 

 

Incertezas 
 

Qualidade de Vida 

e Atractividade Urbana 

entre as 

Competências Locais / Regionais 

e a 

Atracção de elementos inovadores e não-rotineiros 



    HABITATS        CONSUMOS 

 

 MOBILIDADES       CONHECIMENTOS 

 

CAPACITAÇÕES               CIDADANIAS 

Factores determinantes de Criatividade e de 

Empreendedorismo Urbano 
 

A. Estudo Martin Prosperity Institute (2011, USA e Europa, 45 cidades) 

B. Estudo London School of Economics and Political Science (2009, Europa 32 cidades) 

C. Estudo ICS/ISCTE (2010, Portugal, Espanha e Brasil, 12 cidades) 

 

Conexão entre os Territórios urbanos e a EBC, a produtividade e o aumento 

de emprego qualificado 

O DIREITO 

À 
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ESTRATÉGIA 

E ACÇÃO 

COLECTIVA 

ECONOMIA 

URBANA 



Eco-Sistémica da Criatividade Urbana 

 

Grupos / Gestão de 

Projectos 

 

Inovação 

Radical  

Fortes Padrões de 

Comunicação 

Mudança Rápida 

Confiança Baseada 

no Conhecimento 

Conhecimento 

Especializado e 

Exploratório / 

Rápida mudança nos 

padrões de 

Conhecimento 

 

Dinâmicas Abertas 

e Auto-Gestionárias 

Inovação 

Incremental e 

Radical 

Hiper-Comunicação 

de base tecnológica 

Fracos Laços Sociais 

Conhecimento 

Codificado e 

Exploratório / Rápida 

Mudança nos Padrões 

de Conhecimento 

 

Grandes / Pesadas 

Organizações 

 

Inovação 

Incremental 

Interacção Reduzida 

Mudança Lenta 

Confiança 

Institucional 

 

Conhecimento 

Especializado / 

Declarativo 

 

Organização 

Hierárquica 

Inovação por 

recorrência / 

Incremental 

Aprendizagem face a 

face 

Demonstrabilidade 

Confiança Pessoal 

 

Conhecimento 

Incorporado / 

Estético 

BASES/DINÂMICAS 

SOCIO-URBANAS 

             VS. 

TIPOS DE ACTIVIDADE 

URBANA 

 

PERITOS / 

CRIATIVIDADE 

ELEVADA 

 

VIRTUAL 

 

BASE 

PROFISSIONAL 

 

BASE 

ARTESANAL 

DINÂMICAS 

ORGANIZACIONAIS 
TIPO DE 

INOVAÇÃO 

INTERACÇÃO 

SOCIAL 
Formas  de Comunicação 

Proximidades 

Redes Sociais 

TIPO DE 

CONHECIMENTO 



A. Infra e super estruturas Urbanas: os investimentos 

Factores Catalisadores da Vitalidade Urbana 

  A atractividade urbana – e respectivas escolhas dos indivíduos e empresas – 

depende da valorização dos capitais e das redes endógenas de cada território – 

‘sectoriais’ e ‘transversais’ – com o investimento em ‘elementos erógenos’ de 

atracção de indutores-chave de inovação nessas redes, e na respectiva 

capacidade de externalização 

 

Elementos ‘erógenos’ 

 A Acessibilidade real e sustentável. Para as diversas escalas: internacional, 

nacional, regional, local. E também cultural: o acesso à informação e à exposição 

 

 Reforço dos capitais de conhecimento – e de transacção de conhecimento – nos 

territórios urbanos: Knowledge and Network Planning 
 

 O reconhecimento e a pedagogia: A potenciação de actores e projectos 

bandeira – na capacitação de conhecimentos e de governanças activas 

 

 Os Espaços de experimentação: multi-transaccionáveis, com convivência de 

usos, de rendas reduzidas. O ‘capital de risco espacial’. 



Factores Catalisadores da Vitalidade Urbana 

B. Economia e Sociedade Urbana: as redes territoriais 

 O Ambiente Urbano: Os habitats, a Complexidade Funcional e as Densidades: 

Os quotidianos na sociedade do hipertexto 

 

Elementos ‘erógenos’ 

 O elevado simbolismo da dinâmica e apropriação dos Elementos culturais / 

identitários e dos Espaços Públicos. 

 

  As Estratégias integradas para sistemas urbanos integrados: A construção de 

compromissos activos, de responsabilidades e de esperanças conjuntas / da 

Agenda Local XXI às DLOCs. As Instituições públicas e associativas com 

estratégias claras e com quadros públicos / técnicos qualificados e pró-activos 



LEY DE BARRIOS DE CATALUNYA (2004-2010) 
 

LOS CINCO GRANDES RETOS DE LA 
REGENERACIÓN URBANA 
 
1. La transversalidad de las actuaciones  
2. La cooperación intra y  
Inter-administrativa  
3. La implicación de los ciudadanos  
4. La formación del consenso  
5. La evaluación de los resultados  

 
 

.Proyectos: 141 

.Población beneficiaria: 1.005.241 personas  

.Inversión total comprometida: 1.330 millones d’€ 

 

DIFICULTAD CENTRAL 
La transversalidad: De políticas sectoriales a políticas transversales y integradas  



Governance Trends 
Favorable preconditions for governance: 

1. Experiences (& experiments) with participation processes and partnership formation 

2. Combined with devolution-decentralization processses 

In Farinós, J. (coord.) ESPON Project 2.3.2 

GOVERNANCE OF TERRITORIAL AND URBAN 

POLICIES FROM EU TO LOCAL LEVEL (2009) 

dados de 2006 



No cerne da estratégia Europa 2020 estão três prioridades: 

 

 Crescimento inteligente: desenvolver uma economia baseada no 

conhecimento e na inovação 

 

 Crescimento sustentável: promover uma economia mais eficiente em 

termos de recursos, mais ecológica e mais competitiva 

 

 Crescimento inclusivo: fomentar uma economia com níveis elevados 

de emprego que assegura a coesão económica, social e territorial 

 

 

 
Bruxelas, 3.3.2010COM(2010) 2020 final COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO EUROPA 2020 

C 
UE, Cidades e 2020: 

Reformas e transversalidades 



EXIGÊNCIAS: Estratégia, transversalidade, governança 
 

 Novo quadro estratégico para a política de coesão (princípios claros e indicadores) 

 

 Concentração em prioridades temáticas: 

inovação e alterações climáticas (eficiência), 

migração e infância (inclusão social), 

qualificações e envelhecimento 

(eficiência + inclusão social) 

 

 Nova relação contratual, de implementação 

e de comunicação orientada para os resultados 

 

 Adaptação das estratégias e intervenções 

às sistémicas locais/regionais (ITIs) 
 

 Governança reforçada para as prioridades 

territoriais (capacitação de redes regionais entre 

instituições e agentes) (DLOCs) 

UE, Cidades e 2020: 

Reformas e transversalidades 



 New forms of Governance are essential 
 

1. Focusing on strategic and integrated priorities 
2. Strengthening city compromises and partnerships - with other levels 
of government and with local public/private/associative stakeholders 
3. Multisectoral and variable geography for solutions 
4. Citizens empowerment / Social innovation 
5. Exploring new financial instruments and exploiting low land prices 
and interest rates 
6. Local/Regional Foresight and monitoring  

 Urban Sustainability, inclusion and resilience 
 

1. Promoting the smart, the green and the good 
2. Working on the demand side with diversified “jobs rich” industries 
3. Firmly combating Social exclusion 
4. Holistic perspectives for environment and energy 
5. Special thrive to SM Cities 
6. Investments to increase the quality of life and long-term 
attractiveness of the city 

UE, Cidades e 2020: 

Reformas e transversalidades 



UE, Cidades e 2020: 

Reformas e transversalidades 

• Crescimento Inteligente e sustentável: Europe 2020 smart-growth 

• Demonstração e Amplificação: URBACT net-working 

• Estratégia e Governança: Local Action Plans  

• Perspectivas de suporte financeiro: UDF’s e JESSICA 

Terceira Call: 19 redes urbanas financiadas 

Cities as engines for growth and jobs 
SM Job innovation poles * 3 

Brownfield economic requalification 
Creative Industries 

Youth employment * 3 
Governance asssistance 

E-Strategy building 
UDFs and Jessica 

Monitoring strategies 
City branding 

Cities & Universities 

Atractive and cohesive cities 
Energy consumption efficiency 

Health Innovation 
Railway urban hubs 

Social housing requalification 
Sustainable food & markets * 2 



Potencial? O que existe em PT e o que a UE propõe 

Os sistemas urbanos 
 Palco central dos desafios da neo-modernidade. A Governação urbana como elemento 

central de capacitação para uma transição qualitativa 

 
A Inteligência eco-geográfica 
 Smarth-growth: entre o imput-based e o output-based  

 Capacitação territorial: as competências locais em rede, 

numa economia de baixo carbono, com emprego activo e 

forte acção social, com conhecimento e criatividade.  

 Pressões para a territorialização: sobretudo bottom-up. 

Mas ITIs podem ser top down… 

 
A Inteligência politico-deliberativa 
 Estratégias em rede dos espaços políticos: integração 

temática! Entre direcções parcelares e colectivas. 

ITIs e CLLDs. 

 Pró-actividade VÁRIA. Exs. URBACT III (Coimbra, 

Paços de Ferreira, Porto, Águeda, etc.). E múltiplas 

outras acções em curso. 

Perspectivas para sistemas urbanos virtuosos 

NORTE e CENTRO: Densidade Populacional 2008 

Fonte: CEAU/FAUP 

D 
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Eco-Sistémica da Criatividade Urbana - I 
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Leitura actual e prospectiva 
 

• Alto Minho interpretado como um território de articulações, a 3 níveis:  

… da natureza 

… da qualidade de vida 

… de região bem posicionada para intermediar processo de abertura 
e articulação estreita entre Portugal-Espanha, via Norte-Galiza 
 

• Objectivo - de um “território de articulações” a “ter de ser um território 
de convergências” 

… entre actividades logísticas e produtivas 

… e de espaço de intercâmbio cultural e civilizacional 



Escalas de posicionamento do Alto Minho 

• Escala interna 

• Escala nacional 

• Escala ibérica 

• Escala europeia 
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• As escalas de análise do posicionamento do Alto Minho 
combinam: 
• A escala interna, cuja abordagem se orienta para salientar as 

especificidades e pontos de contacto entre os diversos 
concelhos da região; 

• A escala nacional de análise, cuja abordagem relativiza a 
dimensão dos fenómenos segundo o seu posicionamento à 
escala nacional, concertando objectivos de desenvolvimento 
regional e sectorial; 

• A escala ibérica, que introduz a abordagem face aos grandes 
corredores ibéricos de circulação, na relação com a Europa; 

• A escala europeia, que introduz a recomendação de equilíbrio 
entre as dimensões da competitividade e da coesão e, em 
particular, a percepção da coesão nas ópticas da coesão 
económica e social. 

A incorporação  das escalas de posicionamento do Alto Minho 

• A posição de fronteira do Alto Minho imprime à análise deste 
território a percepção do seu posicionamento no contexto das 
suas regiões envolventes que, no quadro de Portugal, abrangem 
as NUTS III do Ave, Cávado e Alto-Trás-os-Montes, no contexto 
mais alargado da região Norte, e que, no quadro de Espanha, 
abrangem as províncias  de Corunha, Lugo, Ourense e 
Pontevedra, no contexto mais alargado da região da Galiza. 
 

• O diagnóstico do Alto Minho exige a incorporação de diferentes 
perspectivas de articulação e posicionamento relativo da região, 
que assumem escalas de abordagem diferenciadas, consoante a 
natureza dos fenómenos; 

 

Figura 1: Escalas de análise do posicionamento do Alto Minho – as 
perspectivas interna, nacional, ibérica e europeia 
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(especificidades concelhias) 

Legenda 
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(articulação à escala 
de Portugal) 

Escala Ibérica 
(articulação à escala de 
Espanha 
e da relação Portugal-Espanha) 

Escala Europeia 
(articulação à escala 
das regiões europeias) 

1. Leitura do posicionamento do Alto Minho 

Corredores ibéricos 
de circulação 



Dinâmica populacional 

 
Gráfico 1: Enquadramento populacional da Região Norte e do Alto 
Minho no contexto nacional   
 

 
Fonte: INE, Censos 2011 - Resultados Preliminares  

2.Demografia e perfil da população 

• A Região do Alto Minho acolhe cerca de 245 mil habitantes 
(2011), o que representa cerca de 2% da população do país e 
cerca de 7% da Região Norte. A população residente no Alto 
Minho decresceu cerca de 2% entre 2001 e 2011, o que se 
compara, a um nível territorial mais alargado, à evolução 
populacional nas regiões NUTSII Centro e Alentejo. 
 

• A grande maioria dos Concelhos abrangidos pela Região do Alto 
Minho registaram, ao longo do período inter-Censitário 2001-
2011, um decréscimo populacional, que se afigura 
tendencialmente mais expressivo nos Municípios menos 
densamente povoados. Esta constatação é corroborada por uma 
análise mais detalhada, ao nível de Freguesia, onde emergem 
como demograficamente mais dinâmicas as freguesias com um 
pendor urbano mais evidente, nomeadamente as coincidentes 
com as sedes de Concelho. 

 

Gráfico 2: Densidade populacional e variação da população residente  
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Fonte: INE, Censos 2011 - Resultados Preliminares  

• Na análise da dinâmica populacional a nível concelhio, a 
prestação do Município de Vila Nova de Cerveira no período 
2001-2011 demarca-se das restantes, traduzindo-se a sua 
atractividade num crescimento da população residente de cerca 
de 5% ao longo  do período considerado. Por seu turno, a 
estabilidade demográfica de Viana do Castelo ao longo do 
período influenciou, de forma determinante, a evolução da 
Região como um todo. 

A. Valdevez

Caminha

Melgaço

MonçãoP. Coura

Pte. Barca

Pte. Lima

Valença

V. Castelo

V.N. Cerveira

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

0 50 100 150 200 250 300 350

V
a
r
ia

ç
ã
o
 d

a
 p

o
p
u

la
ç
ã
o
 r

e
s
id

e
n

t
e
 (

2
0

1
1

-
2

0
0

1
)

Densidade populacional (nºhab/km2)

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

N
o
r
te

M
in

h
o
-
L
im

a

C
e
n
tr

o

L
is

b
o
a

A
le

n
te

jo

A
lg

a
r
v
e

R
.A

. 
A
ç
o
r
e
s

R
.A

. 
M

a
d
e
ir
a

T
a

x
a

 m
é

d
ia

 
d

e
 v

a
r
ia

ç
ã

o
 
a

n
u

a
l 

2
0

0
1

-
2

0
1

1

P
o

p
u

la
ç
ã

o
 r

e
s
id

e
n

t
e

(
m

il
 
h
a
b
.)

População residente 2001 População residente 2011

Taxa média de variação anual (tmva) - eixo direito

Portugal:

10.556 mil hab.

tmva: 0,2%



 

Tipologia de ocupação do território 

 
Fonte: PROT-Norte: Relatório Sectorial Acessibilidades, Mobilidade e Logística, Junho 2009 
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Fonte: AM&A, com base em dados Corine Land Cover 
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7. Dimensão urbana e ocupação do território 



 

Sistema urbano 

CORUNHA 
PONTEVEDRA 

VIGO 

GRANDE PORTO 

V. Castelo 

Grande eixo 
urbano do Litoral 

Norte/Galiza 

Corredor transfronteiriço do 
Vale do Minho 

 (Caminha-V. N. Cerveira-
Valença-Monção-Melgaço) 

Eixo Pte. Lima – Pte. Barca 

Eixo A. Valdevez – Pte. Barca 

Eixo A. Valdevez – Monção 

Viana do Castelo, pólo 
urbano de atracção 
regional relevante  que 
assume funções de 
turismo e lazer, produção 
tradicional e emergente 

Potencial do turismo /ambiente, 
da economia do vinho e da 
complementaridade de ofertas 
urbanas; novas funções 
económicas  associadas à 
logística (reforço da articulação 
com a plataforma logística de 
Salvaterra/As Neves) 

Capacidade de polarização capaz 
de amarrar e qualificar o espaço 
rural de baixa densidade do 
interior do Lima 

Eixos estruturantes 

identificados no PROT - Norte 

Eixos estruturantes - PNPOT 

Funções Urbanas  

Capacidade de reforço da coesão 
interna e articulação com outros 
subsistemas (especificamente 
com a aglomeração de Braga) 

Viana do Castelo  exerce 
atracção sobre  Ponte de Lima 
pela sua proximidade 
geográfica, boas acessibilidades 
e aumento populacional  

Vector estratégico no 
relacionamento de Portugal com 
a Galiza, sendo a sua prioridade 
estruturar um cluster inter-
regional em torno das 
actividades do mar e da 
segurança marítima   

Vale do Lima 

Vale do Minho 

Eixo sistema estruturante 

Vale do Lima/Vale do 

Minho 

V. N. Cerveira – P. Coura – A. Valdevez 

Eixo V. Castelo – Pte. Lima 

Sistemas urbanos contínuos 

em consolidação 

29 

 
Fonte: AM&A 

7. Dimensão urbana e ocupação do território 
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Deverão ser compatibilizados com o PROT-Norte, por forma a reflectirem as suas propostas e 
orientações, quer no que respeita à classificação e à qualificação dos usos do solo, quer 

no que respeita à aplicação de princípios, critérios de gestão e adequação na implementação de acções de 
controlo e contenção urbanística, que vierem a ser definidos para esta Região. Os PDM dos 10 concelhos da Região encontram-

se em fases diferentes no processo de revisão destes instrumentos de gestão territorial 

9. Directrizes e orientações de carácter territorial e sectorial 

Reforçar o 
papel de Viana 
do Castelo e 
consolidar os 

sistemas 
urbanos 

polinucleares 
do Vale do 
Minho até 

Valença e do 
Vale do Lima 
até Ponte de 

Lima/Ponte da 
Barca 

Explorar o 
novo quadro 

de 
acessibilidades 

de Viana do 
Castelo e 

valorizar a sua 
dimensão 

marítima nas 
componentes 

portuária 
(comercial e 
de recreio), 

indústria 
naval, pesca e 

aquicultura 

Assumir o 
carácter 

estratégico da 
cooperação 

transfronteiriça, 
com tradução no 

modelo de 
organização do 
território; criar 
uma rede de 

aglomeração de 
parques 

empresariais e 
tecnológicos que 
se insiram nos 

clusters do Norte 
litoral e da Galiza 

Preservar as 
condições 

naturais de 
produção e a 
viabilidade 

das 
explorações 
de produtos 

agro-
pecuários 

competitivos 
e do sistema 
agro-silvo-
florestal de 
montanha 

Superar os 
défices 

ambientais, 
com prioridade 

para as 
situações mais 

graves em 
termos de 

qualidade de 
vida e de 

diminuição das 
potencialidade

s de 
valorização 
turística dos 
territórios 

Explorar a 
localização 
privilegiada 

no eixo 
Porto-Vigo–
Corunha, em 
particular de 
reforço da 
capacidade 
de atracção 
de novas 

funções para 
os centros 
urbanos de 
fronteira 

Promover a 
consolidação e 
a estabilização 

das 
actividades e 

usos nas áreas 
de montanha 

e a sua 
valorização 
ambiental e 

turística, com 
destaque para 

o PNPG 
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Definir as opções estratégicas de base territorial: concretizando as 
opções dos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional, 

respeitando os princípios gerais de coesão, equidade, 
competitividade, sustentabilidade dos recursos naturais e da 

qualificação ambiental, urbanística e paisagística do território; 
valorizando a posição geoestratégica da região, na articulação com o 

restante território nacional, as regiões fronteiriças e as rotas 
transeuropeias e transatlânticas; afirmando a região como plataforma 

de internacionalização da economia, reforçando os factores de 
inovação, competitividade e atracção de investimento estrangeiro; 

reforçando a cooperação transfronteiriça e transnacional; 
desenvolvendo uma política integrada para o litoral; salvaguardando 

e valorizando os recursos patrimoniais 

Definir o modelo de organização do território regional: 
consolidando o sistema de protecção e valorização ambiental; 

estruturando o sistema urbano e reforçar o policentrismo, com a 
qualificação funcional do Porto e da sua área metropolitana, o 

desenvolvimento de polarizações estruturantes na conurbação do 
litoral e o reforço dos pólos e eixos urbanos no interior; 

reforçando a rede regional de instituições de ensino superior, I&D 
e centros tecnológicos; organizando o sistema de acessibilidades, 
reforçando o papel dos pontos nodais e garantindo a coerência 
das intervenções; reordenando e qualificando os espaços de 
localização empresarial; organizando uma rede de pólos de 

excelência em espaço rural 

Identificar os espaços sub-regionais 
relevantes para a operacionalização do 
PROT, considerando as sub-regiões do 
Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro e 

do Grande Porto como unidades 
territoriais específicas, valorizar as 

suas especificidades territoriais e gerar 
complementaridades, com vista ao 

reforço conjunto da competitividade e 
coesão regionais uma rede de pólos de 

excelência em espaço rural 

Contrariar os 
fenómenos 

de 
urbanização 
e edificação 
difusa para 

fins 
habitacionais 
ou instalação 

de 
actividades 
não rurais 

Promover um adequado 
ordenamento agrícola e 
florestal do território, 

bem como a 
salvaguarda e 
valorização da 

paisagem, das áreas 
classificadas e de 
outras áreas ou 

corredores ecológicos 
relevantes 

Proteger e 
valorizar o 
património 

arquitectónico 
e 

arqueológico, 
condicionando 

o uso dos 
espaços 

inventariados 
e das suas 
envolventes 

Identificar e hierarquizar 
os projectos 

estruturantes do modelo 
territorial, bem como os 
que contribuam para o 
desenvolvimento dos 
sectores a valorizar; 

definir orientações para 
a racionalização e 

coerência dos 
investimentos públicos 
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Objectivos e directrizes dos instrumentos de gestão territorial 
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Norte 2020 – 
Programa 

Regional de 
Reformas 

Programa Territorial de 
Desenvolvimento do 

Minho-Lima  

Estratégia Nacional 
 de Conservação da 

Natureza e Biodiversidade 

Conservar a natureza e a 
diversidade biológica; promover 
a utilização sustentável dos 
recursos biológicos e contribuir 
para a prossecução dos 
objectivos visados pelos 
processos de cooperação 
internacional na área da 
conservação da natureza 

Bases para a Estratégia de Gestão Integrada da Zona Costeira Nacional 
Reforço e promoção da articulação institucional; conservação de recursos e do 
património natural e paisagístico; qualificação da zona costeira e desenvolvimento 
sustentável de actividades e usos específicos; minimização de situações de risco e 
de impactos ambientais, sociais e económicos; concepção de políticas integradas 

Estratégia Nacional para o Mar 
Criar os mecanismos indispensáveis e 
proporcionar aos vários agentes as 
condições necessárias para o 
aproveitamento sustentável do Mar, em 
benefício das populações; valorizar 
definitivamente a importância do mar  
como elemento diferenciador, 
projectando-o no futuro como um dos 
principais motores de desenvolvimento 

Plano Estratégico do 
Sítio da Rede Natura do 

Litoral Norte 

Plano Estratégico Nacional  
de Desenvolvimento Rural 

Aumentar a competitividade dos 
sectores agrícola e florestal; 
promover a sustentabilidade dos 
espaços rurais e dos recursos 
naturais; revitalizar económica e 
socialmente as zonas rurais 

 

Plano Estratégico 
Nacional do Turismo 

Potenciar as valências de 
todo o país, 
desenvolvendo novos 
pólos de atracção turística 
e os produtos 
estratégicos; afirmar a 
Marca Portugal Turismo e  
consolidar e desenvolver 
mercados alvo; qualificar 
serviços e destinos; 
assegurar o ajustamento 
das empresas nacionais 
aos novos modelos de 
negócio; gerar 
conhecimento para decisão 

Polis Litoral 
- Litoral Norte - 
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Plano Estratégico Nacional para 
a Pesca 2007-2013 

Promover a competitividade do 
sector, com adequação aos recursos 
disponíveis; reforçar, inovar e 
diversificar a indústria aquícola; 
incentivar a certificação do produto; 
diversificar a indústria 
transformadora, promover a 
extensão a novos mercados; 
assegurar o desenvolvimento 
sustentável das zonas dependentes 
da pesca 

Orientações Estratégicas  
para o Sector Marítimo 

Portuário 
Reforçar a centralidade euro-
atlântica de Portugal; aumentar 
fortemente a competitividade do 
sistema portuário nacional e do 
transporte marítimo; disponibilizar 
ao sector produtivo nacional cadeias 
de transporte competitivas e 
sustentáveis 

Estratégia Nacional  
para as Florestas 

Minimizar riscos 
associados a incêndios e 
agentes bióticos; 
promover uma nova 
especialização do 
território, aproveitando as 
suas vocações naturais; 
melhoria da produtividade 
através da gestão florestal 
sustentável; redução de 
riscos de mercado e 
aumento do valor dos 
produtos; melhoria da 
eficiência e 
competitividade 

Plano de Ordenamento da 
Orla Costeira Caminha-

Espinho 
Planos de 

Ordenamento da 
Áreas Protegidas 

Plano de Ordenamento 
da Bacia Hidrográfica 

do Rio Lima 

Plano Sectorial da 
Rede Natura 2000 

Estratégia Nacional  
de Desenvolvimento 

Sustentável 
Preparar Portugal para a 
“sociedade do conhecimento”; 
crescimento sustentado, 
competitividade à escala global 
e eficiência energética; melhor 
ambiente e valorização do 
património; mais equidade, 
igualdade de oportunidades e 
coesão social; um papel activo 
de Portugal na construção 
europeia e na cooperação; uma 
administração pública mais 
eficiente e modernizada 

Orientações de documentos estratégicos de âmbito nacional e regional/sectorial 
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