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PRIORIDADES DE DESENV OLVIMENTO PARA 2007-2013 

 

1. Introdução 

 

O Conselho Europeu de Lisboa, em 2000, f ixou para a União Europeia o objectivo 

estratégico de “se tornar a economia do conhecimento mais competitiva e mais 

dinâmica do mundo, capaz de um crescimento económico duradouro acompanhado de 

uma melhor ia quantitativa e qualitativa do emprego e de uma maior coesão social”. 

 

Neste contexto, a Europa “deve renovar as bases da sua competitividade, aumentar o 

seu potencial de crescimento, bem como a sua produtividade e reforçar a coesão 

social, apostando sobretudo no crescimento, na inovação e na valorização do capital 

humano”. 

 

A política de Coesão assume-se como um instrumento privilegiado desse processo, 

devendo dar um contributo relevante à consecução deste desiderato, designadamente 

nas regiões menos favorecidas da União. Os Fundos Estruturais tornam-se assim 

“parte integrante da estratégia de Lisboa”, adoptando os objectivos então 

estabelecidos e passando a ser “um vector essencial da sua realização, através de 

programas de desenvolvimento nacionais e regionais”. 

 

As Orientações Estratégicas para a Política de Coesão no próximo per íodo de 

programação f inanceira definem três grandes prioridades para aplicação dos recursos 

comunitários: 

 

- reforçar a atractividade dos Estados-membros, das regiões e das cidades; 

- incentivar a inovação, o espírito empresarial e o crescimento da economia do 

conhecimento; 

- criar mais e melhor emprego. 

 

De salientar desde logo a dimensão territorial da intervenção estrutural comunitária, e 

em particular a relevância que é dada às cidades como pólos aglutinadores e motores 
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de processos de desenvolvimento assentes na tecnologia e no domínio do 

conhecimento. 

 

O contributo dos Fundos Estruturais e de Coesão para o efeito poderá materializar-se, 

designadamente: 

 

• investindo nos sectores com elevado potencial de crescimento; 

• investindo nos motores do crescimento e do emprego; 

• apoiando a execução de estratégias coerentes a médio e longo prazo; 

• desenvolvendo sinergias e complementaridades com outras polít icas 

comunitárias; 

• mobilizando recursos adicionais; 

• melhorando a governação;  

• promovendo uma abordagem integrada da coesão territorial. 

 

Por seu lado, e em termos internos, a Resolução do Conselho de Ministros nº 25/2006 

de 10 de Março de 2006, que aprova as orientações fundamentais para a elaboração 

do Quadro de Referência Estratégico Nacional e programas operacionais para o 

período 2007-2013, insere-se plenamente na abordagem adoptada pela União 

Europeia e estabelece como prior idades estratégicas nacionais por parte do QREN e 

de todos os PO: 

 

 - Promover a qualificação dos portugueses,  desenvolvendo e estimulando o 

conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação como principal garantia do 

desenvolvimento do País e do aumento da sua competitividade;  

 

  - Promover o crescimento sustentado  através, especialmente, dos objectivos 

do aumento da competit ividade dos territórios e das empresas, da redução dos custos 

públicos de contexto, incluindo os da administração da justiça, da qualif icação do 

emprego e da melhoria da produtividade e da atracção e estímulo ao investimento 

empresarial qualif icante; 

  

 - Garantir a coesão social  actuando, em particular, nos objectivos do aumento 

do emprego e do reforço da empregabilidade e do empreendedorismo, da melhor ia da 
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qualif icação escolar e profissional e assegurando a inclusão social, nomeadamente 

desenvolvendo o carácter inclusivo do mercado de trabalho, promovendo a igualdade 

de oportunidades para todos e a igualdade de género, bem como a reabilitação e 

reinserção social, a conciliação entre a vida social e profissional, e a valorização da 

saúde como factor de produtividade e medida de inclusão social; 

  

- Assegurar a qualificação do território  e das cidades traduzida, em especial, 

nos objectivos de assegurar ganhos ambientais, promover um melhor ordenamento do 

território, prevenir riscos e, ainda, melhorar a conectividade do território e consolidar o 

reforço do sistema urbano, tendo presente a vontade de reduzir assimetrias regionais 

de desenvolvimento; 

  

 - Aumentar a eficiência da governação  privilegiando, através de intervenções 

transversais nos diversos PO relevantes, os objectivos de modernizar as instituições 

públicas, melhorar a eficiência e qualidade dos grandes sistemas sociais e colectivos, 

com reforço da sociedade civil e melhoria da regulação. 

 

Tais prioridades articulam-se naturalmente com o Plano Tecnológico e com o 

Programa Nacional de Acção para o Crescimento e Emprego. 

 

A nível regional, os trabalhos de análise e reflexão sobre o futuro da Região Norte e as 

opções de afectação das verbas que daí decorrem conduziram também a prioridades 

que se enquadram perfeitamente na abordagem europeia e nacional que acima se 

identif ica. Com efeito, as três prioridades de desenvolvimento da Região Norte para o 

período 2007-2013 são as seguintes: 

 

- Promover a intensif icação tecnológica da base produtiva regional; 

- Assegurar sustentadamente a competit ividade regional; 

- Promover a inclusão social e territorial. 

 

Numa estratégia deste tipo, assente na economia do conhecimento, na tecnologia, na 

investigação científ ica e na inovação, cabe à Área Metropolitana do Porto, pela 

concentração que detém de quadros qualif icados, de serviços de maior valor 

acrescentado, de produção científ ica e de infra-estruturas e equipamentos de 
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comunicação e internacionalização, um papel necessariamente motor. É na 

conjugação de esforços da Área Metropolitana com os restantes pólos urbanos 

regionais, numa lógica de rede e de valorização de complementaridades, que deverá 

assentar o novo paradigma de desenvolvimento da Região Norte. 

 

É pois este enquadramento, às escalas europeia, nacional e regional, que dita a 

necessidade de apostar na sociedade e economia do conhecimento e de eleger a 

inovação como factor chave do reforço da competitiv idade da Área 

Metropolitana do Porto. Tornar, pois, a AMP uma com unidade inovadora, 

territorialmente ordenada, respeitadora dos valores  ambientais e socialmente 

coesa acaba pois por ser um desiderato comum a uma qualquer política de 

desenvolvimento para os próximos anos, visto serem estas as vertentes essenciais 

de uma estratégia de progresso sustentável para uma região que se situa aquém dos 

níveis médios de riqueza comunitários, que está exposta a uma cada vez maior 

concorrência de bens e serviços dentro e fora da Europa e que está a viver, por 

imposição da economia “mundializada”, um processo rápido de reconversão produtiva 

com signif icativos impactos sociais negativos. 

 

No quadro de referência actual, a competitividade d a Área Metropolitana do 

Porto, marcada pela especialização em actividades p rodutivas tradicionais, por 

uma força de trabalho relativamente desqualificada e pela debilidade de oferta 

de serviços de apoio às empresas, é colocada em ris co. Esta debilidade 

económica é ainda agravada: 

 

- pela evolução salarial crescente dos últimos anos , situação que se torna 

incompatível com o modelo produtivo em vigor, e 

- pela consequente vulnerabilidade da estrutura pro dutiva regional à 

concorrência dos binómios capital-trabalho e da pro dução em série, criam 

condições favoráveis à deslocalização industrial. 

 

Para contrariar estas tendências, à AMP será coloca do o desafio de repensar a 

natureza das suas vantagens competitivas, aproveita ndo os recursos produtivos 

que já possui e incentivando a criação de competênc ias específicas de apoio a 
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esses mesmos recursos.  Para o efeito, a solução poderá passar pela especialização 

da região em actividades com potencial para criar condições para a competit ividade. 

 

A Junta Metropolitana do Porto e os munic ípios que a compõem estão naturalmente 

conscientes dos desafios com que se defrontam no futuro próximo e estão dispostos a 

contribuir de forma activa e empenhada, em conjunto com os restantes actores da 

Área Metropolitana e da Região, para dar o salto qualitat ivo indispensável à 

consecução de uma estratégia que volte a colocar a AMP e o Norte numa trajectória 

de convergência económica e social com as médias europeias. 

 

Neste contexto importa, aliás, relevar as orientações da referida RCM nº 25/2006 

segundo as quais “à medida que o nível de infra-estruturação do território vai sendo 

mais signif icativo e que o País vai f icando melhor dotado de alguns equipamentos 

essenciais, justif ica-se deslocar o centro das prioridades para projectos cada vez mais 

integrados e estruturantes às escalas supramunicipal, regional e nacional”, “esta 

evolução na abordagem à absorção dos fundos comunitários justif ica-se ainda mais, e 

torna-se mesmo uma exigência, à medida que se antevêem dif iculdades crescentes 

numa Europa alargada e cada vez mais concorrencial, para aceder a apoios 

comunitários com valores expressivos”. 

 

Para além disso a mesma RCM na sua alínea m) do nº 4, estipula que “a execução 

descentralizada ou em parceria de acções integradas pode ser contratualizada com as 

associações de municípios relevantes organizadas por NUTS III, devendo os 

correspondentes contratos de execução prever mecanismos que impeçam a 

atomização de projectos de investimento e garantam com eficácia o interesse 

supramunicipal de tais acções durante toda a sua execução”. 

 

Do ponto de vista do enquadramento polít ico, tudo indica assim estarem criadas as 

condições para que durante o próximo período de programação comunitár ia as 

estruturas de escala supramunicipal, como é o caso da Área Metropolitana do Porto, 

possam desempenhar um novo papel, centrado no desenvolvimento e implementação 

de projectos que visem a concretização dos objectivos acima enunciados.  
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A elaboração deste documento, que obteve o consenso generalizado dos autarcas da 

AMP, é um primeiro passo no sentido de este espaço sub-regional reivindicar uma 

participação mais activa e actuante no processo de desenvolvimento da Região, na 

linha das responsabilidades institucionais que detém na promoção do progresso e 

bem-estar das populações que nele vivem e trabalham. 

 

As áreas temáticas que foram trabalhadas neste documento – procurando detectar 

linhas programáticas coerentes que possam sustentar um esforço de investimento 

comum aos 14 munic ípios que actualmente compõem a A MP – restringiram-se à 

esfera de actuações municipal e supramunicipal, visto serem estas as susceptíveis de 

contratualização com o Governo, através da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte, no âmbito da aplicação e gestão dos recursos do 

novo Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013. 

 

Atendendo ao facto de os novos normativos comunitários imporem uma abordagem 

mono-fundo, as actuações de carácter mais social a f inanciar na AMP através do 

Fundo Social Europeu não foram aqui consideradas de forma directa, ainda que pela 

importância determinante que têm para o sucesso do novo modelo de 

desenvolvimento que se pretende implementar, estejam subjacentes a toda a 

estratégia gizada. Entendemos por isso que, numa lógica de desenvolvimento do País, 

é imperioso que o Governo desenvolva uma lógica menos centralizadora dos fundos 

estruturais, promovendo a sua aplicação de forma clara nas regiões que justif icaram a 

sua atribuição pela União Europeia, como é o caso da Região Norte; que no âmbito 

dessa estratégia de desenvolvimento deve o Governo assumir as suas 

responsabilidades ao nível dos sectores aqui evidenciados e decisivos para a 

competitividade e para o emprego de qualidade, designadamente na Educação, na 

Formação Profissional e na Investigação Científ ica; e ainda que deve haver uma lógica 

de acção à escala metropolitana que tem necessariamente de ter uma forte 

participação da Junta Metropolitana do Porto e de todos os seus Munic ípios. 

 

Este documento deverá ser objecto de discussão com a CCDR Norte de forma a 

consensualizar uma estratégia de actuação para a Área Metropolitana do Porto por 

parte da Junta Metropolitana; na sequência de tal processo, será então preparado um 
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documento mais pormenor izado de programação de investimentos, de cariz mais 

operacional, o qual servirá de base à contratualização plurianual. 

 

O presente documento estratégico está estruturado em três partes: 

 

- a presente introdução; 

- um diagnóstico sumário da sub-região, e 

- as prioridades de intervenção para 2007-13, identif icando, para cada domínio, 

as principais linhas de actuação. 

2. Diagnóstico 

 

A Grande Área Metropolitana do Porto, tal como ficou constituída a part ir de 28 de 

Janeiro de 2005, é composta por 14 munic ípios, representando uma área de 1.575 

km2 e uma população de 1570,8 milhares de habitantes.  

 

Para além dos nove municípios do Grande Porto, juntaram-se à GA MP mais cinco 

municípios, provenientes de duas outras unidades territoriais NUTS III. Arouca, 

Espinho. Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, 

Santo Tirso, S. João da Madeira, Trofa, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia 

são, pois, os municípios constitutivos da Grande Área Metropolitana do Porto. 

 

É nesta área que se concentra cerca de metade da riqueza criada na Região Norte, 

com um nível de PIB per capita superior à média nacional, mas que tem convergindo 

para a média nacional ao longo dos últimos anos (ou seja, a sub-região não tem 

convergindo nem para a média UE 15 nem para a UE 25).  

 

Trata-se de um território que, de acordo com o recente estudo sobre “Competit ividade 

Territorial e Coesão Económica e Social” coordenado pelo Prof. Augusto Mateus, tem 

vindo ao longo da últ ima década a registar algum declínio no conjunto da Região, 

perdendo parte da superioridade que detinha em termos de produtividade, utilização 

de recursos humanos, atractividade, iniciativa empresarial e índice de competit ividade 

global. Esta trajectória regressiva em termos relativos não põe no entanto em causa o 

estatuto de sub-região globalmente avançada que a Área Metropolitana do Porto ainda 

detém (terceiro lugar no ranking do índice de competitividade entre as 30 NUTS III 
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portuguesas) nem o forte potencial em recursos humanos e tecnológicos e em infra-

estruturas de comunicação que lhe criam uma base de sustentação efectiva para um 

desenvolvimento baseado na inovação e na economia do conhecimento. 

 

A análise da estrutura produtiva da região do Porto permite observar a existência de 

uma base industrial bastante signif icativa, consolidada e dinâmica, caracterizada pela 

existência de um conjunto de zonas de “mono especialização”, direccionadas para a 

produção de bens de consumo final. Não obstante a dinâmica industrial instalada, 

estas áreas de “mono especialização” produtiva estabelecem entre si, e com a cidade 

do Porto, relações de cooperação e de prestação de serviço relativamente fracas, 

condicionando, por esta via, a criação de sinergias e valor acrescentado produtivo 

para a região.  

 

Este padrão confere à Área Metropolitana do Porto u ma vocação específica, em 

termos nacionais, que é a de estar no centro de um sistema económico 

predominantemente constituído por actividades trans accionáveis e fortemente 

internacionalizadas. Ganham assim relevo, actual ou  potencial, as actividades 

terciárias associadas à internacionalização e à com petitividade. 

 

As estatísticas são cruéis para a Região do Norte, seja na economia, na educação, no 

emprego, ou no rendimento per capita dos seus habitantes. O empobrecimento da 

região nos últ imos anos é alarmante. Sabe-se que, somente em 2002 e 2003, o PIB 

regional teve uma quebra acentuada, registando um crescimento negativo de 2 

pontos, sendo de admitir que essa tendência tenha continuado nos anos seguintes. A 

crise económica e social decorrente do ciclo económico mas sobretudo da profunda 

reestruturação e reconversão da actividade económica regional tem vindo a fazer 

aumentar continuamente a taxa de desemprego e a colocar a Região Norte na cauda 

de alguns indicadores nacionais. Em termos mais estruturais, a população 

desempregada da AMP cresceu, entre 1991 e 2001, acima da média nacional e da 

Área Metropolitana de Lisboa (AML) 

Quadro 1 - Índice de Disparidade do PIB per capita  (Portugal = 100) 

Norte 79 
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Centro 82 

Lisboa 146 

Alentejo 89 

Algarve 106 

R. A. Açores 83 

R. A. Madeira 121 

Fonte: INE, 2003 

 

 

Quadro 2 - Comércio Internacional. Taxa de Cobertur a 

Portugal 64,5 

Norte 113,0 

GAMP 81,0 

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional, 2004 

 

Por outro lado, o relatório de avaliação do Programa Operacional Regional, até f inal de 

2005, classif ica o seu desempenho como globalmente bastante bom, criando assim 

uma aparente contradição: um PO regional com um bom desempenho e uma 

economia regional caracterizada por um mau desempenho (Norte 2015, CCDR, 2006).  

De notar que face ao reagrupamento de munic ípios de sub-regiões NUTS III vizinhas 

do Grande Porto na GAMP, não estão disponíveis estatísticas em quantidade e 

qualidade que permitam retratar de forma mais detalhada a realidade socio-económica 

destes 14 concelhos. No entanto, dos indicadores já recolhidos pelo INE ressaltam 

algumas debilidades signif icativas comuns ao País (baixo nível de qualif icação dos 

recursos humanos, níveis de cobertura por equipamentos ambientais) mas igualmente 
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diversas áreas em que o desempenho da AMP se situa aquém das médias nacionais 

(taxa de actividade, taxa de desemprego, taxa de mortalidade infantil, taxas de 

ocupação e estadia nos estabelecimentos hoteleiros, consumo de electricidade per 

capita e taxa de tratamento de águas residuais, por exemplo). 

 

Na década de 90 continuou a assistir-se à dinâmica de recomposição do espaço 

metropolitano, marcada pela forte tendência de descentralização populacional a favor 

dos concelhos periféricos. A cidade do Porto registou uma perda de quase 40 mil 

habitantes, enquanto que a Área Metropolitana, no seu conjunto, apresentou um 

acréscimo de 93 mil residentes. Como resultado desta dinâmica demográfica, 

caracterizada por f luxos migratórios no sentido centro-periferia, muito protagonizados 

por segmentos etários jovens, o envelhecimento da população residente no Porto tem 

sido acentuado, em particular, nas freguesias mais centrais. 

 

No entanto, há factores competitivos da AMP que importa realçar. Na década de 

referência, a AMP intensif icou o crescimento demográfico à semelhança do que 

registara em décadas anteriores, a população é uma população jovem, face à 

realidade nacional e da AML, embora revele nas últimas décadas um maior 

envelhecimento e uma maior participação feminina. Entre 1991 e 2001 a qualif icação 

académica da população da AMP aumentou, sendo superior à média nacional. A 

qualif icação da mão de obra disponível na AMP tem vindo também a aumentar, 

particularmente nas mulheres, em ritmo superior ao da própria Área Metropolitana de 

Lisboa. 

 

No caso da Área Metropolitana do Porto, existem alg umas estruturas 

universitárias com prestígio internacional na área da Investigação, bem como 

algumas empresas com um nível organizativo e uma co mpetitividade de médias 

empresas europeias, nalguns casos dispondo até já d e estruturas próprias de 

I&D. Parecem estar criadas condições para o aprovei tamento de oportunidades 

que possibilite a conjugação de esforços no sentido  de uma presença inovadora 

no contexto internacional. 
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As áreas da Saúde, com prestigiadas estruturas de Investigação, como o IBMC e o 

IPATIMUP, e empresas fortemente investidoras em I&D, como a Bial. O sector  

Alimentar, com o empenho da Escola Superior de Biotecnologia, e fortes empresas, 

como a Unicer, a RAR e a Lactogal. As engenharias emergentes, com apreciáveis 

estruturas de I&D, como o INEGI e o INESC, e empresas apostadas no 

desenvolvimento a nível internacional, como a EFA CEC, a Salvador Caetano e a 

Siemens, as ciências e a economia ligada ao mar, com o laboratório associado CIMAR 

e uma indústria emergente no sector náutico, são bons exemplos de áreas onde se 

podem constituir importantes "clusters" intensivos em tecnologia e mesmo inovadores 

a nível internacional.  

 

Mas também nas Universidades mais jovens, como a do Minho e a de Aveiro, se 

podem encontrar talentosos grupos de investigadores, constituindo suportes 

importantes na esfera da AMP. Mesmo nas áreas industriais mais tradicionais, como o 

Calçado, os Têxteis-Vestuário e o Mobiliário, também se encontram empresas com 

dimensão e, sobretudo, capacidade inovadora. Ainda nestas áreas se podem constituir 

importantes "clusters" intensivos em tecnologia e mesmo inovadores.  

 

O crescimento substancial da actividade turística consiste num dos fenómenos 

económicos e sociais mais marcantes do último século, com um crescimento médio 

superior ao da economia mundial, o qual se prevê continue a ser mantido. Em 

Portugal, o turismo representa um contributo signif icativo para a criação de riqueza e 

de emprego. Em 2004, Portugal ocupava a 19ª posição na hierarquia dos destinos 

turísticos, com uma quota de mercado das chegadas de 1,5%. Para além do valor 

económico associado directamente à actividade, ao nível metropolitano o turismo deve 

também ser entendido como um veículo de marketing territorial de promoção da 

competitividade. Neste sentido, o território da A MP, no contexto das 11 metrópoles 

ibéricas, ocupa apenas a 7ª posição em termos de capacidade de alojamento em 

hotéis de 4 e 5 estrelas. 

 

O estado ambiental do Porto é hoje claramente diferenciado, consoante as 

componentes do ambiente urbano consideradas. No que diz respeito à infra-

estruturação básica, a evolução registada foi claramente favorável. Melhoraram 

signif icativamente os níveis de atendimento referentes ao abastecimento de água, 
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drenagem e tratamento de águas residuais, bem como a recolha e o tratamento dos 

resíduos sólidos urbanos. A zona norte da AMP, basicamente constituída pelo s 

concelhos de Póvoa de Varzim, Vila de Conde, Santo Tirso, Trofa, Maia e 

Matosinhos, mantém a par com o significativo cresci mento urbano uma intensa 

actividade agrícola integrada na bacia leiteira do Entre Douro e Minho e também 

de significativa importância hortícola.  Persistem assim na AMP duas actividades 

económicas – a agricultura e a silvicultura – com viabilidade económica e 

determinantes da gestão da respectiva paisagem. Cerca de 20 % do total de área da 

AMP tem um uso agrícola enquanto que 35% é ocupada por floresta.  Os melhores 

solos agrícolas encontram-se a Norte, os povoamentos f lorestais predominam a Leste, 

em terrenos declivosos e sobre formações geológicas antigas. A AMP, contrariamente 

à Área Metropolitana de Lisboa, não possui nenhuma área constante da Rede 

Nacional de Áreas Protegidas, o que de forma nenhuma lhe retira valia sob o ponto de 

vista conservacionista. No entanto, conta com cinco sítios inscritos na lis ta da 

Rede Natura 2000: a Barrinha de Esmoriz, as Serras de Santa Justa, Pias e 

Castiçal, bem como três zonas da Serra da Freita . A estrutura ecológica da região 

metropolitana não pode ser alheia ao suporte que os recursos naturais, 

nomeadamente água e solo, desempenham quer na gestão sustentável do território, 

quer no dinamismo das actividades económicas. Antes pelo contrário, deverá 

potenciá-los, optimizando a coexistência de usos mult ifuncionais e assumindo-se 

como um papel de natureza estratégica para o desenvolvimento. A AMP apresenta 

espaços naturais onde a riqueza faunística e f lorística contribuem signif icativamente 

para a valorização do seu património natural, constituindo algumas áreas modelos 

para a sensibilização e a educação ambiental do público em geral. O crescimento 

desordenado dos perímetros urbanos, o aumento da rede viária e o incumprimento 

das normas de tratamento dos esgotos industriais têm constituído, entre outros, os 

maiores perigos  para a degradação destas áreas, pelo que a implementação de um 

código de valores ambientais ligado ao ordenamento do território, constituirá um 

elemento chave do futuro da AMP. 

 

Ao contrário do que se possa pensar, a agricultura e as agro-indústrias têm 

continuado a representar um dos maiores e mais mode rnos suportes da 

actividade produtiva da AMP.  Ao longo dos últimos quinze anos, operou-se uma 

verdadeira revolução silenciosa no sector. Em 1993, mais de 30.000 agricultores 
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entregavam na AGROS cerca de 350 milhões de litros de leite, passando o sector por 

dif iculdades acentuadas. Mesmo confrontado com a entrada em Portugal de uma das 

maiores multinacionais dos lactic ínios, foi possível vencer as dif iculdades com uma 

acentuada modernização da produção, redução do número de produtores, recurso à 

inovação através de uma forte ligação às universidades, permitindo assim que em 

2005 menos de 2.900 agricultores tenham entregue na AGROS mais de 555 milhões 

de litros de leite, representando um volume de negócios de 200 milhões de Euros. A 

Lactogal, estrutura empresarial do sector, com sede no Porto, facturou em 2005 684 

milhões de Euros, obtendo resultados líquidos positivos sempre muito elevados, sendo 

assim a maior empresa ibérica do sector, que proporciona emprego directo a mais de 

2.000 pessoas. As novas exigências ambientais para o licenciament o da 

actividade impostas pela União Europeia pressupõem o reforço do envolvimento 

da AMP nesta questão ambiental tão particular. 

 

A vegetação natural de índole f lorestal, que outrora teria dominado, de forma quase 

absoluta, a paisagem da AMP, encontra-se actualmente confinada às margens de 

alguns cursos de água, a espaços pontuais em áreas topograficamente acidentadas e 

a pequenos espaços marginais entre os campos agrícolas e as matas de produção. 

Nestas bolsas representativas, destacam-se: os carvalhais mesotróficos, pontualmente 

representados nas encostas de alguns rios; os carvalhais oligotróficos, dispersos pela 

AMP; os bosques palustres, dispersos pelas principais áreas agr ícolas e as galerias 

ripícolas, de que destacam as dos Rios Este, Ave, Ferreira e Inha. A alteração 

dramática da composição f lorestal na AMP, acabou por ter consequências negativas 

na paisagem as quais, associadas às formas de exploração, conduziram à degradação 

do património lenhoso, criando condições para ciclos cada vez mais apertados de fogo 

– regeneração – fogo, que para além dos efeitos negativos mais imediatos, permitem 

uma alteração gradual do coberto f lorestal por proliferação de invasoras lenhosas, das 

quais a mimosa é o exemplo mais visível. Na A MP, regista-se o maior número de 

ocorrências de fogos f lorestais do país, sendo que em geral a dimensão das áreas 

ardidas é reduzida. Sobressaem, no entanto, incêndios de grandes dimensões, de que 

foram exemplos Melres em 1995, Santa Justa em 2003 e Arouca em 2005.  

 

Sob o ponto de vista hidrográfico, distinguem-se na AMP quatro grandes bacias: Ave, 

Leça, Douro e Caima. Na bacia do Ave, o troço de jusante do afluente Este atravessa 
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uma parte signif icativa dos concelhos da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde. A bacia 

do Leça tem os seus troços médio e de jusante na AMP, estendendo-se o troço de 

montante sobretudo pelos concelhos de Santo Tirso, Trofa, Maia e Matosinhos. Na 

bacia do Douro, o troço terminal do rio Douro com os afluentes Sousa-Ferreira, Tinto-

Torto, na margem direita e os afluentes Uíma e Febros são estruturais na definição da 

bacia hidrográfica. Haverá ainda a referir, a sul do Douro, as bacias do Antuã, Caster e 

Rio Maior.  

 

A União Europeia, através dos Fundos Estruturais (Fundo de Coesão e outros) apoiou 

Portugal na correcção de diversas disfunções, nomeadamente ambientais, que a 

gestão de resíduos praticada até 1995 ocasionou. Por outro lado e para além da 

eliminação de passivos ambientais, os Fundos Estruturais apoiaram a criação de uma 

moderna Gestão de Res íduos, fundada em conceitos e práticas correntes nos Países 

da Europa Central e do Norte. O cumprimento das Directivas, Regulamentos e 

Estratégias Temáticas da União Europeia, bem como a obediência à Legislação e ao 

Planeamento nacionais, foram fundamentais para que o “conceito LIPOR” 

pudesse ter alcançado os objectivos e metas que tra çou . Desde a adopção da 

política dos 3R’s (Redução, Reutilização, Reciclagem) até à adopção de Polít icas de 

Valorização Integrada de Res íduos Sólidos, com o desenvolvimento da Reciclagem 

Multimaterial, da valorização Orgânica e Valorização Energética, até ao adequado 

Confinamento Técnico de Res íduos em Aterro Sanitário, tudo constituiu a “revolução” 

da Política de Resíduos em Portugal, tendo neste domínio o serviço 

Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto atingido integralmente os 

objectivos propostos. 

 

3. Prioridades de intervenção para a AMP  

 

No cenário actual de economia global, a competição entre as diferentes regiões ou 

cidades intensif icou-se. O âmbito concorrencial é hoje global não se resume à região, 

ou mesmo ao país, mas sim a todo o globo, independentemente da área de negócio 

em que actuemos. Face a este cenário os decisores políticos têm de estabelecer 

estratégias de vanguarda que posicionem as cidades, regiões, países ou mesmo 

continentes, numa posição privilegiada face aos presumíveis concorrentes. 
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Face aos desafios impostos pela acentuada internacionalização dos mercados de 

factores e de bens, a competitividade dos países e das regiões passa, em grande 

parte, pela capacidade das empresas, mas também dos  governos nacionais e 

locais, de definirem estratégias activas de interna cionalização . As intervenções ao 

nível da provisão de bens e serviços públicos, bem como as acções coordenadas 

entre empresas e instituições no domínio daquilo que designámos por eficiência 

empresarial colectiva, constituem os domínios centrais para o sucesso dessas 

estratégias e, em consequência, para a promoção da competitividade. O 

reconhecimento da relevância do nível infra-nacional para as intervenções referidas 

converge, pelo menos em parte, com a ideia mediatizada pelo slogan “think global, act 

local”. O país e as regiões precisam de  promover o aparecimento de uma nova classe 

empresarial, assente num profundo conhecimento académico, científ ico, tecnológico e 

da história do país, virada para negócios de base tecnológica e com uma crescente 

componente de informação e conhecimento. Esta alteração de paradigma obriga a 

uma maior capacidade académica, científica e tecnol ógica dos recursos 

humanos do país, das empresas e à necessidade de cr iar uma maior 

competitividade dos nossos sistemas de ensino, form ação profissional e 

educação ao longo da vida. Implica também a capacid ade de desenvolver uma 

nova cultura empresarial baseada na inovação, na co mpetência e no 

empreendedorismo e uma administração pública magra,  ágil e flexível onde o 

espírito de missão e de serviço sejam reencontrados . 

 

O apoio à construção de infra-estruturas tem constituído durante os últ imos anos o 

ponto forte do planeamento do desenvolvimento. As regiões menos desenvolvidas 

corresponderam sempre a regiões periféricas, com dif iculdades de acessibilidade 

física, económica e social, às áreas centrais mais desenvolvidas. O apoio maciço à 

construção de redes de estradas outras infra-estruturas e equipamentos de 

transportes nas áreas mais pobres, resultou do pressuposto de que tal constituía a 

condição necessária ao desenvolvimento das mesmas áreas. A política regional em 

Portugal, dominada basicamente nos últimos 20 anos pela aplicação dos fundos 

estruturais, foi naturalmente também marcada por esse pressuposto. Nunca foi, 

porém, possível quantif icar os reais impactes dessas infra-estruturas no processo de 

desenvolvimento das regiões, ainda que de uma forma geral se conclua sempre que 

eles são limitados. O que também nunca foi possível demonstrar foi que essas infra-
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estruturas não eram condição necessária, mas não suficiente, à sustentabilidade 

desse mesmo desenvolvimento. 

 

É neste contexto que a Grande Área Metropolitana do  Porto definiu as suas 

prioridades de actuação para 2007-13, para as quais  necessita do concurso de 

verbas comunitárias adicionais. 

 

As áreas temáticas objecto de análise restringiram- se naturalmente às esferas 

de actuação municipal e supra-municipal, onde as au tarquias locais, a GAMP ou 

outras estruturas de âmbito supra-municipal com lig ação aos municípios – por 

exemplo, uma autoridade metropolitana de transporte s – têm uma intervenção 

directa nas políticas públicas. 

 

No quadro destas competências, tendo em conta a situação da Área Metropolitana do 

Porto, o seu posicionamento no contexto regional e nacional, bem como as 

orientações estratégicas para o desenvolvimento da Região, do País e da União 

Europeia, a GA MP seleccionou cinco áreas prioritárias de intervenção onde os 

recursos do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional podem dar um contributo 

muito relevante para a prossecução das linhas de actuação previstas. 

 

Estas cinco prioridades – em relação às quais se pretende iniciar um processo de 

diálogo com o Governo com vista à definição de um conjunto de intervenções 

integradas a contratualizar nos próximos anos – são as seguintes: 

 

- Atrair novas actividades e novos empresários 

- Reforçar a mobilidade metropolitana 

- Assegurar a sustentabilidade energética e ambient al 

- Promover a requalificação urbana e a coesão socia l 

- Reduzir os custos de contexto do serviço público 

 

3.1. Atrair novas actividades e novos empresários 
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Conforme foi já referido anteriormente, a maior debilidade na competitividade da Área 

Metropolitana do Porto, resulta da sua especialização em actividades produtivas 

tradicionais, com uma força de trabalho relativamente desqualif icada, bem como pela 

debilidade da oferta de serviços de apoio às empresas. Para contrariar estas 

tendências, ao Porto será colocado o desafio de repensar a natureza das suas 

vantagens competitivas, aproveitando os recursos produtivos que já possui e 

incentivando a criação de competências específ icas de apoio a esses mesmos 

recursos. Para o efeito, a solução poderá passar pela especialização da cida de e 

da região em actividades com potencial para criar c ondições para a 

competitividade . Sendo sede da maior Universidade Pública Portuguesa , 

balizada a Norte pela Universidade do Minho e a Sul  pela Universidade de 

Aveiro, integrando ainda instituições com o prestíg io da Universidade Católica e 

o Instituto Politécnico do Porto, a Área Metropolit ana do Porto está no centro do 

maior e melhor espaço de geração de conhecimento ex istente em Portugal, com 

elevado prestígio internacional em diversos domínio s (quadro 3).  

 

Uma política de desenvolvimento tecnológico constit ui para a região uma 

condição de viabilização necessária da estratégia d e inovação e 

internacionalização,  que apresenta défices institucionais e estruturais muito 

signif icativos, decorrentes dos enviusamentos do precário e truncado sistema nacional 

de inovação. As dinâmicas mais recentes caracterizam-se pela emergência de alguns 

paradoxos, como sejam o  aumento considerável dos recursos, com amplo espectro 

de actividades, escassa definição de complementaridades entre as mesmas, reduzida 

capacidade de cooperação entre os diferentes centros universitários e uma valia 

específ ica de alguns centros tecnológicos sectoriais,  mas muito afastados das 

instituições de I&D. 

 

A aposta continuada durante um período de tempo lon go no empreendedorismo 

de base tecnológica, representa outro aspecto impor tante na atractividade da 

Região na captação de investimentos, bem como na su a transformação em 

Região importadora de recursos humanos qualificados , em contraste evidente 

com a situação actual . São vários aspectos que confluem de forma positiva numa 

região com uma forte dinâmica empreendedora. A motivação para a criação de 

empresas permite, em primeiro lugar, um aumento da eficácia da gestão do 
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f inanciamento público da formação pós-graduada ao nível de Mestres, Doutores e pós-

Doutorados. A manter-se a situação actual de tendência para ausência de renovação 

no quadro de bolseiros do sistema público, teremos a curto prazo uma situação 

insustentável e geradora de conflitos paradoxais: é ainda necessário efectuar um 

grande esforço neste nível de formação, mas com o mesmo esforço f inanceiro a 

possibilidade de atribuir novas bolsas tende para zero. Por outro lado, através do 

sucesso de algumas das iniciativas, a região aumentará gradualmente as ofertas de 

emprego qualif icado. Finalmente, a existência de um número elevado de novas 

empresas emergentes de base tecnológica numa região, representa hoje um dos 

factores que pode influenciar de forma decisiva a tomada de decisão de localização de 

investimentos por parte das grandes empresas de todo o mundo.  

 

Nos últ imos anos foram dados passos muito importantes, no sentido de robustecer a 

capacidade científ ica e tecnológica nacional. O número de doutorados, por exemplo, 

cresceu imenso ao longo da década de noventa, tendo hoje o nosso país um número 

razoável de investigadores e, sobretudo, dispondo de algumas centenas de 

doutorados portugueses no exterior, sobretudo nos Estados Unidos e na Grã-

Bretanha, desejosos de regressarem a Portugal, desde que surjam no país boas 

oportunidades profissionais. Seria criminoso que o país que investiu, e bem, na 

formação de alguns dos seus melhores jovens, agora não os conseguisse conquistar 

para contribuírem para a construção de um país melhor. 

 

Também a produtividade científ ica tem melhorado, sendo actualmente o número de 

publicações científ icas por milhão de habitantes cerca de metade da média europeia. 

Já se encontram alguns portugueses entre os investigadores mais citados a nível 

internacional. Contudo, o número de patentes registadas por entidades portuguesas a 

nível mundial não tem qualquer signif icado. A propriedade industrial de origem 

portuguesa é praticamente inexistente. Enquanto a União Europeia dispõe de uma 

percentagem de investigadores 1,6 vezes superior ao nosso país, detém em média 

39,5 vezes (!) mais patentes que os portugueses (f ig. 1). 
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Figura 1. Estado da Inovação em Portugal 
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Este conjunto de factores enunciado, deve constitui r a base em que se vai 

estruturar toda a estratégia de alteração do paradi gma de competitividade da 

região, procurando de forma vincada, orientada e si stemática, canalizar o 

potencial do conhecimento gerado para a criação de riqueza, ou seja, 

promovendo a inovação. 

 

À AMP cabe criar as condições para a fixação dos se us recursos humanos 

qualificados na região e atrair outros, dando-lhes boas condições para aí 

localizarem as suas empresas e favorecendo círculos  virtuosos de inovação 

empresarial. 

 

Desde 2003 que o aumento do número de projectos de Cidades e Regiões Digitais e 

as respectivas necessidades de comunicações de banda larga entre locais 

geograficamente dispersos chamaram a atenção para a preexistência de infra-

estruturas de base (canais próprios para a colocação de f ibra óptica e f ibra óptica 
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excedentária), que poderiam ser utilizadas para a operacionalização de uma infra-

estrutura de comunicações de banda larga. 

 

Apesar de ser unânime o reconhecimento de que as infra-estruturas existem, os 

esforços realizados para que estas sejam optimizadas, sem prejuízo da operação dos 

seus actuais detentores, não têm reunido os consensos desejados, encontrando-se no 

facto de as infra-estruturas serem propriedade de diversas entidades (públicas ou 

maioritariamente públicas), pelo que se torna necessário uma concertação entre as 

mesmas; as infra-estruturas existentes necessitarem de ser completadas de modo a 

permitir a sua interligação; de as infra-estruturas existentes representam canais vazios 

e/ou f ibra escura excedentária, pelo que seria necessário nalguns casos colocar f ibra e 

em todos os casos iluminar a f ibra com a adição de equipamento activo, o que 

representa um investimento adicional e, a relutância dos operadores, uma vez que a 

disponibilização de uma nova infra-estrutura de comunicações de alto débito, torna 

obsoletas as redes entretanto implementadas pelos diferentes operadores. Por outro 

lado, são evidentes as vantagens associadas à implementação de uma Rede 

Metropolitana de Banda Larga, nomeadamente através da melhoria drástica da 

qualidade de serviço de comunicação, bem como das economias de escala que 

seriam possíveis na negociação de serviços de comunicação por parte dos municípios 

e entidades publicas associadas, podendo um volume considerável de comunicações 

ser efectuado a custo zero; 

 

O Robustecimento da “Marca Porto” e do “Destino Por to”, como motores da 

AMP e sua envolvente, deverão constituir outra apos ta clara na promoção da 

região para o exterior . Neste domínio, Lisboa é um bom exemplo da promoção e 

rentabilização dos recursos turísticos de toda a região, em articulação com outras 

regiões de turismo. A AMP tem condições suficientes para atrair muito mais turistas do 

que os actuais, através de uma boa promoção dos seus aspectos culturais, científ icos, 

históricos e de lazer. No entanto, o trabalho a fazer na área do turismo não deve f icar 

por aqui. Uma das melhores e mais eficientes formas de promover a cidade resulta em 

assegurar que os turistas que a visitam regressam satisfeitos e transmitem essa 

satisfação nos mercados de origem, facto que, no longo prazo, se vai traduzir numa 

reputação sólida e difícil de apagar. A dinamização da Associação de Turismo do 

Porto, constitui uma factor essencial desta estraté gia , promovendo planos de 
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formação de entidades que estejam directamente relacionadas com a indústria do 

turismo, desde os gabinetes municipais, aos hotéis, restaurantes, etc. Será também 

importante dinamizar campanhas de comunicação dirigidas à população em geral, 

incutindo o sentido global da importância da transmissão dos valores da simpatia e 

bom acolhimento para com os turistas. Haverá também que levar a cabo polít icas de 

promoção suportadas em estratégias ganhadoras a nível internacional. Como em 

muitos outros casos, há que seguir os passos das experiências de sucesso, gerando 

massa crítica na promoção e captação. 

 

Em síntese,  as principais linhas de actuação a promover nesta área são as 
seguintes: 
  

- Potenciar a fixação e atracção de Cidadãos, Unive rsidades, Hospitais, 

Entidades Governamentais, Empresas e Centros de Inv estigação, para o que 

será decisivo a gestão descentralizada dos sistemas  de apoio à criação e 

desenvolvimento de infra-estruturas tecnológicas. 

 

- Reorganizar toda a rede de parques empresariais d a AMP, promovendo 

um conjunto de “valores padrão”, que diferencie pos itivamente a actividade 

empresarial. Consolidar uma rede de parques de ciên cia e tecnologia na AMP, 

promovendo a intensificação tecnológica, o empreend edorismo e o 

aparecimento de “clusters” em domínios como as Bioc iências e as Engenharias 

Emergentes. Para o sucesso destes projectos, será f undamental apostar no 

fortalecimento da ligação da Universidade à activid ade económica na AMP. 

 

- A implementação do conceito de “One stop Shop” pa ra o investidor na 

AMP deverá ser um processo gradual e irreversível, incentivando por essa via a 

actividade empresarial na AMP. 

 

- Robustecimento da “Marca Porto” e do “Destino Por to”, como motores 

da AMP e sua envolvente. A dinamização da Associaçã o de Turismo do Porto 

constitui um factor essencial desta estratégia. Pro mover a AMP como um 

destino de excelência na realização de congressos i nternacionais, nas áreas da 

cultura e da ciência, na gastronomia, no golf e no turismo sénior ligado à saúde. 
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- A intensificação do marketing e reforço das poten cialidades e da 

importância da marca “Porto, Cidade de Ciência”, be m como a afirmação do 

Porto como um centro cultural na Europa, devem ser desafios a aceitar e a 

vencer pela AMP. As marcas arquitectónicas da AMP d eixadas pelos seus 

arquitectos carecem de maior divulgação nacional e internacional, aproveitando 

um mercado que regista hoje taxas de crescimento mu ito expressivas. 

 

 

- Potenciar a info-inclusão na AMP, alargando a reg iões mais 

desfavorecidas a oferta de comunicações de banda la rga em regime de triple-

play (voz, dados e vídeo ) a preços idênticos ou mais vantajosos,  do que os 

actualmente praticados n os principais centros urbanos e aumentando a literacia  

em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da  população da AMP. 

 

- Potenciar a alteração e a desmaterialização do mo delo de 

relacionamento do cidadão com os serviços públicos,  nomeadamente com a 

implementação de serviços inovadores, tornando-os m ais eficientes e 

convenientes para o cidadão. 
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Quadro 3. Estimativas da Produção Científica Nacion al - Região Norte (1997-2003*)         
            
            

Domínios Científicos 
Universidade de 

Aveiro 

Universidade de 
Trás-os-Montes e 

Alto Douro 

Universidade do 
Minho 

Universidade do 
Porto Total Nacional 

 
    %   %   %   %   %  

Outros 234 9,89 42 1,78 180 7,61 311 13,15 2.365 9,76  

Agricultura, Biologia e Ciências do 
Ambiente 231 7,94 117 4,02 180 6,19 479 16,46 2.910 12,01  
Artes e Humanidades 11 7,59  0,00 7 4,83 16 11,03 145 0,60  
Medicina 5 0,37 5 0,37 9 0,67 624 46,46 1.343 5,54  
Engenharia, Informática e Tecnologia 558 14,92 35 0,94 318 8,50 514 13,87 3.741 15,44  
Ciências da Vida 196 3,78 55 1,06 229 4,42 1.533 29,59 5.181 21,38  
Física e Química 959 11,95 74 0,92 414 5,16 1.004 12,51 8.026 33,12  
Ciências Sociais e do Comportamento 22 4,24 2 0,39 60 11,56 92 17,73 519 2,14  

Total 2.216 9,15 330 1,36 1.397 5,77 4.563 18,83 24.230 100  

            
* Dados provisórios  

Fonte: National Citation Report for Portugal 1981-2002 e Observatório da Ciência e do Ensino Superior, Produção Científica Portuguesa: constituição de indicadores 
bibliométricos   
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3.2. Reforçar a mobilidade metropolitana 

A competitividade de uma área metropolitana está muito dependente, do grau de 

eficácia e de eficiência do seu sistema de transportes. Em especial a eficiência não 

tem merecido a atenção devida. A título de exemplo, cidades podem gastar 5% ou 

15%, ou mesmo mais do PIB total, no sistema de transportes, atingindo o mesmo 

“grau de eficácia”. Esta magnitude de desperdício, que ultrapassa em muito o volume 

de investimento anual no sistema é raramente questionada. 

 

A mobilidade, é, por definição, a razão de ser de uma gestão de uma área 

metropolitana, e por consequência a evolução do sistema de transportes é uma 

actividade central. Um sistema de transportes em primeiro lugar tem que ser eficaz; 

isto é, deve garantir a acessibilidade da generalidade da população aos centros de 

actividade relevantes. Em segundo lugar, deve ser eficiente; ou seja, garantir a 

acessibilidade ao menor custo possível. Só garantindo as duas primeiras premissas, é 

que consegue o objectivo de ser sustentável, do ponto de vista económico, energético, 

ou ambiental. 

 

Do ponto de vista funcional, uma zona metropolitana deve, em primeiro lugar, cumpr ir 

funções de articulação do seu hinterland com o exterior. Esta função é especialmente 

relevante no caso da AMP, por estar inserida na região peninsular cuja economia mais 

dependente se encontra das exportações. Neste domínio os equipamentos de que o 

Porto dispõe, e os serviços por eles fornecidos, são interessantes. O Aeroporto Sá 

Carneiro, tem um leque de ligações razoável, está bem localizado, e tem em curso um 

programa de modernização, que permitirá oferecer bons níveis de serviços, em 

especial após a sua inserção no sistema de alta velocidade ferroviário do litoral 

atlântico da Península. A Exponor, assim como o sistema portuário, cumprem a sua 

função, mas é de notar que estes equipamentos atingem uma escala muito elevada, 

por força da dimensão do hinterland, e pelas suas características de especialização 

industrial e dimensão das trocas comerciais, vincam a dimensão e vocação destas 

estruturas. 
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O custo de um sistema de transportes públicos de passageiros em áreas 

metropolitanas, nunca é integralmente pago pelo utente, porque se considera que os 

benefícios de ter um sistema de transportes públicos a baixo preço, têm grandes 

benefícios para a eficiência de outros mercados mais importantes, como o mercado de 

trabalho, a função residencial ou o acesso a equipamentos económicos, educacionais, 

sociais, etc. É por isso bom recordar que o sistema de transporte  público, para 

além do seu efeito económico é talvez um dos mais i mportantes instrumentos de 

inclusão social.  Isto signif ica que a curto prazo, tal como é prática corrente em todos 

os países europeus, a A MP será chamada a definir o que deve ser entendido como 

serviço público de transportes, em articulação com o que se entende por rede de 

transportes públicos, e como regular o sistema e a f inanciar pelo menos parcialmente 

o sistema de transportes. Dada a situação de perif icidade geográfica do Porto face aos 

seus mercados preferenciais, é essencial garantir uma contínua diminuição dos custos 

de funcionamento destas infra-estruturas, por via de ganhos de eficiência, que neste 

caso são muito mais determinantes que noutros contextos geográficos. Associado à 

rede de centros logísticos em preparação, muita da capacidade competitiva do País, e 

em especial do Norte de Portugal, passará pelo esforço de eficiência que estas infra-

estruturas atingirem. 

 

No caso da ferrovia, tanto para passageiros, como para mercadorias, o panorama é 

completamente diferente, apresentando o centro da AMP uma muito reduzida área de 

influência. Conhecido o papel que a ferrovia terá na Europa, este sector irá 

desempenhar um papel central, na estruturação ou não do espaço envolvente do 

Porto, tornando, ou não, efectivo o grande potencial demográfico e económico que a 

fachada atlântica da Península tem. É essencial, não só para a AMP, o País, mas 

também para a Península, que o projecto ferroviário  que irá marcar o território 

por todo o século XXI, estruture todo o litoral atl ântico da Corunha a Setúbal.  

Sobre a ferrovia, a AMP poderá avaliar o impacto de  dois modos de transporte 

que são já um sucesso: o Metro do Porto, e o novo s erviço dos comboios 

urbanos . A expansão destes dois modernos modos de transporte, para outras áreas 

da AMP (como é o caso acima indicado, em que o actual eixo ferroviário - linha do 

Norte - deixa a descoberto um importante eixo económico e demográfico), ou a forma 

de evolução do sistema de transportes no chamado Grande Porto, deve ser analisada, 
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tendo mais uma vez em atenção o seu impacto na mobilidade como factor de 

competitividade e de coesão territorial. 

 
Em síntese, as principais linhas de actuação a promover nesta área são as 
seguintes: 
 

- Afastar dos eixos actuais o tráfego rodoviário de t ravessia simples do 

centro da AMP, o que torna imperiosa a conclusão do  IC24, bem como das 

ligações ao IC1. 

 

- Articular internamente a AMP na sua rede de estra das em pontos 

críticos, promovendo a coesão territorial e garanti ndo uma acessibilidade 

interna mais homogénea, aos centros e aos espaços d e protecção ambiental, 

nomeadamente concretizando a ligação de Arouca ao n ó da Feira, das variantes 

às EN14 e EN104 na Trofa e Santo Tirso, IC29 e suas  ligações em Gondomar, 

construção da A32 S. João da  Madeira-Feira-Carvalh os, ER327- Ovar (IC1)-S. 

João da Madeira (IC2) e o plano integrado de acessi bilidades de Vila do Conde e 

Póvoa de Varzim. 

 

- Proceder à consolidação da rede do Metro do Porto , com a construção 

do troço ISMAI-Trofa, Boavista-Matosinhos, Estádio do Dragão-Gondomar, 

extensão da linha de Gaia até Laborim, criando aqui  um novo interface de 

transportes, e prolongamento da linha do Hospital d e S. João até à Maia. A 

segunda fase da expansão do Metro do Porto deve tam bém entrar, desde já, em 

fase de estudo de implementação. 

 

- A passagem do TGV pelo Porto é um facto incontorn ável, implicando, 

provavelmente, a construção de uma nova ponte, bem como de uma estação no 

Aeroporto Francisco Sá Carneiro. A partir daqui, es tando este local a cerca de 90 

km da fronteira com a Galiza, onde se prevê que o c omboio de alta velocidade 

possa chegar em 2009, impõe-se garantir uma ligação  rápida e eficaz entre estes 

dois pontos, potenciando para o aeroporto do Porto um aumento significativo da 

sua área de influência. Se acrescentarmos a este fa cto, os investimentos 
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previstos para o Porto de Leixões, onde se impõe a urgência da construção de 

um terminal de passageiros, e para as novas platafo rmas logísticas na AMP, 

parece evidente a concretização da construção da li gação ferroviária rápida, em 

sistema misto de carga e passageiros, como a forma lógica de ligar a economia 

das duas regiões.  

 
 
3.3. Assegurar a sustentabilidade energética e ambi ental 
 
O crescimento sustentado corresponderá a um eixo fundamental na estratégia da 

AMP, suportado em valores de uma economia competitiva, capaz de gerar emprego e 

riqueza para a região em sectores avançados, estabelecendo sinergias com as 

melhores práticas de formas racionais de utilização da energia e da protecção 

ambiental, sendo prioritária a definição de políticas de utilização  da energia, de 

um código de valores e de prestação de serviços amb ientais, bem como a 

manutenção da sustentabilidade ambiental de activid ades produtivas da região, 

já identificadas no capítulo de diagnóstico. 

 

A energia, mais do que nunca, tornou-se um bem decisivo no desenvolvimento 

económico e social e por isso obriga os organismos internacionais, nacionais e locais 

a uma maior atenção às novas formas de negócio, à sua utilização eficiente e ao efeito 

provocado pelas emissões de CO2. A política energética, hoje em dia, já não é um 

problema de âmbito de um só país, mas tem de ser sempre equacionada por grandes 

áreas económicas e depois também a um nível global, constituindo, em si própria, um 

factor diferenciador da competitividade de uma região. As questões energéticas estão 

intimamente relacionadas com as questões ambientais, o que, desde logo, obriga a 

uma concertação ao nível polít ico entre os responsáveis destas duas áreas temáticas. 

Será portanto uma primeira linha de orientação estratégica a seguir pelo nosso país. 

Esta concertação terá que ser realizada quer ao nível polít ico, ao nível de gestão quer 

principalmente ao nível da implementação das acções operacionais no terreno. 

 

Uma outra questão tem a ver com uma clara polít ica de preços dos diferentes vectores 

energéticos e respectivas infra-estruturas de abastecimento, bem como a sua 

implementação no todo do territór io nacional. A competit ividade das regiões, das 



área metropolitana do porto 
 

 

Quadro de referência estratégica nacional 2007 – 2013   prioridades de desenvolvimento 
28 

 

cidades e das empresas é muito afectada pela sua capacidade de definir quais os 

produtos energéticos mais adequados para as suas necessidades, de acordo com as 

diferentes características dos consumidores. Por exemplo, uma cidade cujos 

transportes são fundamentalmente baseados na gasoli na e no diesel é com 

certeza menos competitiva do que outra que disponha  de um sistema de 

transporte integrado com uma forte componente do tr ansporte eléctrico.  

 

Entre os vários tipos de consumidores de energia, destacam-se os edifícios pelo que o 

não cumprimento dos regulamentos energéticos dos edifícios, incluindo os públicos, 

introduz nefastos problemas nos consumos energéticos que, contabilizados durante o 

período de vida útil do edifício, conduzem a desperdícios inacreditáveis, de elevado 

custo energético e por isso também ambiental.  

 

Assim, uma outra linha de orientação estratégica será a promoção da utilização 

racional de energia onde o muito que tem vindo a ser realizado, implica que muito 

mais terá de ser feito, pois os indicadores energéticos, como a elasticidade ou a 

intensidade energética dizem-nos que, para andar um quilómetro em Portugal, 

consome-se entre nós três a quatro vezes mais energia do que consome um holandês 

ou um dinamarquês. Este indicador é-nos desfavorável duas vezes, pois não só o 

nosso produto ou serviço é mais caro em energia mas também poluímos bem mais do 

que os outros, comparativamente, o que trará um outro custo com as emissões de 

CO2. Outra linha pr ioritária, deve ser a das energias renováveis, devendo neste 

aspecto o governo promover legislação mais ambiciosa do que atingir as metas que a 

Comissão Europeia nos impõe e estabelecer desde logo uma vontade de lançar um 

programa nacional de promoção do cluster das tecnologias energéticas e ambientais 

definindo um objectivo de reduzir e racionalizar o consumo de energia eléctrica, de 

reduzir os desperdícios sólidos, líquidos e gasosos, assumindo claramente uma 

política de eco-eficiência de acordo com o paradigma do desenvolvimento sustentável. 

 

As preocupações ambientais, económicas e sociais não só na Europa, como no 

Mundo, exigem patamares mais elevados nos conceitos e nas Estratégias de Gestão 

de Res íduos. Hoje, os problemas já não são de 1ª geração, como o encerramento e 

eliminação de lixeiras, mas são questões de integração de Polít icas de Ambiente com 

Políticas de Crescimento e de criação de Emprego. Daí, na Europa e na Área 
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Metropolitana do Porto se discutirem e se estruturarem Projectos no domínio da 

Prevenção, na produção de resíduos e na maximização da reciclagem mult imaterial de 

resíduos para, entre outras coisas, evitar a depleção de recursos naturais; no domínio 

da valorização da matéria orgânica, produzindo-se Fertilizantes e Correctivos para 

aplicação nos depauperados solos nacionais, mas, também, e neste caso, para dar 

cumprimento a uma importante Directiva Comunitária, a Directiva Aterros . 

 

Em síntese,  as principais linhas de actuação a promover nesta área são as 
seguintes: 
 

- Implementar a criação de um código de valores amb ientais na AMP, 

apostando nomeadamente na dinamização de uma políti ca de utilização racional 

de energia, com campanhas de sensibilização dos con sumidores, especialmente 

os mais pequenos e os alunos do ensino básico e sec undário, com actividades 

do tipo área escola/sociedade, criando nos jovens u m verdadeiro espírito de 

missão da poupança energética, para a utilização da s energias alternativas e 

para a melhoria das práticas de defesa ambiental.  

 

- Desenvolver uma política de apoio à criação, dese nvolvimento e 

implementação das agências de energia e ambiente, d e âmbito nacional, 

municipal e regional. A Área Metropolitana do Porto  pretende ocupar uma 

posição de liderança estratégica na dinamização das  agências de energia, 

definindo de forma clara uma política metropolitana  para o sector. A criação de 

uma Agência de Energia Metropolitana seria importan te para implementar 

soluções de eficiência energética como as referidas . 

 

- Promover a manutenção da actividade pecuária liga da à produção 

leiteira, criando as condições para o cumprimento d as novas exigências 

ambientais para o licenciamento impostas pela União  Europeia para esta 

actividade. 

 

- Definição e criação de uma rede de “parques natur ais” na AMP, a par da 

requalificação urbana ligada às suas componentes am bientais. Mindelo, Serra de 
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Santa Justa e Pias, Barrinha de Esmoriz, Serra da F reita, Estuário Margens do 

Douro, constituirão, entre outros, espaços de afirm ação desta nova política. 

 

- Completar a rede de águas e saneamento, como serv iço básico 

essencial; proceder à renovação de algumas estrutur as obsoletas. Promover a 

recuperação total das linhas de água da AMP, bem co mo de toda a orla costeira.  

 

- Promover uma requalificação de carácter paisagíst ico, urbanístico e 

ambiental ao longo das margens do Douro situadas em  espaço territorial da 

AMP.  

 

- Alargamento do “conceito LIPOR” na AMP, com a eve ntual restrição 

inerente a compromissos contratuais entre o Governo  e alguns Municípios. 

Serão prioridades a Concepção e Construção de um no vo Centro de Valorização 

Multimaterial de resíduos dotado de linhas de triag em automáticas de materiais, 

a instalação de uma 3ª linha para a Central de Valo rização Energética de 

Resíduos, os novos projectos de recolha selectiva, bem como a implementação 

de políticas de prevenção na produção de resíduos e  de consumo sustentável. 

 

3.4 Promover a requalificação urbana e a coesão soc ial 

 

 As pessoas constituem um dos factores mais importan tes numa 

estratégia metropolitana, uma vez que são elas a es sência da comunidade e as 

detentoras de conhecimentos e ideias . É por isso essencial a promoção de serviços 

que possam dar resposta a direitos básicos de cidadania, de carácter social, serviços 

esses que vão gerar coesão social e propiciam, naturalmente, uma maior igualdade de 

oportunidades. 

A segurança é, desde logo, um valor essencial a pre servar . O 

desenvolvimento e concretização de medidas que visem garantir a segurança, a 

tranquilidade pública e o regular exercício dos direitos liberdades e garantias dos 

cidadãos, são objectivos que têm que nortear permanentemente o Estado na sua 

actuação. Por isso mesmo, as questões de segurança, pelo carácter nacional que 

assumem, devem ser tratadas numa comunhão de esforços entre a administração 
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central e a administração local. As autarquias, pelo seu contacto mais próximo com os 

cidadãos, não podem, por isso, ser dispensadas desta importante tarefa. A 

desertif icação da Baixa e da Zona Histórica do Porto e o abandono a que foram 

votados os bairros sociais, potenciaram muitos dos fenómenos de insegurança com 

que hoje temos de lidar. O resultado óbvio foi o da perda da qualidade de vida das 

pessoas, das que vivem em habitações sociais, mas também de todos os demais, em 

geral. Por  outro lado, o evoluir destas situações potencia o aparecimento, entre outros 

problemas, de f lagelos sociais, como é a questão da droga. Sendo também uma 

questão de saúde pública, este terrível fenómeno está intrinsecamente ligado à 

pobreza, ao desemprego, à marginalidade e, fundamentalmente, à evolução que a 

nossa sociedade tem vindo a ter, em termos da destruição de alguns vectores 

importantes do nosso equilíbrio social. É por isso que este combate perpassa 

transversalmente toda a sociedade.  

Será, por isso, importante, a dinamização de centros cívicos que constituam 

espaços de criatividade e manifestações lúdicas, de lazer e culturais em vários pontos 

do território. Devem ser espaços abertos à expressão e à criatividade, geridos 

localmente de forma a facilitar a adaptação às características de cada zona, 

promovendo a responsabilidade colectiva pela manutenção, bem como o 

fortalecimento do tecido associativo e do sentimento de pertença. A AMP deve 

também fazer uma aposta clara num plano de eliminaç ão de barreiras 

arquitectónicas, tornando a região acessível para t oda a população, bem como 

deve apoiar as comunidades desfavorecidas de idosos  e dar seguimento a 

programas de reinserção na sociedade de toxicodepen dentes, imigrantes e sem-

abrigo, numa óptica contributiva destes recursos em  acções e tarefas concretas 

de manutenção e de melhoramento da região 

 

O esvaziamento populacional e o pouco dinamismo evidenciado pelos velhos  

quarteirões centrais da cidade do Porto sentem-se na falta de intervenções de 

revitalização e regeneração de tecido construído existente, o qual foi 

progressivamente envelhecido e deteriorado até se tornar praticamente obsoleto. 

Neste sentido, o envelhecimento do tecido urbano, particularmente o habitacional, 

coloca questões relacionadas com o desinvestimento sofrido nestas zonas e ilustra a 
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preferência dos investidores por estratégias de descentralização da habitação, 

respondendo aos desejos da procura. 

 

A grande riqueza e diversidade do património edif icado da AMP faz com que a 

tarefa de reabilitar a A MP esteja permanentemente em curso, constituindo a 

conservação e reabilitação urbana dos edifícios uma linha de acção de continuidade 

que é necessário continuar a impulsionar e para a qual se exige um pleno 

envolvimento e o necessário esforço de investimento do sector público e privado. É 

igualmente fundamental actuar na reabilitação de outros elementos patrimoniais, como 

igrejas, monumentos, praças, jardins, etc., contribuindo desta forma para o reforço da 

imagem e identidade das cidades e para o turismo da AMP no seu conjunto. 

 

A reabilitação da Baixa Portuense e do Centro Histó rico de Gaia deve 

evidenciar as características que permitam promover  a actividade económica no 

centro das cidades, potenciando a capacidade empres arial da AMP e da Região 

Norte. Deve-o fazer suportada em factores de compet itividade, ligando as 

universidades e centros de investigação com as empr esas, como sejam a 

organização e gestão, o design, o marketing e comun icação, a investigação e 

desenvolvimento de produtos e serviços, a logística , o conhecimento e a 

inovação, contribuindo assim para a recomposição do  tecido empresarial da 

cidade e da região.  

 

Em síntese,  as principais linhas de actuação a promover nesta área são as 
seguintes: 
 

 

- Intensificar a reabilitação da Baixa Portuense e do Centro Histórico de 

Gaia, evidenciando as características que permitam promover a actividade 

económica no centro das cidades, potenciando a capa cidade empresarial da 

AMP e da Região Norte. A criação de áreas de instal ação de parques ligadas às 

“indústrias criativas” será uma oportunidade concre ta de preenchimento de 

espaços urbanos com actividades produtivas. 

 

- A AMP deve fazer uma aposta clara num plano de el iminação de 

barreiras arquitectónicas, tornando a região acessí vel para toda a população, 



área metropolitana do porto 
 

 

Quadro de referência estratégica nacional 2007 – 2013   prioridades de desenvolvimento 
33 

 

bem como deve apoiar as comunidades desfavorecidas de idosos e dar 

seguimento a programas de reinserção na sociedade d e toxicodependentes, 

imigrantes e sem-abrigo. 

 

 - Apostar na requalificação da habitação social na  AMP, de forma 

generalizada. Promover o combate à droga, à toxicod ependência e à exclusão 

social como uma prioridade absoluta de toda a AMP. 

 

 - Construção de espaços físicos adequados à Univer sidade Sénior. 

 

 

3.5 Reduzir os custos de contexto do serviço públic o 

 

 As práticas das entidades da Administração Pública têm uma grande influência 

no funcionamento de toda a actividade de um país. A identificação e eliminação 

progressiva dos factores que são habitualmente iden tificados como “custos de 

contexto”, deverá constituir um objectivo central e  integrado do conjunto dos 

catorze municípios da AMP, evitando assim as situaç ões, acções ou omissões 

que prejudiquem a actividade das empresas, ou a vid a dos cidadãos . O 

Presidente da Associação Nacional de Munic ípios afirmou publicamente que “..a 

criação de condições à captação de investimento é, pois, um esforço de todos, em que 

as Câmaras Municipais têm um papel relevante (…), contribuindo assim para a 

diminuição dos custos de contexto”.  A transparência do sector público é um elemento 

fundamental para o crescimento económico. Este conceito, está normalmente 

associado à forma como as entidades públicas se relacionam com a sociedade, 

cidadãos em geral e investidores, no caso particular da actividade económica. Estão 

em causa aspectos centrais como a disponibilização de informação sobre políticas em 

vigor, ou intenções de mudança, a clareza e simplicidade da legislação, ou a 

justif icação de actos da administração pública. Estudos recentes da OCDE e do FMI 

demonstraram que os f luxos de investimento tendem a ser superiores nos países onde 

a transparência é maior. Identif icar e eliminar custos de contexto, implica por isso ter 

em atenção as melhores práticas a nível nacional e internacional, nomeadamente a 

nível europeu. 
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 As autarquias da AMP devem constituir exemplo das m elhores práticas 

no sector da administração pública, dinamizando a c ompetição positiva entre 

serviços, promovendo a qualidade, a rentabilidade e  a excelência . A identif icação 

de procedimentos administrativos cuja tramitação possa ser efectuada por privados, 

previamente pré-qualif icados mediante uma conveniente caracterização do nível de 

serviços a prestar, permit iria a recuperação de passivos existentes sem agravamento 

dos quadros da administração pública e sem a alienação do poder de decisão.  

 

Em síntese,  a linha de actuação a promover nesta área é a seguinte: 
 

 

- Identificação e eliminação progressiva dos factor es que são 

habitualmente identificados como “custos de context o”, como objectivo central 

e integrado do conjunto dos catorze municípios da A MP, procurando igualmente 

atingir a certificação integral dos serviços durant e o próximo ciclo de 

programação comunitária.  
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Resumo 

 

No cenário actual de economia global, a competição entre as diferentes regiões ou 

cidades intensif icou-se. O âmbito concorrencial é hoje global, não se resume à região, 

ou mesmo ao país, mas sim a todo o globo, independentemente da área de negócio 

em que actuemos. Face a este cenário os decisores políticos têm de estabelecer 

estratégias de vanguarda que posicionem as cidades, regiões, países ou mesmo 

continentes, numa posição privilegiada face aos presumíveis concorrentes. 

 

É este enquadramento, à escala europeia, nacional e regional, que dita a necessidade 

de apostar de forma decisiva no reforço da competit ividade da Área Metropolitana do 

Porto. Tornar, pois, a AMP uma comunidade inovadora, territorialmente ordenada, 

respeitadora dos valores ambientais e socialmente coesa acaba pois por ser um 

desiderato comum a uma qualquer polít ica de desenvolvimento para os próximos 

anos, visto serem estas as vertentes essenciais de uma estratégia de progresso 

sustentável para uma região que se situa aquém dos níveis médios de riqueza 

comunitários, que está exposta a uma cada vez maior concorrência de bens e serviços 

dentro e fora da Europa e que está a viver, por imposição da economia mundializada, 

um processo rápido de reconversão produtiva com signif icativos impactos sociais 

negativos. 

 

Numa estratégia deste tipo, assente na economia do conhecimento, na tecnologia, na 

investigação científ ica e na inovação, cabe à Área Metropolitana do Porto, pela 

concentração que detém de quadros qualif icados, de serviços de maior valor 

acrescentado, de produção científ ica e de infra-estruturas e equipamentos de 

comunicação e internacionalização, um papel necessariamente motor. É na 

conjugação de esforços da Área Metropolitana com os restantes pólos urbanos 

regionais, numa lógica de rede e de valorização de complementaridades, que deverá 

assentar o novo paradigma de desenvolvimento da Região Norte. 
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A Junta Metropolitana do Porto e os munic ípios que a compõem estão naturalmente 

conscientes dos desafios com que se defrontam no futuro próximo e estão dispostos a 

contribuir de forma activa e empenhada, em conjunto com os restantes actores da 

Área Metropolitana e da Região, para dar o salto qualitat ivo indispensável à 

consecução de uma estratégia que volte a colocar a AMP e o Norte numa trajectória 

de convergência económica e social com as médias europeias. 

 

É neste contexto que a Grande Área Metropolitana do Porto definiu as suas 

prioridades de actuação para 2007-13, para as quais necessita do concurso de verbas 

comunitárias adicionais. 

 

A competitividade da Área Metropolitana do Porto, marcada pela especialização em 

actividades produtivas tradicionais, por uma força de trabalho relativamente 

desqualif icada e pela debilidade de oferta de serviços de apoio às empresas, está 

actualmente colocada em risco. Para contrariar esta situação, à AMP será colocado o 

desafio de repensar a natureza das suas vantagens competitivas, aproveitando os 

recursos produtivos que já possui e incentivando a criação de competências 

específ icas de apoio a esses mesmos recursos. Para o efeito, a solução poderá 

passar pela especialização da região em actividades com potencial para criar 

condições para a competit ividade. 

 

 

As áreas temáticas que foram trabalhadas neste documento -  procurando detectar 

linhas programáticas coerentes que possam sustentar um esforço de investimento 

comum aos ]4 municípios que actualmente compõem a AMP - restringiram-se à esfera 

de actuações municipal e supra-municipal, visto serem estas as susceptíveis de 

contratualização com o Governo, através da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte, no âmbito da aplicação e gestão dos recursos do 

novo Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013. 

 

As áreas temáticas objecto de análise restringiram-se naturalmente às esferas de 

actuação municipal e supra-munidpal, onde as autarquias locais, a A MP ou outras 

estruturas de âmbito supra-municipal com ligação aos municípios - por exemplo, uma 
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autoridade metropolitana de transportes - têm uma intervenção directa nas políticas 

públicas. 

 

No quadro destas competências, tendo em conta a situação da Área Metropolitana do 

Porto, o seu posicionamento no contexto regional e nacional, bem como as 

orientações estratégicas para o desenvolvimento da Região, do País e da União 

Europeia, a GA MP seleccionou cinco áreas prioritárias de intervenção onde os 

recursos do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional podem dar um contributo 

muito relevante para a prossecução das linhas de actuação previstas. 

 

Estas cinco prioridades - em relação às quais se pretende iniciar um processo de 

diálogo com o Governo com vista à definição de um conjunto de intervenções 

integradas a contratualizar nos próximos anos - são as seguintes: 

 

-Atrair novas actividades e novos empresários 

-Reforçar a mobilidade metropolitana 

-Assegurar a sustentabilidade energética e ambiental  

-Promover a requalif icação urbana e a coesão social  

-Reduzir os custos de contexto do serviço público 

 

O enquadramento destas áreas prioritárias, a sua justif icação e a identif icação das 

linhas de intervenção em cada uma das áreas, constituem a estrutura do documento 

presente. 



área metropolitana do porto 
 

 

Quadro de referência estratégica nacional 2007 – 2013   prioridades de desenvolvimento 
38 

 

 

junta metropolitana do porto  

composição (2005/2009) 

 

presidente: 

Rui Fernando da Silva Rio 

 

vice-presidente: 

Manuel Castro de Almeida 

 

vice-presidente: 

Guilherme Manuel Lopes Pinto 

 

membros: 

Alfredo de Oliveira Henriques  

António Alberto de Castro Fernandes  

António Gonçalves Bragança Fernandes  

Bernardino Manuel de Vasconcelos  

Fernando Horácio Moreira Pereira de MeIo  

José Artur Tavares Neves 

José Barbosa Mota 

José Macedo Vieira 

Luís Filipe Menezes Lopes 

Mário Hermenegildo Moreira de Almeida  

Valentim dos Santos de Loureiro 

 

administrador executivo: 

Emídio Ferreira dos Santos Gomes 

 

 


