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0 - Apresentação 
 

 

Os tempos que se avizinham constituem simultaneamente um desafio e uma oportunidade, no que ao 

desenvolvimento territorial se refere, mais concretamente ao da Área Metropolitana do Porto (AMP), 

referente ao próximo período de programação à escala europeia (2007-2013). 

 

Tal facto reclama a consolidação de um diagnóstico prospectivo, e a afirmação e consensualização de 

uma visão de futuro, bem como da selecção das prioridades estratégicas que permitam potenciar o 

desenvolvimento desta área territorial. 

 

Este é um trabalho fundamental para a preparação das próximas intervenções, com relevo para a 

definição dos correspondentes dispositivos institucionais, administrativos e financeiros que possibilitem 

a operacionalização das estratégias e a concretização das intervenções necessárias. 

 

O contexto internacional e económico de intervenção num quadro de grande competitividade por 

recursos, reclama uma postura diferenciada no que respeita a uma maior selectividade, como um 

elemento favorável para contrariar a fragmentação de acções, privilegiando projectos e promotores 

com uma escala adequada para actuar nos diferentes domínios, potenciando um quadro institucional 

com maiores níveis de eficácia e de eficiência. 

 

A AMP está perante um desafio preponderante, cuja amplitude e exigência são evidentes, tendo em 

vista a implementação, com sucesso, de uma estratégia e uma visão comuns para a área territorial dos 

seus municípios constituintes, representando um esforço assinalável de debate e consensualização 

entre os vários agentes presentes no território. 

 

O documento que agora se apresenta, é o registo comprovativo do processo desenvolvido, na 

consolidação da estratégia de desenvolvimento territorial para a AMP (entendida para efeitos deste 

trabalho na sua congregação geográfica englobando os 16 municípios integrantes das aglomerações 
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municipais correspondentes às NUTS III do Grande Porto e do Entre Douro e Vouga), e cujo contributo 

importante é a concretização do “Plano de Acção Metropolitano de Serviços Territoriais”. 

 

Em termos práticos, foi estabelecido um diagnóstico e, a partir dele, consensualizou-se a estratégia de 

desenvolvimento da AMP, mas tendo sempre em consideração que este exercício se insere no contexto 

de preparação das intervenções dos municípios da AMP no âmbito do “actual” quadro de programação 

comunitário enformado pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). 

 

Desta forma, o contexto que se acaba de mencionar é preponderante no formato que o trabalho 

assume, na medida em que se procura um quadro de articulação com as estratégias comunitárias, 

nacionais e regionais, bem como com a estratégia global da própria AMP. 

 

Neste “Programa Territorial de Desenvolvimento” (PTD) para a AMP, está-se assim a estabelecer, em 

matéria de políticas públicas, as prioridades relativas ao investimento, com especial relevo para o 

investimento público a realizar pelos municípios da AMP, a serem co-financiados pelos fundos 

europeus. 

 

Este balizamento é necessário, pois concerteza numa estratégia de desenvolvimento territorial 

caberiam conteúdos mais amplos, que certamente alargariam o conjunto de prioridades, os 

instrumentos e os investimentos a conceber. Assim, outros tipos de políticas e de investimentos serão 

mencionados e enquadrados na presente estratégia territorial, na medida em que se constituam como 

instrumentos preponderantes para a execução da própria estratégia e dos seus investimentos. 

 

A estratégia que enforma o PTD da AMP, não encerra apenas um plano ou um conjunto de prioridades e 

intenções de investimento. A estratégia que se encontra aqui plasmada deve ser entendida no âmbito 

de um rumo traçado assente no reforço da competitividade da AMP num quadro de maior coesão 

social e qualificação ambiental. 

 

Em termos documentais, o Programa Territorial de Desenvolvimento encontra-se organizado da 

seguinte forma: Volume 1. Enquadramento e Metodologia; Volume 2. Diagnóstico Prospectivo; Volume 

3. Programa de Acção; Volume 4. Projectos Indicativos, Priorização e Cenarização; Volume 5. Programa 

de Acção para a Educação. 
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1 - Introdução e Enquadramento 
 

 

1.1. Contexto Formal de Partida 

 

A contextualização formal de partida para o presente trabalho adveio dos Termos de Referência 

(Cláusulas Técnicas) do Caderno de Encargos do Estudo do Programa de Acção Intermunicipal de 

Serviços Colectivos Territoriais de Proximidade para a Competitividade, Inovação e 

Desenvolvimento da Grande Área Metropolitana do Porto. 

 

No referido documento argumentava-se que “estabilizadas a Visão e as Prioridades Estratégicas para a 

Região do Norte” era “necessário dar-se início a uma nova etapa da iniciativa Norte 2015, ou seja, a 

fase de programação”. 

 

Afirmava-se também a necessidade de “envolver os principais actores regionais para a geração de 

consensos alargados sobre os instrumentos de políticas públicas e projectos a desenvolver, que 

permitirão concretizar a estratégia e visão definidas para a Região do Norte no horizonte 2015”. 

 

Para a dinamização do processo, “a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

(CCDR-N) lançou um ‘Convite Público’ com o objectivo de desafiar as principais associações de 

municípios, ao nível de NUTS III, a constituírem parcerias muito estreitas que permitam a estruturação 

e dinamização de ‘Programas de Acção Intermunicipais de Serviços Colectivos Territoriais de 

Proximidade’”. 

 

Ainda no mesmo documento, é referido o enquadramento genérico para estes programas, que visam 

“assegurar a melhoria sustentada dos níveis de eficiência e qualidade na provisão dos principais 

serviços colectivos territoriais de proximidade”. 

 

O contexto de partida é então balizado, devendo o Programa de Acção “privilegiar uma lógica 

intermunicipal, de racionalização e qualificação dos serviços públicos locais (e não de mera 
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disponibilização dos equipamentos) e de constituição de modelos de provisão ajustados às 

características específicas dos distintos subespaços regionais (…) sobretudo numa reengenharia 

funcional e territorial no modelo de prestação de serviços. 

 

Em tal contexto situacional, a Junta Metropolitana do Porto (JMP) foi constituída Chefe de Fila, em 

representação da Área Metropolitana do Porto1 (AMP) e dos Municípios de Oliveira de Azeméis e Vale de 

Cambra, cobrindo assim toda a área geográfica das NUTS III Grande Porto e Entre Douro e Vouga, para 

a elaboração do Programa de Acção Intermunicipal de Serviços Colectivos Territoriais de 

Proximidade para a Competitividade, Inovação e Desenvolvimento da Grande Área Metropolitana 

do Porto (PAI-SCTP-AMP). 

 

A elaboração do PAI-SCTP-AMP tem assim cobertura no âmbito de uma candidatura da JMP, na 

condição de Chefe de Fila, ao Eixo 1 – Medida 1.4 – Valorização e Promoção Regional e Local, tendo 

resultado do referido “Convite Público” formulado pela CCDR-N aos municípios e suas associações. 

 

 

1.2. Objectivos Iniciais 

 

O Programa de Acção Intermunicipal de Serviços Colectivos Territoriais de Proximidade incide sobre os 

seguintes tipos de serviços: 

� Educação Pré-escolar e Ensino Básico, Secundário e Profissional 

� Cultura, Património & Turismo 

� Desporto 

� Saúde 

� Transportes 

� Operações integradas de qualificação de aglomerados urbanos 

� Modernização da administração local 

� Ambiente 

� Desenvolvimento económico 

� Acção Social 

                                                           
1 Embora juridicamente a AMP se designe por Grande Área Metropolitana do Porto, no âmbito deste trabalho far-se-á referência 
ao território que a mesma abrange como sendo Área Metropolitana do Porto (AMP). 
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A pretensão inicial, então afirmada, é de se construir, no decorrer do ano de 2007, de forma 

organizada, partilhada e amplamente participada, Programas de Acção, para a AMP, com as seguintes 

componentes: 

 

1. Diagnóstico Sintético 

Avaliação do desempenho das autarquias e das suas associações em matéria de prestação de 

serviços territoriais de proximidade, constituindo suporte empírico para as metas a definir. 

 

2. Objectivos específicos e metas 

Definição de objectivos específicos e metas quantificadas, para que possam constituir-se como 

elementos fundamentais para a negociação e definição do âmbito e tipologia das intervenções 

em cada serviço. 

 

3. Identificação de intervenções por sector 

Identificação das intervenções infra-estruturais, imateriais e/ou de natureza organizacional, 

fundamentais para alcançar os objectivos específicos por sector. 

 

4. Montagem técnica, financeira e institucional dos projectos 

Caracterização da montagem técnica, financeira e institucional dos projectos /iniciativas 

tendentes à concretização dos objectivos específicos. 

 

5. Definição de prioridades e atribuição de cenários 

Exercício de definição de prioridades dos projectos, abrangendo cenários de atribuição de 50% 

ou de 75% dos recursos financeiros do cenário base estabelecido. 

 

O Programa de Acção propriamente dito é entendido com sendo constituído pelos pontos 4 e 5, e que 

deverão ser compatíveis com: 

 

(i) As competências das autarquias e das suas associações, e 

 

(ii) O modelo de políticas públicas a ser implementado no próximo período de programação, em 

particular em sede de Programa Operacional Regional. 
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1.3. Contexto Institucional e Territorial 

 

As Áreas Metropolitanas são espaços de concentração de pessoas de elevada qualificação profissional e 

de actividades de significativo valor acrescentado, isto é, constituem meios inovadores, cuja 

importância estratégica para a promoção do desenvolvimento económico e social e para a afirmação 

internacional do País não é demais sublinhar. 

 

A forte inter-relação e interdependências existentes entre municípios vizinhos, criam novos contextos 

que exigem novas abordagens às políticas de desenvolvimento territorial, e as Áreas Metropolitanas 

apresentam-se, cada vez mais, como espaços adequados à procura de soluções para muitos dos 

problemas estruturais que afectam o conjunto dos seus municípios integrantes. 

 

A relevância de uma abordagem intermunicipal e a importância da escala para a prossecução de 

determinados objectivos, estão na base da criação das Áreas Metropolitanas e de um novo contexto 

institucional. 

 

A nova lei das áreas metropolitanas - Lei nº. 10/2003, de 13 de Maio - veio estabelecer o "regime de 

criação, o quadro de atribuições das áreas metropolitanas e o modo de funcionamento dos seus órgãos, 

bem como as suas competências". 

 

Na sequência da entrada em vigor deste diploma, a Área Metropolitana do Porto fez a escritura pública 

de adaptação a 6 de Julho de 2004, passando a designar-se por Grande Área Metropolitana do Porto 

(GAMP)2, desde a publicação da escritura pública e dos respectivos Estatutos no Diário da República, III 

Série, Suplemento, de 30 de Julho de 2004. 

 

São membros da AMP os municípios de Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, 

Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. Com base naquele diploma, solicitaram adesão à GAM do 

Porto mais cinco Municípios: Arouca, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira e Trofa, 

                                                           
2 Embora juridicamente a AMP se designe por Grande Área Metropolitana do Porto, no âmbito deste trabalho far-se-á referência 
ao território que a mesma abrange como sendo Área Metropolitana do Porto (AMP). 
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cuja adesão foi aprovada na reunião da Assembleia Metropolitana do Porto de 28 de Janeiro de 2005, 

passando a Grande Área Metropolitana do Porto a ser constituída por 14 Municípios. 

 

Por forma a respeitar a sugestão da organização conjunta dos municípios em termos de delimitações 

das NUTS III, considera-se no presente trabalho, ainda a participação dos municípios de Oliveira de 

Azeméis e de Vale de Cambra, integrados na NUTS III do Entre-Douro-e-Vouga, garantindo, assim, que o 

estudo cobre integralmente os territórios das NUTS III do Grande Porto e de Entre-Douro-e-Vouga. 

 

 

 

Figura 1. NUTS III do Grande Porto e Entre Douro e Vouga e respectivos Concelhos. 

 

 

Do ponto de vista territorial, a AMP refere-se a um território contíguo e que partilha identidades 

comuns, com especificidades próprias, mas que congregam um conjunto de potencialidades e fraquezas 

partilhadas, e constitui uma unidade territorial com escala e massa crítica para a actuação concertada 

e implementação de políticas públicas e mobilização de agentes públicos e privados. 

 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 01. Enquadramento e Metodologia | Abril 2008 

 pág. 10 / 32 

Se a um nível nacional e regional se está demasiado distante, e a um nível municipal se entende que 

possa haver lugar a intervenções atomizadas, o nível sub-regional, a que se refere a AMP, parece 

constituir um nível de abordagem adequado para as questões do desenvolvimento regional. 

 

Partindo das complementaridades e sinergias de base territorial que a contiguidade e a actuação 

conjunta favorecem, o aprofundamento das relações institucionais constitui plataformas que 

asseguram de um modo mais pleno a participação dos agentes regionais e locais na promoção do 

desenvolvimento territorial. Estas potenciam a mobilização e a eficiente utilização dos recursos 

endógenos disponíveis no território com vista a corrigir desigualdades e actuar como agente promotor 

de competitividade e de coesão. 

 

 

1.4. Contexto Situacional 

 

Entretanto, para além do contexto formal de partida, consubstanciado nos dados lançados pelo 

balizamento efectuado no âmbito do Caderno de Encargos, decorria um contexto situacional 

envolvente com influência directa na mudança instantânea do enfoque do trabalho, baseado nos 

seguintes factores: 

 

1. Formação de um ambiente favorável que centra as prioridades em projectos cada vez mais 

integrados e estruturantes às escalas supramunicipal, regional e nacional, com enfoque para a 

execução descentralizada ou em parceria de acções integradas. 

 

Este aspecto refere-se sobremaneira a uma evolução na abordagem à forma como são 

absorvidos os recursos que são disponibilizados, nomeadamente resultantes dos fundos 

comunitários. Esta situação traduz-se numa exigência efectiva e na adopção de princípios 

orientadores no acesso a financiamento que se quer ver repercutido na capacidade de resposta 

às exigências e dificuldades de uma Europa alargada e concorrencial. Só desta forma, o acesso 

a apoios comunitários, com valores expressivos, pode resultar em avanços reais da sociedade. 

 

Há assim uma preocupação para garantir a máxima eficácia dos recursos a absorver e das 

acções a concretizar durante a execução, procurando evidenciar interesses supramunicipais. 
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Esta postura contribui para impedir a atomização e duplicação de projectos e consequente 

desperdício de recursos, através de contratualizações com as associações de municípios 

relevantes organizadas por NUTS III. 

 

2. Possibilidade de delegação de competências das autoridades de gestão dos Programas 

Operacionais, definidos no âmbito do QREN, em organismos intermédios incluindo entidades 

públicas regionais e locais, através da contratualização de delegação de competências, 

nomeadamente com o estabelecimento de “subvenções globais”, cuja coerência dos projectos 

é assegurada através do estabelecimento de estratégias integradas de desenvolvimento, 

correspondentes a programas territoriais de desenvolvimento de unidades de nível III das NUTS 

abrangidas. 

 

3. Acolhimento institucional e político que uma plataforma congregacional como a AMP permite 

proporcionar enquanto estrutura de escala sub-regional / supramunicipal, podendo desta forma 

desempenhar o papel promotor e dinamizar de estratégias e de implementação de projectos 

que vise a concretização dos factores enumerados nos pontos anteriores. 

 

Com este enquadramento institucional e organizacional de nível metropolitano, foram criadas as 

condições para que a AMP reivindique uma participação mais activa e actuante no processo de 

desenvolvimento, favorecendo o contexto institucional para a contratualização de acções, sobretudo 

importante durante o actual período de programação comunitário, tendo em vista a maximização de 

absorção dos recursos disponibilizados, numa lógica de actuação metropolitana e de racionalização dos 

investimentos. 

 

Estes factores foram decisivos para a alteração do enfoque dos objectivos iniciais, passando a 

pretender construir uma estratégia territorial de desenvolvimento para a AMP, pretendendo eliminar os 

constrangimentos estruturais de dimensão territorial que normalmente caracterizam a implementação 

das políticas públicas, proporcionando quer uma base territorial, quer uma base institucional que 

permite agir no sentido do aumento da racionalidade, da coerência e da eficácia das políticas 

públicas pertinentes, particularmente no que respeita às formas de estruturação territorial da 

administração pública, e à participação dos municípios na gestão do desenvolvimento económico 

e social, à política de cidades e ao ordenamento do território, que constituem um compromisso 

explícito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). 
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Em complemento, o potencial de atribuições e competências, que as associações de municípios em 

geral, e a AMP em particular, podem assumir, são um instrumento contributivo para o 

estabelecimento de um patamar de intervenção onde seja possível proceder à articulação dos 

investimentos municipais no quadro da estratégia metropolitana definida. Isto permitirá uma 

coordenação da actuação entre os municípios, e entre os municípios e a administração central e 

desconcentrada do Estado, e actuar no âmbito do planeamento e gestão estratégica, económica, 

social, e territorial. 

 

Neste quadro, entendeu-se que estavam reunidas as condições para, além da elaboração do PAI-SCTP, 

a efectivação e concretização da estratégia de desenvolvimento da AMP consubstanciada num 

Programa Territorial de Desenvolvimento (PTD) para a área metropolitana. 

 

Com a realização do presente trabalho, é evidente o reforço de uma ambição mais alargada que o 

trabalho inicialmente proposto pela CCDR-N, que se referia ao “Programa de Acção”, com a delineação 

desse programa, mas inserido num referencial abrangente no cômputo de uma Estratégia Metropolitana 

de Desenvolvimento, a ser explicitada no referido Programa Territorial de Desenvolvimento. 

 

Tal evolução de perspectivas e objectivos na realização do trabalho, evidencia o carácter dinâmico do 

mesmo, e foi o reflexo de uma intensa interacção e aferição constante com as partes interessadas, 

nomeadamente com a AMP e com os seus municípios constituintes, no quadro das linhas gerais 

metodológicas traçadas atempadamente, que sem colocar em causa o seu fluxo global, introduziram no 

decorrer da elaboração, algumas melhorias que possibilitaram um melhor ajustamento aos resultados 

globais finais. 

 

 

1.5. Objectivos Alargados 

 

De acordo com os objectivos iniciais, o trabalho deveria incidir sobre o conjunto das dez áreas 

definidas formalmente, em termos de diagnóstico, prioridades e investimentos. Entretanto, no âmbito 

dos elementos contextuais evidenciados atrás, os objectivos foram revistos e alargados, passando a 

realização do trabalho a prever a integração das diversas áreas numa estratégia global para a sub-



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 01. Enquadramento e Metodologia | Abril 2008 

 pág. 13 / 32 

região, através da construção do Programa Territorial de Desenvolvimento AMP 2007-2013, constituído 

pelos seguintes referenciais: 

 

1. Diagnóstico Prospectivo da AMP 

Consolidação de um diagnóstico prospectivo, congregando grandes áreas que pretendem 

abarcar de forma integral o âmbito de actuação, e por outro lado, conseguir obter o melhor 

retrato da situação presente, evidenciando uma preocupação de caracterização prospectiva, 

avançando com sugestões de actuação. 

 

2. Visão, Estratégia Global e Prioridades Estratégicas – AMP 2007-2013 

Oportunidade e momento primordial de promoção e realização de ampla reflexão ao nível 

metropolitano sobre o desenvolvimento territorial, que se quer mais qualificado e gerador de 

coesão, mobilizando os actores envolvidos para a concepção da visão partilhada para a Área 

Metropolitana do Porto, que permitam encetar os caminhos que possibilitam concretizar, no 

futuro, tal visão. 

 

3. Programa de Acção 

De acordo com a estratégia da AMP, identificar as acções a realizar, para a concretização da 

estratégia gizada, no quadro da melhoria sustentada dos níveis de eficiência e qualidade na 

provisão dos serviços territoriais, e selecção dos projectos cujo impacto se possa repercutir de 

uma forma mais eficaz no desenvolvimento da região, no contexto da maximização dos recursos 

disponíveis, e da maior racionalização e qualificação dos investimentos. 

 

4. Atribuição de Cenários e Priorização de Projectos 

De acordo com a estratégia, identificar e quantificar financeiramente os investimentos ao 

serviço da implementação das prioridades, com a consequente classificação e integração nas 

hierarquias consideradas. Construção dos cenários base, e priorização dos projectos em função 

da atribuição de cenários restritivos de disponibilização e obtenção de fontes e recursos 

financeiros. 

 

Decorrente da alteração do enfoque do trabalho, o objectivo último deste projecto passou a ser o de 

contribuir para a identificação de acções e investimentos a implementar no período 2007-2013, no 

quadro de uma futura contratualização de delegação de competências. 
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1.6. Dinâmica Mutacional e Vicissitudes 

 

A dinâmica mutacional da envolvente ao desenvolvimento do projecto veio clarificar a opção da AMP, e 

contribuiu para a construção do Programa Territorial de Desenvolvimento. 

 

Esta atitude apoiou-se no entendimento de as acções a prever se encontrarem ao serviço de uma 

estratégia de desenvolvimento, ou seja, serem um meio instrumental para o desenvolvimento do 

território. Os aspectos relevantes que vieram validar tal opção foram: 

 

� Publicação do Modelo de Governação do QREN (Decreto-Lei n.º 312/2007, de 17 de Setembro), 

no qual é consubstanciada a obrigatoriedade de as subvenções serem instruídas com base numa 

estratégia agregada na figura de um Programa Territorial de Desenvolvimento. 

 

� Recomendações supervenientes da CCDR-N, ao sugerirem às várias entidades dinamizadoras dos 

Programas de Acção das sub-regiões da Região Norte, a adaptação dos PAI-SCTP por forma a 

servirem de suporte base a eventuais contratualizações. 

 

No entanto, no decorrer do desenvolvimento dos trabalhos, o estudo enfrentou um conjunto de 

vicissitudes externas que condicionaram a sua realização e influenciaram grandemente os seus 

resultados finais: 

 

� Se se prenunciava as possibilidades de contratualização, não se conhecia atempadamente as 

suas definições. O próprio Modelo de Governação do QREN, sendo verdade que veio validar a 

opção pela elaboração do PTD, apenas foi publicado em Setembro de 2007, já com os trabalhos 

em andamento, e ainda assim deixando em aberto a concretização do modelo, em termos de 

definição das áreas contratualizáveis e do conteúdo documental e material da subvenção. 

 

� A caracterização “solicitada” da montagem técnica, financeira e institucional dos projectos 

/iniciativas mostrou-se sempre uma tarefa de duvidosa importância, quando o que se revelava 

fundamental era a caracterização da montagem institucional e do modelo a propor para a 
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gestão da contratualização /subvenção global para a implementação conjunta do programa, e 

não dos projectos individualmente. 

 

� A fundamentação e enquadramento dos projectos na Visão e Prioridades Estratégicas do Norte 

2015 surge relativamente deslocada temporal e documentalmente, parecendo mais relevante o 

seu enquadramento na sua operacionalização em sede de Programa Operacional Regional. 

 

� A compatibilidade requerida com as competências das autarquias e das suas associações foi 

dificultada em virtude de se encontrar em processo de redefinição das suas atribuições e 

competências, constituição e formalização, e delimitação territorial, que ainda hoje se 

encontra por clarificar. 

 

� O alinhamento genérico requerido com o modelo de políticas públicas a implementar no actual 

período de programação, em sede de programa operacional regional, só foi possível realizar 

após a divulgação da versão final do Programa Operacional da Região Norte (PO Norte), que 

veio a ser disponibilizada no website do QREN apenas em Outubro de 2007. 

 

� O alinhamento mais característico com o PO Norte foi efectuado numa base inconsistente, pela 

ausência e desconhecimento da sua regulamentação específica, em que um restrito primeiro 

conjunto de regulamentos surgiu em Outubro de 2007, tendo posteriormente sido 

disponibilizado um importante conjunto mais alargado já na fase de encerramento formal do 

projecto, em Março de 2008. 

 

� Apesar da iniciativa da CCDR-N em proceder a sucessivas prorrogações dos prazos para a 

entrega final do estudo, na expectativa de serem conhecido o figurino das subvenções globais e 

as orientações para a elaboração dos programas territoriais de desenvolvimento, em tempo útil 

de integrar o trabalho, tal não foi possível de realizar, uma vez que apenas no final do mês de 

Março foi aprovada pela Comissão Ministerial de Coordenação dos Programas Operacionais 

Regionais uma deliberação nesse sentido. 

 

Partindo do balizamento formal inicial, é certo que o trabalho poderia ter evitado estas intromissões 

externas, respondendo simplesmente às solicitações da candidatura. Contudo, não seria avisado 

desenvolver o trabalho omitindo tudo o mais que acontecia na sua envolvente. 
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2 - Metodologia 
 

 

2.1. Estrutura Metodológica 

 

A metodologia seguida, corresponde grosso modo, àquela que foi apresentada enquanto “Proposta 

Metodológica”, descrita no “Relatório Preliminar”, com data de Julho de 2007, com as devidas 

aferições e adaptações em resultado das variantes, mutações e vicissitudes, que não desviando do 

cumprimento do fluxo metodológico global, permitiram uma melhor adequação ao bom 

desenvolvimento dos trabalhos. 

 

Deve-se notar que a metodologia adoptada, tal como fora explicitada, visou responder aos objectivos 

estratégicos da AMP, ou seja, são simultaneamente ponto de partida e ponto de chegada: tais 

objectivos são o cenário de desenvolvimento a atingir, e são também as premissas orientadoras e 

balizadoras das estratégias a delinear, procurando o melhor caminho para lá chegar, como se mostra 

na Figura 2. 

 

Neste Fluxo Metodológico, parte-se então do Objectivo Estratégico definido para a Área Metropolitana, 

no qual se recria e promove o envolvimento dos principais actores metropolitanos, no sentido da 

geração e amadurecimento de consensos alargados sobre instrumentos de políticas e sobre os projectos 

a desenvolver. Daí a necessidade de uma forte interacção com as autarquias e outros actores 

metropolitanos e regionais, elementos imprescindíveis no processo de formulação das modernas 

políticas públicas, e fundamentais nas aferições e adaptações pontuais que se vem introduzindo. 
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Assim, o Plano de Trabalhos, incorporou considerações e preocupações da AMP com: 

 

A. Rigor científico do trabalho 

Adopção de um fluxo metodológico que permita responder à concretização dos objectivos 

traçados, quer em termos dos objectivos estratégicos, quer na concretização dos objectivos 

referenciais.  

 

B. Viabilidade da sua implementação no território da AMP 

Adopção de um processo de constante pesquisa em fontes documentais e interacção 

institucional, nomeadamente com a AMP e os seus Municípios, Entidades da Tutela, e Entidades 

detentoras de informação, e com especial relevo para as informações veiculadas pelas 

entidades gestoras do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), e dos seus Programas 

Operacionais Temáticos e Regionais. 

 

C. A participação de todos os agentes interessados 

Consideração quer de momentos e canais específicos de interacção, quer de outros 

complementares, por forma a assegurar o envolvimento dos agentes interessados, no sentido da 

geração e amadurecimento de consensos alargados neste processo de formulação da estratégia 

metropolitana. 

 

 

2.1.1. Fluxo científico do trabalho 

 

Neste particular foram adoptados os seguintes passos metodológicos: 

 

1. Diagnóstico Global, Reflexão Estratégica e Objectivos de Desenvolvimento Metropolitano: 

• Consensualização e compatibilização com políticas públicas comunitárias, nacionais, 

regionais e sectoriais (contacto com as estratégias de desenvolvimento preconizados ou em 

curso, de entre os documentos de referência); 

• Estratégia Global de Desenvolvimento da AMP; 

• Identificação das “Prioridades de Desenvolvimento da AMP”. 
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Figura 2. Fluxo Metodológico do Programa Territorial de Desenvolvimento da AMP. 

 

 

2. Prioridades Estratégicas, Objectivos, Linhas de Acção e Metas: 

• Diagnósticos Prospectivos por prioridade estratégica, seu enquadramento e importância 

para a contribuição da Estratégia Global; 

• Definição de conceitos específicos e âmbito de intervenção; 

• Definição do(s) grande(s) objectivo(s) em cada uma das prioridades; 

• Conversão das prioridades estratégicas em objectivos estratégicos orientados por linhas de 

acção, com metas (estratégicas e operacionais sempre que aplicável); 

• Identificação de projectos dinamizadores e catalisadores. 
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3. Programa de Acção Metropolitano de Serviços Territoriais (PAMST): 

• Identificação dos projectos e investimentos numa lógica metropolitana; 

• Classificação dos projectos, através de definição metropolitana, em níveis de impacto; 

• Atribuição de níveis de relevância aos projectos, por definição municipal; 

• Construção e preenchimento das fichas de projecto; 

• Priorização dos investimentos em função do exercício de cenários alternativos de atribuição 

de recursos financeiros. 

 

4. Prossecução do Cenário de Desenvolvimento correspondente aos objectivos estratégicos: 

reforço da Competitividade, Maior Coesão Social, e Qualificação Ambiental: 

• Implementação, monitorização e avaliação da Estratégia e do Plano de Acção. 

 

 

2.1.2. Viabilidade da sua implementação no território da AMP 

 

Desenvolvimento de acções com vista a: 

 

• Prosseguir a máxima concordância entre as prioridades estratégicas regionais e metropolitanas, 

com destaque para o “Norte 2015” e para o Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Norte (PROT-N), e Programa Operacional Regional do Norte (PO Norte), em colaboração com as 

respectivas entidades, de forma a identificar claramente os âmbitos de actuação, os recursos 

disponíveis e a disponibilizar, e as possibilidades de investimento e financiamento; 

 

• Procurar a máxima articulação entre as prioridades metropolitanas e as opções de política 

sectorial propostas pelos respectivos Ministérios e correspondentes entidades da tutela; 

 

• Procurar o máximo enquadramento dos projectos em termos da sua elegibilidade no âmbito da 

programação dos fundos comunitários, por forma a distinguir os projectos financiáveis, de 

modo a prever e a assegurar o financiamento das acções, nas suas possíveis combinações, e 

ainda de modo a permitir um melhor enquadramento. 
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Neste ponto, evidenciam-se algumas acções realizadas: 

 

• Encontros de trabalho com a Direcção Regional de Educação do Norte (DREN) com vista à 

compatibilização de acções e investimentos no sector da Educação na AMP; 

 

• Levantamento, pelos Municípios, junto da entidade da tutela, das informações, políticas e 

projectos no sector da Saúde na AMP, e encontros de trabalho com a Administração Regional de 

Saúde do Norte; 

 

• Levantamento, pela Equipa de Projecto, junto da entidade da tutela, das informações, 

políticas e projectos no sector da cultura, e encontros de trabalho com a Direcção Regional de 

Cultura do Norte; 

 

• Levantamento, pela Equipa de Projecto, junto dos Municípios, da rede social, e identificação 

das acções e dos projectos a desenvolver, bem como encontros de trabalho com as plataformas 

sub-regionais da rede social de Entre Douro e Vouga e do Grande Porto. 

 

 

2.1.3. A participação de todos os agentes interessados 

 

Consideração de momentos de participação e inclusão dos agentes metropolitanos: 

 

• Reuniões Preliminares na AMP e nas Câmaras Municipais 

Apresentação específica do trabalho a desenvolver, metodologia, fases, modos de interacção, e 

levantamento preliminar dos investimentos municipais. 

 

• 1.ª Sistematização dos Projectos por Município 

Trabalho de compatibilização e enquadramento dos investimentos, por áreas de intervenção, e 

primeira leitura das prioridades, necessidades, e redes de serviços a considerar. 

 

• 1.ª Sistematização Metropolitana dos Projectos 

Trabalho de compatibilização, racionalização e tentativa de estabelecimento de redes numa 

lógica metropolitana. 
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• Consensualização dos Projectos Estruturantes e de Interesse Metropolitano 

Identificação e consideração dos projectos âncora e dos projectos de grande alcance, que, 

independentemente da integração ou não em redes, e do seu local territorial de implantação, 

ou até que não consubstanciam uma localização territorializada, são estratégicos a nível 

metropolitano ou das suas sub-áreas homogéneas. 

 

• Aprovação das “Prioridades de Desenvolvimento da AMP 2007-2013 

Aprovação, em sede de Junta Metropolitana, da Estratégia Global de Desenvolvimento para a 

AMP e das suas Prioridades Estratégicas. 

 

• Identificação dos Interlocutores Municipais específicos 

Implementação de uma rede de interlocutores municipais específicos, com acesso privilegiado 

e facilidade de interacção constituindo-se como pontos focais no inter-relacionamento entre 

Municípios, AMP, e Equipa de Consultores. 

 

• 2.ª Ronda de Reuniões nas Câmaras Municipais 

Estabelecimento do ponto de situação dos trabalhos. Procura de compatibilização das 

estratégias municipais com a estratégia metropolitana. Releitura e reconsideração das listagens 

de investimentos previstos pelas Câmaras Municipais, em função da Estratégia e Prioridades da 

AMP, entretanto validadas, em função das possíveis redes, e em função do conhecimento 

preliminar de regulamentos dos Planos Operacionais que determinam a elegibilidade dos 

projectos. Entrega da Ficha de Projecto. 

 

• 2.ª Sistematização dos Projectos por Município 

Classificação dos projectos, através de definição metropolitana, em níveis de impacto, e 

atribuição de níveis de relevância aos projectos, por definição municipal. 

 

• Preenchimento das Fichas de Projecto 

Formação das Fichas de Projecto levantadas pelos Municípios. Verificação do enquadramento e 

elegibilidade dos investimentos no quadro de regulamentos de apoios comunitários. Primeira 

abordagem ao Plano de Investimento. 
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• 2.ª Sistematização Metropolitana dos Projectos 

Trabalho de compatibilização, racionalização e estabelecimento de redes numa lógica 

metropolitana. 

 

• Reuniões com representantes sectoriais 

Trabalho de compatibilização e consensualização das intervenções com as entidades sectoriais. 

 

• Divergências e Compatibilizações 

Áreas de divergência e compatibilização entre a Estratégia da AMP e das suas Prioridades, e das 

intenções de investimento das Autarquias e das pré-existências. 

 

• Plano de Investimento / Cenário Base 

Formação do Plano de Investimento, em função da prioridade, relevância, e elegibilidade dos 

financiamentos. 

 

• Priorização e Cenarização 

Priorização dos investimentos em resultado de exercícios de cenarização através da atribuição 

de diferentes patamares de recursos financeiros. 

 

 

2.2. Procedimentos Metodológicos 

 

2.2.1. Diagnóstico e Estratégia 

 

O Diagnóstico Estratégico foi elaborado com base numa organização dos temas que reproduziu a 

trilogia dos elementos componentes dos vértices do triângulo da sustentabilidade: economia 

(componentes económicas), sociedade (componentes humanas e institucionais) e ambiente 

(componentes territoriais), e visou suportar a elaboração do “Programa Territorial de Desenvolvimento 

2007-2013” para a AMP. 

 

Os temas /áreas de estudo diagnosticadas foram seleccionados em função do seu papel estruturante no 

futuro da área metropolitana, congregando grandes áreas que pretendem abarcar de forma integral o 
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âmbito de actuação, e por outro lado, conseguir obter o melhor retrato da situação presente, 

agregadas numa metodologia SWOT por componente onde se expuseram os resultados relevantes, 

evidenciando já uma preocupação de caracterização prospectiva, avançando com sugestões de 

actuação. 

 

As componentes e as suas áreas temáticas integrantes encontram-se referenciadas no quadro e figura 

seguintes, onde se apresentam de forma esquemática o desenvolvimento da fase de diagnóstico, com a 

construção das análises por componentes através da metodologia SWOT, permitindo a formação do 

diagnóstico global, e a identificação propositiva de áreas de intervenção, enquanto contributos par a 

definição e formação das prioridades estratégicas de intervenção no âmbito da estratégia da AMP, 

alimentada pela sua visão de reforço da competitividade da AMP num quadro de maior coesão 

social e qualificação ambiental. 

 

 

Quadro 1. Componentes e Áreas de Estudo compreendidas no Diagnóstico. 

Componentes Áreas de Estudo 

Económicas e Competitividade Desenvolvimento Económico 

Educação 

Desporto 

Saúde 
Humanas 

Inclusão Social 

e Institucionais Governação 

Sistema Urbano e Dinâmicas Territoriais 

Mobilidade, Acessibilidade e Transportes 

Sistemas Ambientais 

Eficiência Energética e Sustentabilidade Ambiental 

Cultura e Património 

Territoriais 

Turismo 
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Figura 3. Esquema metodológico da fase de diagnóstico. 
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2.2.2. Atribuição de níveis de impacto e de relevância 

 

Classificação dos projectos, através de definição metropolitana, em níveis de impacto, e atribuição de 

níveis de relevância aos projectos, por definição municipal. Para efeitos da classificação dos projectos, 

e da atribuição de níveis de relevância, foram considerados os seguintes patamares: 

 

Níveis de Impacto: 

• Projecto Estruturante 

• Projecto de Interesse Metropolitano;  (definição metropolitana) 

• Rede de Serviços Públicos Colectivos. 

 

Relevância: 

1. Extremamente Relevante; 

2. Muito Relevante;     (definição municipal) 

3. Relevante. 

 

 

2.2.3. Fichas de Projecto 

 

Para a construção da Ficha de Projecto, foram previstos os seguintes itens a considerar: 

• Município 

• Prioridade Estratégica 

• Designação do Projecto 

• Código do Projecto 

• Relevância 

• Impacto 

• Descrição 

• Justificação (objectivos/contribuição 

para a estratégia) 

• Fase do Projecto 

• Promotor do Projecto 

• Procedimento Administrativo de 

Contratação 

• Estimativa Orçamental 

• Cronograma 

• Articulação com outros projectos 

• Fonte de Financiamento Proposta 

• Possíveis parceiros 
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2.2.4. Hierarquização dos projectos 

 

Para efeitos de classificação em termos de níveis de impacto consideraram-se os Projectos 

Estruturantes (PE), a tipologia dos Projectos de Interesse Metropolitano (PIM), bem como das Redes de 

Serviços Públicos Colectivos (RSPC), com as suas redes componentes, e que consubstanciam a 

organização tipológica do Programa de Acção e agregam em categorias lógicas os investimentos. 

 

 

Projectos 
Estruturantes

Projectos de Interesse 
Metropolitano

Redes de Serviços de 
Proximidade + Outras 
Redes de Serviços

 

Figura 4. Esquema hierárquico dos projectos. 

 
 

• Projectos Estruturantes 

A natureza destes projectos apresenta um número restrito de operações, suficientemente 

integradores e transversais, susceptíveis de explicitar as grandes prioridades estratégicas –

numa lógica de concentração de esforços e meios– e de exprimir, também, as principais 

motivações e compromissos em matéria da mudança ambicionada. 

 

Independentemente dos promotores, que fogem da esfera imediata de responsabilidade dos 

municípios e da área metropolitana, encontrando-se na esfera regional e nacional, do poder 

central e dos concessionários de serviços públicos, referem-se a projectos susceptíveis de 

provocarem rupturas com a situação existente e as tendências de desenvolvimento 

“instaladas”, conduzindo às mudanças no sentido da construção do modelo de território 

desejado. 
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• Projectos de Interesse Metropolitano 

Os Projectos de Interesse Metropolitano agregam um conjunto de intervenções que são 

contribuintes para a estratégia e os objectivos traçados, e têm impacto metropolitano, e que 

se referem de forma evidente a acções que se situam num patamar inter-municipal, quer pelos 

serviços que colocam à disposição, quer pelas escalas, raios de influência, bem como pelo 

papel catalisador e disseminador de dinâmicas que se pretendem induzir para alavancar o 

desenvolvimento da região. 

 

• Redes de Serviços 

Referem-se à implementação de redes de serviços privilegiando a sustentabilidade e 

qualificação dos serviços públicos locais, e não de mera disponibilização de equipamentos e 

infra-estruturas, e a constituição de modelos de provisão ajustados às características 

específicas dos distintos espaços integrantes da área metropolitana, incluindo: 

 

� Redes de Serviços Territoriais Colectivos de Proximidade (PAMST) 

Referem-se, em primeira mão, àquelas funções que servem a população de forma 

generalizada e frequente, e são essenciais para um padrão aceitável de qualidade de vida, 

segundo o enquadramento com as orientações do PO Norte (Eixo Prioritário III – Valorização 

e Qualificação Ambiental e Territorial /Qualificação dos serviços colectivos territoriais de 

proximidade), sendo aquelas que serão mais vincadamente traduzidas em redes espaciais, 

com serviços que se caracterizam por uma prestação colectiva generalizada, frequente e 

de proximidade. Exemplos paradigmáticos, são o ensino obrigatório, os cuidados primários 

de saúde, e os apoios sociais à infância e juventude, aos idosos, e às populações 

carenciadas, os equipamentos culturais e desportivos de base, e o abastecimento de água e 

saneamento. 

 

� Outras Redes de Serviços 

Por outro lado, são consideradas outras tipologias de redes, e que merecem idêntico nível 

de desenvolvimento, em virtude do seu serviço, quer em termos da estratégia, quer em 

termos de disponibilização de serviços complementares e adicionais aos atrás descritos, e 

que envolvem quer o investimento em condições infra-estruturais e, especificamente, nos 

próprios equipamentos, quer o apoio a acções de natureza imaterial fundamentais para a 

efectiva prestação de serviços. 
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2.2.5. Cenarização e Priorização 

 

O estipulado nas Cláusulas Técnicas dos Termos de Referência do Caderno de Encargos da candidatura 

deste estudo pressupunha a apresentação do resultado do exercício de definição de prioridades dos 

projectos considerando diferentes cenários de atribuição de recursos financeiros. 

 

Para o exercício de definição de prioridades dos projectos, foram considerados cenários “referenciais” 

de atribuição de 50% e 75% de recursos financeiros relativamente ao cenário base estabelecido no 

Programa de Acção, respectivamente constituindo o Cenário 1 e Cenário 2, de acordo com a seguinte 

constituição: 

 

• Cenário Base. 

Valor total dos investimentos considerados. 

 

• Cenário 1. Referencial de atribuição de 75% dos recursos financeiros. 

Constituído pelos Projectos de Interesse Metropolitano, e pelos projectos incluídos nas redes de 

serviços a que se atribuíram as prioridades 1 e 2, ou seja, “caindo” um conjunto de projectos 

considerados numa 3.ª linha de prioridades. O exercício concreto de priorização, resultou num 

quantitativo percentual de 70%. 

 

• Cenário 2. Referencial de atribuição de 50% dos recursos financeiros. 

Constituído pelos Projectos de Interesse Metropolitano, e pelos projectos incluídos nas redes de 

serviços a que se atribuíram a prioridade 1, ou seja “caindo” os conjuntos de projectos 

considerados nas 2.ª e 3.ª linhas de prioridades. O exercício concreto de priorização, resultou 

num quantitativo percentual de 45%. 

 

Importa referir que o exercício de priorização, em função da atribuição de diferentes cenários, 

considerou as seguintes preocupações: 
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PIM P.1 P.2 P.3
Cenário 
Base
100%

PIM P.1 P.2 P.3
Cenário 

2
45%

PIM P.1 P.2 P.3
Cenário 

1
70%

 

Figura 5. Esquema de cenarização e priorização dos projectos. 

 

 

• Selectividade 

Exercício de selecção dos projectos em função da contribuição e serviço para a estratégia, de 

modo a garantir o máximo de homogeneidade, ou seja, dos projectos considerados mais 

prioritários para a prossecução da visão traçada. 

 

• Equidade e coesão territorial 

Assegurar na selecção e priorização dos projectos, princípios de equidade e coesão territorial, 

garantindo a adequada cobertura geográfica de projectos, tendo em conta simultaneamente as 

especificidades e necessidades sub-regionais e municipais. 

 

• Estruturação e concretização das redes definidas 

Garantir a congruência e adequabilidade de projectos ao serviço das prioridades estratégicas e 

das redes de serviços, garantindo um conjunto de projectos mínimos por rede assegurando uma 

constituição fundamental da rede que possibilite alavancar etapas /fases de investimento 

futuras, isto é, garantir que todas as redes têm um número de projectos mínimo que permita o 

próprio funcionamento da rede. 
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3 - Equipa 
 

 

3.1. Área Metropolitana do Porto 

 

Junta Metropolitana do Porto 

 

Presidente 

Rui Fernando da Silva Rio 

 

Vice-presidentes 

Manuel Castro de Almeida 

Guilherme Manuel Lopes Pinto 

 

Administração 

 

Administrador Executivo 

Emídio dos Santos Gomes 

 

Equipa 

Vítor Pereira 

Albano Carneiro 

Susana Castanheira 

Goreti Almeida 
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3.2. Equipa de Consultores 

 

A equipa técnica afecta ao projecto é constituída por Consultores da Gestluz Consultores de Gestão e 

da InPublic Consultores de Gestão, e reúne competências nas mais diversas áreas, cobrindo 

integralmente as temáticas de análise, bem como as componentes de gestão e concepção de políticas 

públicas de âmbito territorial. 

 

Coordenação 

Ricardo Luz 

Consultor em Gestão e Sustentabilidade; Formador em Gestão, Estratégia, Gestão da Relação com 

Clientes, Dinâmica de Vendas e Sustentabilidade 

 

Equipa Técnica Gestluz 

 

Tito Miguel Pereira 

Consultor e Formador em Planeamento e Desenvolvimento Regional, Ordenamento do Território e 

Urbanismo 

 

António Soares 

Consultor e formador em Planeamento Estratégico Territorial, Sustentabilidade; Inovação e 

Competitividade Empresarial e Territorial. 

 

Carla Oliveira 

Consultora e Formadora em Geografia e Sistemas de Informação 

 

Raquel Oliveira 

Consultora e Formadora em Qualidade e Ambiente 

 

Nunes Carneiro 

Consultor e Formador em Estratégia, Marketing, Gestão Comercial e Comunicação 
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Manuel Moura 

Consultor e Formador em Qualidade  

 

Rita Serra 

Consultora e Formadora em Marketing, Gestão Comercial e Comunicação 

 

Equipa Técnica InPublic 

 

Carlos Martins 

Consultor e formador nas áreas de Gestão, Estratégia, Programação Cultural de Cidades e Mudança 

Organizacional 

 

Joana Meneses Fernandes 

Consultora de organizações culturais e de desenvolvimento e promoção turística 

 

Sandra Gouveia 

Consultora de Projectos de Modernização Autárquica em diversas autarquias da região Norte; 

 

Conceição Ruão 

Consultora na área da Gestão Pública e de Entidades sem fins Lucrativos 

 

Paulo Bastos 

Consultor e prestador de serviços na área da Gestão Desportiva 

 

Rita Moutinho 

Auditora e Consultora na área do controle de gestão na área da prestação de serviços de saúde 

 

Raquel Azevedo 

Consultora em Gestão Ambiental e Ordenamento do Território 

 

 


