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Nota introdutória 

O presente Parecer refere-se ao documento de Diagnóstico datado de 7 de Julho de 2017, que foi 

apresentado na 3ª Reunião da Comissão Consultiva, de 20 de Julho. 

Considera-se positiva a evolução da estrutura do Relatório e neste Parecer apresentam-se algumas 

sugestões para melhoria, separadas entre as mais relevantes para a Ordem dos Arquitectos (OA) e 

outras pontuais no âmbito do restante documento. 

 

Notas relevantes para a OA: 

 Verifica-se que o tema da arquitectura, como recurso estratégico para o desenvolvimento 

económico e social do país, ainda não foi introduzido, podendo essa menção ser realizada 

no capítulo de Uso do Solo e Paisagem, no âmbito do sub-tópico Património Cultural ou, 

preferencialmente, de forma individualizada. 

 Conforme também salientado pela APAP, foi no PNPOT de 2007 que apareceu a referência 

à necessidade de se implementar a Política Nacional de Arquitectura e Paisagem (PNAP), 

entretanto objecto da Resolução de Conselho de Ministros nº 45/2015, de 7 de Julho, que 

determinou constituir a Comissão de Acompanhamento da Arquitectura e da Paisagem 

(CAAP), que preside a Direcção Geral do Território e inclui um representante da Direcção 

Geral do Património Cultural, da OA e da APAP. 

 É desejável que na proposta agora em elaboração do PNPOT não se perca essa mensagem, 

pelo contrário se reforce o papel que a implementação da PNAP deverá ter na melhoria do 

ordenamento do território em Portugal, pelo que o título do capítulo poderia acrescentar a 

arquitectura e o património, a par da paisagem, designando-se de Uso do Solo, Paisagem, 

Arquitectura e Património. 

 Neste capítulo haverá assim o espaço para incluir ainda o património arqueológico e estas 

quatro componentes, também articuladas em conjunto, ganhariam posteriormente relevo 

no Programa de Acção do PNPOT. 

 

Notas pontuais no restante documento: 

 O conteúdo do capítulo de Sistema Urbano, com as suas várias abordagens à mobilidade e 

às deslocações, que nos parece bem, poderia justificar a designação de Sistema Urbano e 

Mobilidade. 
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 No âmbito do capítulo de Economia, Inovação e Território, seria interessante registar uma 

taxa de evolução da localização do emprego desagregada a nível municipal e destacar-se, a 

par da “especialização inteligente”, a importância de se reforçar a diversidade económica, 

de acordo com os perfis municipais, que lhes oferece maior resiliência e sustentabilidade, 

em particular nos territórios mais frágeis. 

 O conceito de problemas de ordenamento do território poderia começar, paulatinamente, 

a ser substítuido pelo de soluções de ordenamento do território. 

 Trata-se de uma mudança de paradigma que nos parece útil iniciar neste PNPOT, pelo que 

nesse sentido, num primeiro momento, seria igualmente interessante que apareça desde 

logo no Relatório, ainda antes do que no Plano de Accção, aquelas medidas que existem em 

curso para mitigar os problemas identificados, dado que tal permitiria uma consciência e 

mesmo uma pré-avaliação do seu funcionamento, para que posteriores propostas surjam a 

partir de processos já em desenvolvimento, em vez de se procurar responder com soluções 

de raíz, sempre mais difíceis de implementar pela base. 

  

Lisboa, 8 de Agosto de 2017, 

Rui Florentino e Ana Paula Baptista (Suplente), representantes da Ordem dos Arquitectos na 

Comissão Consultiva do PNPOT  
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