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Crescente centralidade das Cidades
nas agendas globais de desenvolvimento

Cidades ao nível mundial

o 3% da superfície terrestre
o 54% da população mundial
o 60% da emissão de gases com efeito de estufa
o 76% do consumo de recursos naturais do planeta
o 80% da riqueza global

Emergência de meta 
narrativas sobre o Urbano

o Era das Cidades
o Urbanização planetária
o Triunfalismo urbano
o Urbanismo tecnocientífico 
o Ecourbanismo
o …

Presença crescente das 
cidades em agendas globais

o Nações Unidas
o OCDE
o União Europeia
o …



Relação cidade/ 
planeamento

Agendas urbanas
de I&I

o Prioridades temáticas
o Estratégias transição
o Financiamento

Agendas urbanas
políticas

o Visão e princípios
o Prioridades de intervenção
o Instrumentos

Urbanismo &
Ordenamento do 

Território
o Teorias
o Instrumentos
o Culturas e práticas

´Realidade`

o Ameaças (ex. Alterações Climáticas)
o Conflitos (ex. Turismo/Gentrificação)
o Oportunidades (ex. cocriação/inovação)

Teorias urbanas
o Conceções de cidade
o Temas prioritários
o Ações críticas 

Principais determinantes do planeamento urbano
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Agenda 2030 / ODS
Cimeira da ONU

Nova Iorque
Setembro 2015

Nova Agenda Urbana
ONU – Habitat III

Declaração de Quito
Outubro, 2016

Cidades 2030
9ª Sessão World Urban 

Forum, ONU-Habitat
Declaração Kuala Lumpur

Março, 2018

Agenda das Nações Unidas

Habitação Sustentável
Comissão Económica ONU 

para a Europa
Carta de Genebra

Abril 2015

Agendas supranacionais: uma determinante excessiva? 



Agenda 2030
ODS 11
(2015)

Cidades e Comunidades 
Sustentáveis

Nova Agenda Urbana
(2016)

Plano de Implementação

Cidades 2030
(2018)

o Habitação
o Transportes
o Planeamento
o Salvaguarda património cultural e natural
o Resiliência a catástrofes
o Ambiente
o Relações urbano/periurbano/rural
o Políticas integradas

Avanços Nova Agenda Urbana + problemas persistentes = ações urgentes:
o Urbanização inclusiva
o Planeamento inclusivo (migrações,  coesão social, oportunidades económicas)
o Novas tecnologias, dados abertos, governança
o Desigualdades sociais e culturais
o Degradação ambiental e impactos das alterações climáticas

Compromissos transformadores por meio da mudança do paradigma urbano:
o Desenvolvimento urbano sustentável para a inclusão social e a erradicação da 

pobreza
o Prosperidade urbana sustentável e inclusiva e oportunidades para todos
o Desenvolvimento urbano ambientalmente sustentável e resiliente
Implementação efetiva:
o Governação urbana
o Planear e gerir o desenvolvimento territorial urbano

Agenda das Nações Unidas



Agenda 2030 / ODS
Cimeira da ONU

Nova Iorque
Setembro 2015

Nova Agenda Urbana
ONU – Habitat III

Declaração de Quito
Outubro, 2016

Cidades 2030
9ª Sessão World Urban 

Forum, ONU-Habitat
Declaração Kuala Lumpur

Março, 2018

Agendas da União Europeia vs. Agendas das Nações Unidas

Agenda Urbana
para a UE

´Pacto de Amesterdão`
Maio, 2016

Agendas supranacionais: uma determinante excessiva? 



Agenda Urbana
para a UE

´Pacto de Amesterdão`
Maio, 2016

Temas prioritários:
o Inclusão de imigrantes e refugiados
o Qualidade do ar
o Pobreza urbana
o Habitação
o Economia circular
o Empregos e competências na economia local 
o Adaptação às alterações climáticas (incluindo infraestruturas verdes)
o Transição energética
o Uso sustentável do solo e soluções de renaturalização (nature-based solutions)
o Mobilidade urbana
o Transição digital
o Contratação pública responsável e inovadora

Agendas supranacionais: uma determinante excessiva? 

Agenda Urbana da União Europeia



Aspetos horizontais em relação aos temas prioritários:
o Governança urbana participada
o Governança supramunicipal e cooperação intermunicipal
o Planeamento urbano estratégico (em articulação com planeamento regional), com 

uma perspetiva centrada nos ligares e nas pessoas
o Abordagens integradas e participadas
o Abordagens inovadoras (ex. Smart cities)
o Impactos positivos em termos de mudanças societais (equidade de acesso a 

informação, igualdade de género, capacitação de mulheres)
o Desenvolvimento urbano policêntrico, valorização de pequenas e médias áreas 

urbanas
o Regeneração urbana
o Adaptação às mudanças demográficas e tendências migratórias
o Provisão adequada de serviços públicos de interesse geral

Agenda Urbana da União Europeia

Agenda Urbana
para a UE

´Pacto de Amesterdão`
Maio, 2016

Agendas supranacionais: uma determinante excessiva? 



Evolução recente: desaparecimento das cidades da agenda política? 

o XVII e XVIII Governos (2005-11)
Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades
Política de Cidades Polis XXI (2007-13) => descontinuada

o XIX Governo (2011-5)
Ausência da palavra “Cidades” na designação das secretarias de estado
Documento Cidades Sustentáveis 2020 (DGT, 2015) => sem implicações práticas

o XX Governo (2015)
-

o XXI Governo (2015 – presente)
Ausência da palavra “Cidades” na designação das secretarias de estado
Ausência de Agenda Urbana/Política de Cidades explícitas
Agenda Urbana implícita e fragmentada, em conformidade com aspetos específicos  de 

agendas supranacionais, programas europeus e financiamentos públicos disponíveis (CE, BEI, …)

E a Agenda Urbana em Portugal?
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 Conceitos de ´cidade`
o Cidade morfológica, delimitada, administrativa
o Regiões urbanas funcionais
o Cidades em rede, (sub)sistemas de cidades

 Desenvolvimento urbano
o Integrado
o Longo prazo
o Resiliência / adaptação / transição

 Urbanização sustentável
o Direitos à cidade (equidade social, justiça ambiental, …)
o Gestão proactiva de usos alternativos do solo (conflitos, dilemas éticos)
o Salvaguarda de recursos escassos ou finitos (acesso, uso)

 Planeamento urbano para a sustentabilidade
o Regulação
o Governança territorial
o Co-benefícios potenciais (ex: nexo infraestruturas verdes /planeamento de sistemas 

alimentares / saúde / inclusão social / rendimento famílias vulneráveis)

Novas Agendas Urbanas: 
desafios para o Ordenamento do Território



Da acomodação à ativação

As Agendas Urbanas supranacionais, 
um estímulo a favor da centralidade do planeamento urbano 

para a sustentabilidade?



Alteração do
Programa Nacional da Política de Ordenamento 

do Território

Uma oportunidade, uma esperança
…quase uma certeza
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