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RESUMO 
 
O planeamento estratégico, transferido para o domínio urbano nos finais dos anos 80, 
marca de maneira profunda as evoluções no planeamento espacial e territorial, tanto no 
sistema Francês, marcado pela descentralização no início dos anos 80, como no 
sistema regional Italiano implantado desde finais dos anos 40. Em França a lei SRU de 
2000, introduz a noção de projecto urbano e novos instrumentos de planeamento, 
remodela completamente as articulações entre as escalas de planeamento das 
aglomerações e das comunas, introduzindo mais flexibilidade. Em Itália onde as regiões 
têm independência legislativa em matéria de urbanismo, a lei regional 36/1997 dissocia 
no interior dos planos a parte estratégica da parte mais programática e operacional nos 
três níveis de planeamento (regional, provincial e comunal) e cria novas relações entre 
eles. O objecto desta investigação é de verificar o papel do planeamento estratégico e 
as suas relações com o planeamento espacial tradicional nos sistemas Franceses e 
Italiano, apoiando-se nas comparações dos estudos dos casos de Marselha e Génova, 
depois de realçar as semelhanças espaciais e as similitudes das dinâmicas 
socioeconómicas das duas realidades. 
 
Palavras-chaves: planeamento estratégico, sistema de planeamento, comparação, 
Marselha, Génova. 
 
 
ABSTRACT 
The concept of strategic planning translated into the urban area in the late 80 had major 
impacts in the development of spatial and territorial planning, both in the French system, 
marked by decentralization in the early '80s, and in the Italian regional system in place 
since the late 1940’s. In France law SRU 2000, introduced the ‘projet urbain’ and new 
planning instruments which completely changed the articulation between planning scales 
for the planning of settlements and communes, introducing more flexibility. In Italy, where 
the regions have legislative autonomy in terms of town planning, the regional law 
36/1997 differentiated the strategic plans from the most programmatic and operational 
planning at three levels (regional, provincial and municipal) and created new 
relationships between them. The purpose of this investigation is to assess the role of 
strategic planning and its relationship with the traditional spatial planning systems in 
France and Italy, through a comparative study of the cases of Marseilles and Genoa, 
looking at the spatial similarities and the socio-economic dynamics of the two realities. 
 
Keywords: strategic planning, planning system, comparison, Marseille, Genoa. 
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RESUMÉ 
 
La planification stratégique transférée dans le domaine urbain à la fin des années 80 
marque de manière profonde les évolutions dans planification spatiale et territoriale, 
aussi bien dans le système Français, marqué par la décentralisation dans le début des 
années 80, que dans le système régional Italien implanté depuis la fin des années 40. 
En France la loi SRU de 2000, introduit la notion de projet urbain et de nouveaux 
instruments de planification, et remodèle complètement les articulations entre les 
échelles de planification de l’agglomération et de la commune, en introduisant plus de 
flexibilité. En Italie, où les régions ont l’indépendance législative en matière d’urbanisme, 
la loi régionale 36/1997 dissocie à l’intérieur des plans  la partie stratégique de la partie 
plus programmatique et opérationnelle dans les trois échelons de 
planification (régionale, provinciale et communale) et crée de nouveaux rapports entre 
eux. L’objet de cette recherche est de vérifier le rôle de la planification stratégique et ses 
rapports avec la planification spatiale traditionnelle dans les systèmes de planification 
Français et Italien,  s’appuyant sur la comparaison d’études des cas de Marseille et 
Gênes, après avoir mis en exergue les ressemblances spatiales et les similitudes des 
dynamiques socioéconomiques des deux réalités. 
 
Mots clés : Planification stratégique, systèmes de planification, comparaison, Marseille, 
Gênes. 
 

RIASSUNTO 

Il concetto di pianificazione strategica traslato in ambito urbano alla fine degli anni 80 ha 
avuto importanti ripercussioni nello sviluppo della pianificazione spaziale e territoriale, sia 
nel sistema francese, segnato dal decentramento nei primi anni 80 sia nel sistema 
regionale italiano in vigore dalla fine degli anni 40. In Francia la legge SRU 2000, ha 
introdotto il concetto di progetto urbano e nuovi strumenti di pianificazione e ha cambiato 
completamente l'articolazione tra le scale di pianificazione degli insediamenti e dei 
comuni, introducendo una maggiore flessibilità. In Italia, dove le Regioni hanno 
autonomia legislativa nella pianificazione urbanistica, la legge regionale 36/1997 
differenzia parti strategi della pianificazione tra quelle programmatica e operativa nei tre 
livelli (regionale, provinciale e comunale) e crea nuove relazioni tra di esse. Lo scopo 
dell’indagine riportata in questo lavoro è quello di valutare il ruolo della pianificazione 
strategica e del suo rapporto con i tradizionali sistemi di pianificazione territoriale in 
Francia e in Italia, attraverso uno studio comparato dei casi di Marsiglia e Genova, dopo 
aver messo in evidenza le somiglianze spaziali e le analogie delle dinamiche socio-
economiche delle due realtà. 

Parole chiave: pianificazione strategica, sistema di pianificazione, comparazione, 
Marsiglia, Genova. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O processo de concepção em urbanismo visando a transformação espacial dos 
estabelecimentos humanos e suas progressivas adaptações sociais, económicas e 
politicas se confronta com as incertezas do futuro e a variável tempo longo de realização 
e ao mesmo tempo com o encaixe das diferentes escalas que criam a necessidade 
iterações, para resolver as diferentes articulações e interacções. Os instrumentos de 
planeamento, ontem regulamentares e de enquadramento da organização espacial, 
urbana e territorial, conheceram profundas modificações a partir dos finais do século 
vinte, para a se ajustar às rápidas mudanças da sociedade e a multiplicação das escalas 
de influência, incluindo a globalização. Assim surge nos anos 70 o conceito de 
planeamento estratégico com o objectivo de aumentar a eficácia da programação das 
acções nas empresas, e em seguida foi transferida para o planeamento urbano. O 
processo conheceu evoluções em situações diversas e influenciou metodologias e 
conteúdos de planeamentos urbanos e territoriais. É sobre essas evoluções e suas 
influências sobre as lógicas de articulação de escalas que esta dissertação se 
concentra, seguindo um raciocínio hipotético-dedutivo, quer dizer baseada sobre 
definições e teorias existentes constrói um tipo ideal de planeamento estratégico, poe as 
questões e elabora as hipóteses que em seguida procura responder, validar ou invalidar 
a partir da leitura comparativa de práticas efectuadas em duas realidades diferentes.  
Para isso, esta investigação está organizada em três partes. A primeira parte debruça-
se sobre o objecto e a metodologia da investigação. Depois de os delimitar, esclarece a 
metodologia da comparação inspirada do livro de Vigour (2005) e depois enumera os 
princípios que sustentam os modelos de planeamento estratégico. A segunda parte é o 
enquadramento da evolução da legislação e das práticas de planeamento dos últimos 
vinte anos, e se conclui por um plano comparativo intermediário dos dois contextos. A 
terceira parte se consagra ao estudo empírico dos instrumentos e acções de 
planeamento desses últimos anos e à leitura comparativa dos contextos espaciais e das 
dinâmicas socioeconómicas nos quais se inserem os dois casos de estudo. A análise e 
conclusões, constitui uma releitura do trabalho para realçar as respostas aos 
questionamentos e validar as hipóteses iniciais. 
Mesmo se a comparação entre os dois casos não permite definir tipologias ou modelos 
explicativos, o estudo procura afinar o conhecimento dos processos de planeamento e 
por em evidência as especificidades e as originalidades de cada contexto, procurando 
ao mesmo tempo enquadrar o assunto da investigação e de o circunscrever sobre o seu 
terreno para não se dispersar. O master EURMed permitiu uma permanência de cerca 
de nove meses sobre cada terreno de estudo, o que permitiu uma familiarização com os 
contextos, o contacto com os habitantes e os actores e permitiu um aperfeiçoamento da 
língua italiana para melhor equilíbrio e simetria nas observações. O olhar sobre a 
realidade é mesmo assim estrangeiro, o que comporta certas dificuldades mas também 
permite uma certa distancia e de prestar atenção ao que parece evidente e de procurar 
precisões. Em fim para além dos objectivos específicos, trata-se de alargar o horizonte 
da cultura urbanística, consciente da sua multidisciplinaridade, para melhor 
compreender os sistemas e os métodos de planeamento.  
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2.  PROBLEMÁTICA 
 
Um pouco por toda a Europa as mudanças socioeconómicas dos anos 80 devido à 
desindustrialização foram acompanhadas de novas políticas urbanas e novos 
paradigmas para o planeamento urbano.  
Em França, à partir de 1982 as comunas adquirem competências em matéria de 
urbanismo. Instaura-se novas práticas de planeamento que levam a importantes 
reformas nos anos 2000.  
Em Itália, onde as comunas elaboram os seus próprios planos desde 1942, as 
reformas da lei 142 dão às regiões, províncias e comunas importantes 
competências em matéria de planeamento urbano, saúde, educação e emprego. 
Sob a influencia de factores exógenos (encontros internacionais, projectos e 
programas da comunidade europeia), de novas práticas e de reformas internas em 
cada país, as acções urbanas se fazem cada vez mais através de projectos do que 
através de aplicações de regulamentos ou de planos. Diversos autores (Cabral, 
Honório, Marchand, Silva, 1997 ; Martenelli, 1999 ; Fedelli, Gastaldi, Gabrielli, 2004 ; 
Douay, 2007 ; Pinson 2010 ; Ferrão, 2011) sublinham o crescente interesse pelo 
planeamento estratégico em detrimento do planeamento espacial nas diversas 
cidades europeias. Estes dois tipos de planeamento são frequentemente 
apresentadas em oposição ou indicadas como concorrenciais, até mesmo 
incompatíveis. 
No entanto, em França as reformas da lei SRU tentam reforçar o planeamento 
estratégico, repensando a hierarquia entre os documentos e introduzindo os 
documentos de planeamento que abordam temas como habitações, mobilidades e 
desenvolvimento sustentável na escala macro, com âmbito intermunicipal e 
ambições metropolitanas, com o novo ‘schéma de cohérence territoriale (SCOT) ‘. 
Em Itália os planos estratégicos são ainda documentos facultativos e directivos, mas 
gradativamente o planeamento dá mais espaço aos projectos estratégicos. Na 
região Ligúria a lei de urbanismo regional de 97 substitui o PRG Piano regulatore 
generale pelo PUC (piano urbanistico comunale), separando os documentos de 
planeamento normativos dos documentos mais estratégicos. 
Marselha acaba de substituir o ‘schéma directeur’ e o POS (plan d’occupation des 
sols), respectivamente pelo seu primeiro SCOT (iniciado em 2005) para a sua região 
metropolitana e seu PLU (plan local d’urbanisme) para a comuna, estes últimos 
considerados mais estratégicos que os primeiros. Ao mesmo tempo desde 1995, 
Euroméditerranée, uma operação de desenvolvimento económico e de 
ordenamento urbano de uma área de 480 hectares, é o principal pólo de renovação 
económica e de mudança urbana da cidade.  
Em Génova vários projectos de renovação urbana e de intervenção ligadas à 
organização de grandes eventos internacionais desde os anos 90 permitiram 
realizar importantes mudanças urbanas. Em 1999 a cidade iniciou o seu plano 
estratégico (Piano della Città), fazendo uma reflexão sobre diversos projectos 
realizados em Génova e sobre os objectivos e acções para um projecto de futuro 
até o horizonte de 2010. O seu primeiro PUC aprovado em 1997, integra várias 
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3. METODOLOGIA 
 

A metodologia adoptada é a comparação dos dois casos enunciados, através da 
abordagem hipotético-dedutiva, quer dizer, a partir de teorias existentes será 
elaborada uma hipótese que será validada ou invalidada utilizando o método 
comparativo como dispositivo de prova. (Vigour 2005). O estudo dos casos colocará 
o processo no seu contexto e examinará a sua evolução, a confrontação evidenciará 
as especificidades e as similitudes e deduzirá as generalidades relativas.   
 
3.1 Porque comparar?  
Ao fim de dois anos de master, estudos urbanos em regiões mediterrânicas, o 
objectivo da comparação é de primeiro alargar o horizonte para além da cultura 
urbanística de um único pais e de melhor compreender os sistemas, os métodos de 
planeamento e de aí tirar lições.  
No contexto da mundialização e em particular da europeização no quadro da 
comunidade económica europeia, o recurso à comparação é uma opção para 
formular hipóteses explicativas e os colocar à prova em casos diferentes com vista a 
adquirir conhecimentos teóricos. Ela permite afinar os conhecimentos do processo 
de planeamento e evidenciar as especificidades e originalidades de cada caso.  
A escolha recaiu sobre as duas cidades do mediterrâneo por razões práticas, por 
semelhanças espaciais e da evolução socioeconómicas à partir a segunda metade 
do século vinte e que hoje apresentam-se com desafios e problemáticas 
concorrenciais e bastantes próximas (Rozenblat, Cicille, 2003). 
 
3.2 Como comparar? 
Definido o objecto da investigação, o estudo esforçar-se-á primeiramente para 
definir os principais conceitos tais como o planeamento estratégico, e as relações 
com os sistemas de planeamento, a sua génese e o seu significado em cada 
contexto. A construção da problemática e o estudo dos conceitos permitirão 
construir um quadro teórico com as principais características e tendências do 
planeamento estratégico que servirá de referência para a comparação. Trata-se de 
construir um tipo ideal, (M. Weber citado por Vigour 2005:198), quer dizer a 
construção de uma grelha de leitura transversal que servirá para dirigir a elaboração 
das hipóteses.  
Em segundo lugar um estudo empírico de cada caso baseado em materiais diversos 
permitirá uma confrontação e uma leitura das generalidades e particularidades. Um 
trabalho analítico será feito no fim de cada parte desta dissertação procurando por 
em evidência as contribuições da comparação. 
 
3.2.1 A escala de comparação é aquela da cidade (município) mas inserido num 
contexto mais vasto que é aquele da aglomeração, região, província ou país, cujo 
estudo esforçar-se-á para compreender as articulações. 
Uma primeira abordagem será a o modo de abordagem dita ‘‘par le cas’’ (Vigour 
2005 :203) quer dizer uma análise qualitativa, histórica e contextualizada a partir de 
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materiais bibliográficos, observações e entrevistas com o objectivo de testar as 
hipóteses da problemática.  
 
3.2.2 Documentos bibliográficos 
Os documentos essencialmente escritos são obras bibliográficas, os arquivos de 
imprensa, os documentos oficiais, escritos e gráficos, e também as visitas a 
exposições sobre o tema de urbanismo em Marselha e Génova. Serão examinados 
numa perspectiva diacrónica e sincrónica.  
 
3.2.3 A observação  
As estadias, as anotações das aulas, e os trabalhos de investigação escolar no 
quadro do master eurMed, as anotações aquando das visitas a exposições e 
assistência às conferências e apresentação públicas constituem materiais 
indispensáveis para a realização do estudo comparativo. 
O contacto directo e a observação das mudanças físicas no terreno dão um mínimo 
de familiaridade com o contexto. 
  
3.2.4. Os encontros e as entrevistas  
Se as observações efectuadas em Marselha aquando da estadia de nove meses no 
quadro do master, são muito mais ricas de conteúdo para o estudo que as 
efectuadas em Génova (ver bibliografia), o encontros com testemunhas privilegiadas 
tentou recriar uma certa simetria no método de investigação para melhor 
compreender as especificidades e lógicas de cada caso. Trata-se em Génova de 
encontros com funcionários municipais, investigadores da sociedade civil implicados 
no processo ou que têm interesse pelo planeamento das suas cidades tais como: o 
encontro com Corsi Anna directora da Urban Lab que forneceu a documentação 
sobre o PUC de Génova, o contacto com Gastaldi Francesco, professor-investigador 
na universidade de Veneza, que forneceu uma vasta bibliografia sobre o 
planeamento estratégico em Itália, os encontros e entrevista semiestruturada com o 
arquitecto-urbanista, Gabrielli Bruno, autor de vários planos urbanos em Itália, 
antigo assessor da qualidade urbana na câmara municipal de Génova, professor 
universitário até o ano de 2007. 
 
Uma particular atenção será prestada aos problemas de significado dos conceitos 
em cada país e da tradução entre o francês, Italiano e Português as línguas de 
trabalho desta investigação. ‘‘Il arrive que les choses change sans que les mots 
suivent, il arrive aussi que les mots varient sans que les choses soient pour autant 
différents’’ (Topalov, 2010:23), no entanto vários programas da comunidade 
económica europeia visam a disseminação e adopção de um vocabulário comum no 
domínio do ordenamento do território (Ferrão 2011:75).  
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Esquema 1 - Esquema da Metodologia 
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Adaptado do esquema ‘‘La comparaison en sciences sociales: 
Les principales étapes du travail du comparatiste’’ (Vigour 2005:19)  
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4. O PLANEAMENTO ESTRATÉGICO: ORIGENS ET DEFINIÇÕES 
 
Etimologicamente a palavra estratégia reenvia a um conceito militar. Segundo 
Ferrara (Martinelli 2005) deriva do grego ‘’stratos’’, que quer dizer exército, e de 
‘’ago’’, comando. Foi antes ‘‘l’art d’organiser et de conduire un ensemble 
d’opérations militaires prévisionnelles et de coordonner l’action des forces armées’’ 
(encyclopédie Larousse). Estratégia e táctica são derivadas da linguagem militar. A 
táctica visa o curto período de tempo enquanto estratégia visa o longo período. Uma 
táctica pode fazer parte de uma estratégia mais vasta (Salzano cité par Martinelli 
2005). 
Nos anos 70 o conceito aparece no sector da economia, com base nas 
investigações da Harvard Business School, e mais precisamente na indústria com 
objectivo de planificar o orçamento e a produção. É de seguida que, primeiro nos 
Estados Unidos, o conceito foi aplicado ao planeamento urbano, inspirado de 
modelos de gestão de empresas (Pinson 2010:125). A metodologia do diagnóstico 
ao qual segue o estudo prospectivo, produzindo os cenários que procuram antecipar 
o futuro da cidade, é transferida da empresa para o território. A noção de estratégia 
aplicada ao território inclui primeiramente a leitura do território através do 
diagnóstico, a identificação dos desafios e definição dos objectivos das acções e 
finalmente as modalidades de acções. Sobretudo o ‘’quê’’, o ‘’porquê’’ e o ‘’como’’ 
não são considerados de maneira linear e hierárquica mas podem seguir um 
processo cíclico. (Prost.2009:8)  
A definição e as metodologias do planeamento estratégico evoluíram no tempo, 
segundo os contextos históricos e geográficos nos quais, os planeamentos foram 
elaborados: 
Os primeiros aparecem durante o período chamado ‘os trinta gloriosos’ quando 
as cidades Americanas e Europeias conheceram um crescimento rápido das suas 
economias. Elas foram influenciadas por métodos de análise dos sistemas e 
procuraram desenvolver modelos que permitem elaborar previsões quantificadas 
sobre a evolução futura do sistema urbano (Lacaze 1990:40, Fera 2005:297).  
Nos anos 80 e 90 o mundo ocidental foi marcado pela reestruturação económica, 
pelo declínio da economia industrial, a crise do estado social e das finanças públicas 
e multiplicação dos centros de decisões. A comunidade económica europeia 
começa a desenvolver uma verdadeira política de ordenamento do território, 
aumentando consideravelmente os fundos estruturais e instaurando novos 
princípios de financiamento baseados em programações e projectos precisos. 
Começa-se a fazer sentir na Europa a concorrência de países emergentes e a 
competição entre cidades face à liberalização dos mercados e à procura de zonas 
dotadas de melhores infra-estruturas e que oferecem melhores condições para o 
investimento. Neste contexto nascem os planos estratégicos de Barcelona, Londres 
e Lyon.  
‘’Barcelona 2000’’, aprovado em 1990 pretendia aproveitar dos jogos olímpicos, 
como oportunidade para transformar Barcelona num centro de serviços. É uma das 
oportunidades identificadas na análise SWOT (strengths, weaknesses, 
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opportunities, treats) para o plano, que pretendia utilizar as potencialidades naturais, 
sociais, produtivas e técnico-científicas da cidade. Três cenários foram formalizados: 
- Continuar na mesma direcção sabendo que poderia conduzir ao declínio; 
- Introduzir mudanças para se tornar uma cidade global; 
- Introduzir mudanças para se tornar uma cidade internacional com um certo 

destaque; 
Foi adoptado este último cenário e foi definido seis linhas estratégicas de actuações: 
redução dos desequilíbrios sociais, formação e recursos humanos, serviços 
avançados às empresas, factores de atracção cultural, comercial e turística, 
promoção industrial, infra-estruturas e serviços.  
Em 1993 o plano foi reavaliado e começou o segundo plano Barcelona 2000 com 
cinco linhas estratégicas de acções:  
1. Facilitar o processo de adaptação dos sectores económicos da área de 

Barcelona à economia internacional; 
2. Articulação económica-social da área de Barcelona; 
3. Gerar uma resposta positiva às novas necessidades de integração social; 
4. Assegurar o desenvolvimento duma actividade económica moderna de âmbito 

internacional;  
5. Posicionamento da área de Barcelona na economia internacional.  
Este segundo plano foi aprovado em 1994 e em Março 1999 foi aprovado o terceiro 
plano cujo objectivo é de estruturar o tecido urbano para se adaptar aos novos 
paradigmas da sociedade.  
O plano de Barcelona possui como principais características uma flexibilidade em 
relação ao planeamento espacial, a participação dos actores públicos e privados, e 
a primazia dos aspectos socioeconómicos. (Ingallina 2004)   
Em França e em Itália depois de gerações de planeamento espacial visando dotar o 
território de infra-estruturas e reabsorver a expansão urbana, o projecto da cidade 
‘’Lyon 2010’’ foi o primeiro documento estratégico elaborado, que vai influenciar o 
planeamento tanto em França como em Itália (Urbanisme no 371, F.Gastaldi 
2004:25). Este projecto de cidade ou projecto de aglomeração como foi chamado, é 
caracterizado pela flexibilidade das representações e a consideração das incertezas 
futuras em vez de previsões, mas não é juridicamente vinculativo.  
Diversos autores (Gastaldi 2004, Febrault in Urbanisme 2010, Ingallina 2004, Fera 
2005) afirmam que os planos de Barcelona e Lyon marcam um ponto de viragem no 
planeamento estratégico influenciando os sucessivos planos Italianos e franceses 
tanto na metodologia como no conteúdo.  
Os planos dos anos 2000 continuam a privilegiar a dimensão local e participativa, 
e são fortemente inspirados pelos temas do desenvolvimento sustentável. (Fera 
2005 :297). Com feito os encontros e os acordos internacionais organizados pela 
ONU preconizam um planeamento fundado na governança, participação e define as 
linhas de acção para o desenvolvimento sustentável depois dos encontros de Rio 
em 1992. Estes princípios foram adoptados pelas cartas das reuniões entre os 
países europeus e também pela comunidade europeia cuja gestão dos recursos 
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naturais, a manutenção da diversidade e a mitigação das mudanças climáticas são 
os objectivos prioritários desde os anos 2000.  
Estes temas foram adoptados ao nível local e farão parte dos diversos programas, 
projectos e planos estratégicos.  
 
Acompanhando a evolução dos processos de planeamento como definir hoje o 
planeamento estratégico? Apesar da sua evolução no tempo e no espaço 
mantiveram características comuns? 
Os três períodos distinguidos aqui correspondem ao que Giuseppe Fera (Martinelli, 
2005) chama planeamento estratégico-racional do primeiro (anos 70), planeamento 
estratégico-concertado dos anos 80 e início dos anos 90, e planeamento estratégico 
comunitário dos anos 2000. 
A partir do segundo período o tema da participação alargou-se, multiplicando os 
centros de decisões e o número de intervenientes, que não se limita mais às 
consultas ou audiências públicas, mas várias entidades públicas e privadas farão 
cada vez mais parte interessada dos diagnósticos, das soluções e das intervenções.  
Por outro lado o planeamento estratégico cada vez mais se aplica às escalas macro, 
ou seja aquela do agrupamento de vários municípios ou a escala metropolitana, 
percebida como a mais apropriada para analisar, definir objectivos e intervir sobre 
temas urbanos e territoriais que estão interligados, antes de chegar à escala urbana 
da cidade ou bairro.  
Implicando vários intervenientes devido à multiplicidade de actores e a escala de 
intervenção, uma característica essencial do planeamento estratégico é mais o seu 
processo interactivo e reticular, que a produção de regulamentos e documentos 
prescritivos inflexíveis. Segundo Secchi (2000) ‘‘una strategia è un modo di 
coorddinare e organizzare nello spazio e nel tempo un insieme di azioni condotte da 
una pluralità di attori, mossi da specifiche competenze, ciascuno dei quali agisce in 
completa autonomia o con deboli livelli di cooordinamento’’ (uma estratégia é um modo 
de coordenar e organizar no espaço e no tempo um conjunto de acções conduzidas por 
uma pluralidade de actores, motivados por interesses particulares, cada um dos quais 

agindo em completa autonomia e com fracos níveis de coordenação). Esta pluralidade de 
actores e interesses é realçada por diversos autores (bibliografia geral) sublinhando 
ao mesmo tempo que no planeamento estratégico, o processo é suposto 
desembocar num consenso no que toca às possibilidades de desenvolvimento e de 
transformação da cidade e da sociedade.  
Embora não seja um processo sequencial, é possível identificar uma ‘espinha 
dorsal’ que guia o planeamento. Normalmente começa por iniciativa da autoridade 
pública, que reúne um conjunto de intervenientes, constitui uma rede de actores e 
segue as seguintes etapas: 
- O diagnostico 
- A definição dos objectivos 
- O projecto do futuro a partir de um modelo estratégico 
- As linhas estratégicas e os programas de acção 
- A formulação e implantação do plano 
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A primeira etapa do estudo é o diagnóstico. Feito com a participação de toda a 
rede, nele é traçado o perfil do território, e são seleccionados os temas que 
interessam ao resultado final. Frequentemente recorre à análise SWOT para 
identificar as potencialidades, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades. São 
definidos no diagnóstico as necessidades e as aspirações da população, assim 
como são identificados as estratégias já definidas nos planeamentos existentes. 
A partir dos resultados do diagnóstico, a rede se concerta para definir os objectivos 
a atingir e o projecto para o futuro. A definição dos objectivos e o diagnóstico 
podem ser aperfeiçoados em simultâneo, por sucessivas aproximações. Muitas 
veze o anúncio dos objectivos é acompanhado de slogans com impacto forte e 
desempenhando um papel no marketing do território. Recorre-se também muitas 
vezes à construção de cenários. Quer dizer, visão de possíveis efeitos das 
diferentes decisões sobre o território e a visão das tendências se não forem 
efectuadas intervenções.  
De seguida são definidos as linhas estratégicas, os diferentes temas a bordar 
(ambiente, economia, mobilidade, habitação, etc.), e os objectivos políticos que 
levam a um programa de acções que pode dividir-se em vários projectos.  
A implantação do plano e seu acompanhamento e avaliação faz também apelo 
aos diferentes actores da rede através de partenariados, programas de acordo ou 
outros instrumentos que podem mobilizar os recursos públicos e privados para 
atingir os objectivos fixados. É possíveis avaliações intermediárias, antes do fim do 
prazo de tempo previsto ou adições de acções ou programas.  
‘‘Estratégia implica escolha, selecção, hierarquização, priorização’’ (Cabral, Honório, 
Marchand, Silva,  1996:48),  mas segundo os mesmos autores, no processo se 
considera sempre que a perspectiva geral deve prevalecer sobre as sectoriais ou 
especializadas em todas as etapas da elaboração do plano. O conteúdo do plano é 
integrado, quer dizer que as acções estão interconectadas e em interacção entre os 
mesmos para um objectivo comum.  
Depois da primeira geração, os planos estratégicos evoluíram no domínio da 
organização e implantação do plano. As experiencias e os manuais (bibliografia 
geral) mostram que tornaram-se mais precisos na organização da atribuição dos 
recursos humanos e financeiros, assim como sobre o escalonamento no tempo das 
acções e programas a realizar, o que é indispensável para o êxito do plano. 
Este conjunto de características do planeamento estratégico, mencionados aqui 
permitem construir um quadro teórico, abstracto, chamado ‘‘tipo ideal’’ a partir do 
qual se situará os casos de Marselha e Génova e as especificidades e 
originalidades de cada um aparecerão. As numerosas definições existentes e uma 
certa convergência entre os diferentes autores (bibliografia) permite, cruzando com 
os exemplos precursores de Barcelona e Lyon de elaborar uma tabela sintética:  
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Características do processo de planeamento estratégico 
Âmbito territorial Local, régional ou metropolitano 
Horizonte temporal Médio e longo período de tempo 
Intervenientes  Sectores públicos de diferentes níveis de governo, privados 

e sociedade civil 
Objectos Um número limitado de questões sociais, económicas, 

políticas e territoriais.  
Etapas Diagnóstico, objectivos, o projecto futuro, as linhas 

estratégicas e os programas de acções, a formalização e 
implantação do plano   

Objectivos Promoção interna e externa, comunicação e marketing, 
requalificação física e relance socioeconómica. Orientada 
para o operacional.  

Princípios 
subjacentes aos 
objectivos 

Projecto global, promover mais do que regulamentar, 
prospectiva, plano como processo, integração da incerteza. 

Decisões Consensuais e indicativas 
Estrutura de 
intervenção 

Estrutura participativa, partenariados locais, acordos de 
cooperação, redes, contratualizações 

Processo Reticular, contínuo, cíclico, flexível e aberto à negociação, 
depois de avaliadas as ameaças, as tendências, as 
potencialidades e os recursos disponíveis. 

Conteúdos Orientações gerais, objectivos e opiniões prioritários, 
estratégias, recursos e exequibilidade, acompanhamento 
avaliação 

Instrumentos de 
implantação 

Observatório urbano, plano de execução, planos de 
financiamento, acordos de cooperação, estruturas de 
participação, contratualização 

Actualização Constante e retroactiva depois de verificados os efeitos 
produzidos 

Tabela 1 

 
Os próximos dois capítulos vão tentar realçar as especificidades dos contextos de 
cada país que podem diferenciar do quadro geral.   
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5. O CONTEXTO FRANCÊS 
 
4.1 Da descentralização às reformas dos anos 2000 
 
A França é um estado unitário onde nenhuma das divisões administrativas possui 
competências legislativas. Sua divisão administrativa remonta a 1879 depois da 
revolução Francesa. A lei da descentralização de 7 de Janeiro de 1983 criou quatro 
divisões administrativas do território: o Estado, a Região, o Departamento, e a 
comuna. As regiões foram criadas em 1955 e 1962 reagrupando espaços que 
tinham uma longa tradição histórica, à volta de um centro urbano (Choay, Merlin, 
2010 :664). Os departamentos existem desde a revolução de 1790, hoje é uma 
entidade territorial dispondo de um representante do estado, o prefeito e diferentes 
serviços ministeriais (Choay, Merlin, 2010 :244). Existem 27 regiões dos quais 5 
estão em território ultramar, 101 departamentos dos quais 5 também em ultramar e 
36700 comunas. As comunas são entidades territoriais, administradas por um 
conselho municipal e presidido por um presidente de câmara. 
Os anos do pós-guerra são caracterizados pela construção de urgência, sobretudo 
os conjuntos de habitações colectivos, fora de qualquer enquadramento normativo. 
Em 1958 foi criada a ZUP, ‘‘zone d’aménagement prioritaire’’, com o objectivo de 
controlar o fundiário e garantir o equipamento das zonas a urbanizar. Mas em 
realidade foram construídos sobretudo habitações sociais e os equipamentos 
tardaram a chegar. (Prats in Choay, Merlin, 2010 :823). 
A lei de orientação fundiária de 1967 introduz os ‘schémas directeurs 
d’aménagement et d’urbanisme’ (SDAU) e os ‘plans d’occupation de sols’ (POS) 
como instrumentos de planeamento urbano, ao mesmo tempo que institui as ‘zones 
d’aménagement concerté’ (ZAC) com o objectivo de responder às críticas 
endereçadas aos ZUP. Os SDAU são documentos estratégicos que fixam as 
orientações da política de ordenamento do território e os POS fixam as regras gerais 
de uso do solo, enquanto a ZAC é um meio operacional de edificação que pode 
derrogar os regulamentos do POS no seu perímetro de acção. A ‘edificação 
concertada’ reúne as entidades públicas e as privadas (proprietários, construtores e 
usuários).  
O SDAU é a expressão dos princípios de ordenamento do território. É um 
documento de orientação e de coordenação. Pode determinar o destino geral dos 
solos, o traçado dos grandes equipamentos, a organização geral dos transportes, a 
localização dos serviços e das actividades mais importantes e as zonas 
preferenciais de extensão e de renovação urbana. Geralmente é composto de um 
‘projet de rapport’ composto de um diagnóstico, de um dossier sobre as bases do 
ordenamento e de um dossier sobre a justificação da política de ordenamento e os 
meios de intervenção.  
O balanço realizado em 1983 dá conta que dezasseis anos depois da lei de 
orientação fundiária somente 177 SDAU foram aprovados, concernentes a 5086 
comunas contra 6942 POS de 8184 comunas. (Choay, Merlin, 2010) 
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A lei de 7 de Janeiro de 1983 lança as bases da Descentralização. Ela transfere 
as competências do ordenamento do território e urbanismo para as regiões, 
departamentos e comunas. Às regiões são confiadas a elaboração dos planos, aos 
departamentos os programas de ajuda aos equipamentos rurais, e às comunas a 
elaboração do POS, das chartes intercommunales e dos schémas directeurs que 
substituíram os SDAU, das competências de licenciamento de obras e de 
licenciamento de loteamentos. 
Mas a elaboração dos schémas directeurs não teve mais sucesso que os 
precedentes SDAU, ao contrário dos POS que foram realizados para quase cerca 
de 90% da população francesa a 1 de Julho de 2004. Para colmatar a lacuna 
deixada pela ausência dos schémas directeurs, a lei Pasqua de 1995 estabelece as 
directives territoriales d’aménagement (DTA), elaboradas pelo estado para as 
regiões ou departamentos. Sete directivas foram prescritas entre as quais a da 
região metropolitana de Marselha aprovada em Maio de 2007. 
Abortada as tentativas de diminuir o número das 36700 comunas, a lei 
Chevènement de 1999 encoraja os seus agrupamentos através dos EPCI 
(établissement public de coopération intercommunale), segundo as suas 
relações de vizinhanças e os seus interesses comuns, nomeadamente sobre os 
transportes, zonas económicas e outras problemáticas urbanas ou territoriais. Cria-
se assim uma nova unidade administrativa que pode arrecadar os seus impostos e 
elaborar os seus planos urbanos e territoriais.  
Em 2000, o crescente interesse por novas problemáticas a nível mundial e em 
particular em França justifica a reforma preconizada pela lei de solidarité et 
renouvellement urbain (SRU). Com efeito a lei apoiando-se sobre os temas de 
desenvolvimento sustentável, equilíbrio e miscigenação social cria ligações directas 
entre os documentos de planeamento espacial, a mobilidade e os transportes, a 
habitação e o ambiente. A lei SRU introduz novos documentos de planeamento 
estratégico, o schéma de cohérence territoriale (SCOT) e o plan local d’urbanisme 
(PLU) substituindo respectivamente o schéma directeur e o POS.   
O SCOT tem um escopo muito mais alargado do que o do schéma directeur. É um 
instrumento de planeamento para um agrupamento de comunas cujas orientações 
se impõem aos documentos sectoriais tais como o programme local de l’habitat e o 
plan de déplacements, como também aos instrumentos de planeamento de menor 
âmbito territorial como PLU e as cartes communales. O SCOT é composto de um 
relatório de apresentação contendo o diagnóstico, a análise das incidências sobre o 
ambiente e as escolhas para o projet d’aménagement et développement durable 
(PADD). Este é o segundo documento do SCOT, fixa os objectivos das acções de 
ordenamento do território, dos transportes, da habitação, da mobilidade, das 
implantações das actividades comerciais e dos equipamentos turísticos e culturais, 
do desenvolvimento das comunicações, de protecção e valorização dos espaços 
naturais, agrícolas, florestais e das paisagens, da preservação dos recursos 
naturais, da luta contra a expansão urbana. O terceiro documento e o elemento 
central do SCOT é o document d’orientations générales (DOG), que fixa os 
princípios e os objectivos da política de urbanismo e organiza as prescrições e as 
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recomendações de ordenamento, de protecção ou de intervenção no que diz 
respeito à habitação, aos transportes e aos equipamentos. 
O PLU deve ter em consideração o SCOT e também tem um escopo mais 
alargado do que o antigo POS sem que a parte regulamentar mude de maneira 
significativa. É também composto de um rapport de présentation, de um projet 
d’aménagement et de développement durable como o SCOT, mas também 
regulamentos sobre o uso o solo. O PADD do PLU é um projecto comunal de 
ordenamento e urbanismo, que explica as escolhas, as orientações do ordenamento 
do território, assim como a pré-avaliação das incidências sobre o ambiente. Este 
projecto global estava subjacente aos antigos POS, mas é muito mais explícito e 
detalhado no PLU, e constitui a base para a elaboração da parte normativa. Os 
regulamentos incluem os documentos gráficos, destinados a localizar as 
intervenções e os documentos regulamentares escritos, contendo por zonas as 
regras aplicáveis: as condições particulares do uso do solo, a área de ocupação e a 
implantação das construções, a altura máxima, e como novidade a superfície 
mínima de terreno constructível com a preocupação de ter uma certa densidade na 
cidade.  
 
A lei SRU (relativa à solidariedade e renovação urbana), como seu título indica, 
procura a coerência das políticas urbanas e territoriais, entre as diferentes políticas 
sectoriais sobre o ambiente, os transportes e a mobilidade, os riscos e as poluições 
ambientais, a contenção da expansão urbana e a miscigenação funcional e social. 
Assim a lei SRU institui para as comunas de mais de 3500 habitantes (excepto a ile 
de France) a obrigação de dispor pelo menos de 20% de habitação social de 
arrendamento do total das residências principais, ou senão pagam uma 
indeminização destinada às ‘‘actions foncières et immobilières en faveur du 
logement social’’ (acções fundiárias e imobiliárias a favor da habitação social) (lei 
SRU no 2000-1208). Esta acção pode ser feita no âmbito intercommunal, pois a lei 
institui o programme local d’habitat (PLH) elaborado pela associação de comunas, 
no mesmo âmbito que o SCOT, podendo associar-se para elaborar um PLH único.  
Também o plan de déplacements urbains (PDU) elaborado no contexto de uma 
comuna deve ser compatível com SCOT e o PLU deve ser compatível com o PLH 
elaborado no âmbito intercommunal. 
A lei SRU instituiu a inscrição da ZAC no zonamento do PLU. A zone 
d’aménagement concerté é um procedimento de urbanismo operacional criado em 
1967 que podia derrogar aos regulamentos do POS e que é utilizado para a maioria 
dos projectos urbanos de complexidade e tamanho significativo. Permitia aos 
operadores através de uma sociedade de economia mista de operar com uma certa 
flexibilidade na programação e montagem de operações de urbanização. 
A lei SRU reforça a intercomunalidade vendo na aglomeração como o lugar mais 
adaptado em França para a elaboração de um documento estratégico como o 
SCOT.  
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A reforma do ano 2000 surge no seguimento de intensas críticas ao urbanismo de 
expansão e de planos normativos rígidos característicos dos POS, e aos debates 
iniciados nos anos 90, sobre a introdução da noção de projecto urbano no 
urbanismo Francês, sob a influência das investigações e experiencias urbanas 
italianas. A reforma beneficia também directamente das práticas de planeamento 
urbano iniciadas pelo plano estratégico ‘‘Lyon 2010’’.  
Os próximos dois capítulos lidam com esses dois temas tentando esclarecer o 
trajecto que levou à reforma instaurada pela lei SRU.  
 
5.1 O projecto urbano e a influência da Itália 
 
O abrandamento do crescimento económico, seguido da descentralização 
administrativa dos instrumentos do planeamento urbano nos anos 80 fazem surgir 
nas cidades procedimentos de urbanização centrados sobre aspecto económico e 
social como objectivo principal, muitas vezes usando as ZAC, para derrogar os 
regulamentos do POS. Os presidentes das câmaras se consideravam muitas vezes 
como directores de empresas, responsáveis por urbanizações lucrativas em termos 
financeiros, capazes de manter ou criar empresas ou empregos, capazes de 
apresentar projectos aos eleitores. (Ingallina 2004) 
Através das práticas Italianas, os arquitectos e urbanistas Franceses descobrem 
novas maneiras de intervir nas cidades, sobretudo a partir do exemplo do ‘Piano de 
recupero di Bologna’. ‘‘Le voyage à Bologna deviendra un must pour les étudiants 
en urbanisme et en architecture, pour les architectes et les décideurs de tout 
poil’’…comme le montre Bernard Huet : Ici on démystifie les interventions basées 
sur  une planification centralisée et technocratique et l’on démontre calmement, par 
les faits, comment inventer des outils et des méthodes nouveaux pour opérer 
efficacement au profit des habitants.»’’ (Cohen 1985:26).Efectivamente, Bernard 
Huet director da revista architecture d’aujourd‘hui entre 1974 a 1978, faz publicar em 
74 na revista um extenso dossier sobre os centros históricos no qual o plano de 
Pierluigi Cervallati para Bologna foi analisado numa série de artigos preenchendo 
mais de 24 páginas. 
 
 
O ‘piano di recupero de Bologna’ é uma intervenção urbana iniciada no fim dos 
anos 60, que considera o centro histórico como conjunto único tendo um valor 
histórico-artístico mas também como um espaço de vida e trocas sociais para os 
habitantes. Os primeiros estudos de Gustavo Giovanoni reflectem sobre a maneira 
de intervir na cidade existente a partir de conceitos de tipologia e de morfologia 
urbana. Esta análise serve para compreender o que deve ser mantido e o que 
deve e constitui as permanências (os monumentos, mas também os traçados e o 
plano, segundo Aldo Rossi no livro Arquitectura da cidade) e o que pode ser 
modificado. À escala da cidade foram repertoriados diversas tipologias relativas 
aos bairros e à população que ai habitam, antes das intervenções. Há também 
uma vontade política de conservar o centro histórico ao mesmo tempo que a sua 
população, e uma visão do conjunto da cidade (restauração do centro e 
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requalificação da periferia), onde, as populações foram consultadas através das 
comissões de bairro. ‘‘À Bologna on peut déjà parler de projet urbain’’ porque 
segundo Ingallina trata-se de um processo global, que reflecte as aspirações da 
população antes da elaboração do plano. (Cohen, 1985, Nigrelli, 1999, Ingallina, 
2004)  
 

 
 
Nos anos 70 vão aparecer em França uma série de publicações inspiradas das 
teses de Aldo Rossi e Carlo Aymonino sobre a tipologia arquitectónica e a 
morfologia urbana nomeadamente o livro ‘De l’ilot à la barre’ de Jean Castex, 
Philippe Pannerai, e Jean-Charles Depaulle, e um artigo, ‘Typologie de l’habitat et 
morphologie urbaine’ do arquitecto e urbanista Cristian Devillers na revista 
architecture d’aujourd’hui em 1974. (Cohen 1985 :28) 
Cristian Devillers é um dos primeiros a criticar os procedimentos da lei de orientação 
fundiária materializadas no POS e na ZAC, que se destinam à representação do 
fundiário e a regulamentação do uso do solo, mas esquecem o espaço publico e o 
seu uso, segundo ele. É um dos primeiros a propor a definição de projecto urbano 
como ‘‘une démarche ayant pour but de rendre l’espace à l’usage … implique une 
multiplicité d’acteurs qui ne peuvent pas être maitrisés par une seule pensé’’ 
(Devillers, 1994 in Pinson, 2012) (um processo que tem como objectivo de entregar o 
espaço ao seu uso…implica uma multiplicidade de actores que não podem ser controlados 

por um único pensamento). Na conferência pronunciada em 1994 afirma que o POS 
não é um instrumento urbanístico pertinente mesmo se é um quadro jurídico de 
gestão fundiária.  
O termo de projeto urbano era já utilizado no meio dos arquitectos como 
equivalente de composição espacial no sentido de um mega projecto de 
arquitectura. A nova noção de projecto urbano retoma algumas das características 
encontradas no ‘piano di recupero de Bologna’ no que respeita nomeadamente a 
‘construção da cidade sobre a cidade’ e do projecto pensado na sua dimensão 
económica, social e política. Diferencia-se do plano, que é determinado por normas 
e regulamentos. O projecto é concebido como uma abordagem e um processo 
flexível e adaptável que podemos mudar com o tempo. O projecto urbano se 
diferencia do planeamento porque ‘‘il traite de l’aménagement de l’espace en termes 
concrets’’ (Devillers, 1994 in Pinson, 2012). ‘‘Dans un projet urbain, il y a de 
nombreux problèmes techniques, parce qu’il mobilise plusieurs compétences 
d’aménagement, de construction, d’écologie.  … comporte une série d’Operations 
emboitées qui remontent au niveau décisionnel (planification stratégique)’’ 
(Ingallina et Roncayolo, 2010 :9). 
Segundo Ingallina, o termo de projecto urbano foi empregue pelos autarcas num 
sentido diferente do seu sentido técnico, para indicar a vontade e o dinamismo com 
intenções eleitoralistas e nesse sentido o termo ‘projecto da cidade’ toma em parte o 
significado de ‘‘projecto urbano global’’ e parece mais acessível para a comunicação 
com a população. A utilização do termo ‘projecto da cidade’ deriva da associação do 
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projecto de empresa à gestão das cidades, mas esta ‘‘définition typiquement 
française a été critiquée par sa confusion avec la notion de projet urbain’’. Nesse 
sentido na linguagem técnica utiliza-se o termo de ‘‘plan stratégique ou projet 
stratégique de la ville par référence aux plans premiers plans de ce type notamment 
celui de Barcelona 2000’’  (Bouinot 2002 citée par Ingalina 2010). 
 
Qual é a relação entre o Projecto Urbano e o planeamento estratégico ? 
O projecto urbano é um complemento do planeamento estratégico, que traduz em 
termos espaciais as orientações do plano. Assim, o planeamento poderá desdobrar-
se em projectos de diferentes escalas incluindo a escala do quarteirão, bairro ou 
cidade. A expressão aparece no código de urbanismo francês pela primeira vez na 
lei SRU ‘‘les actions ou opérations d’aménagement ont pour objet de mettre en 
œuvre le projet urbain’’ (SRU 2000). 
 

5.2 ‘‘Lyon 2010’’ como precursor das reformas 
 

O capítulo 3 abordou a influência do ‘‘projecto da cidade Lyon 2010’’ no 
planeamento estratégico em França e no exterior, este capítulo, abordará a sua 
contribuição para a renovação da legislação Francesa.  
 
Lyon faz parte de uma das oito metrópoles identificadas em 1963 para fazer 
equilíbrio com a região Parisiense, na sequência da constatação do 
desenvolvimento desproporcionado de Paris em relação ao resto do País. (Gravier 
1947). A cidade está situada num cruzamento e numa posição estratégica do 
trafego norte-sul da Europa. É historicamente uma cidade industrial, tendo acolhido 
várias industrias petroquímicas ao longo do rio Rhône que atravessa a cidade assim 
como o rio Saône. Como várias cidades europeias, sofreu com a 
desindustrialização, e vê a sua população decrescer devido em parte à 
periurbanização. Efectivamente, ela perde mais de 100000 habitantes entre 1970 e 
1980.  
 
Até os anos 80 o planeamento de Lyon seguiu o enquadramento dos textos 
regulamentares, segundo uma declinação descendente e encaixada dos 
instrumentos de planeamento. Para ‘Lyon 2010’ ‘‘les promoteurs du schéma ont dû 
plaider auprès des services de l’État, non sans difficultés et souvent laborieuse, un 
droit de expérimentation, hors cadres légaux et des pratiques habituelles’’ 
(Bonneville, in urbanisme 2010). (os promotores do schéma directeur tiveram que 
suplicar aos serviços do Estado, não sem dificuldades e muitas vezes laboriosamente, um 

direito de experimentação, fora do quadro legal e das praticas habituais).  
O projecto começou com o colóquio organizado pela agência de urbanismo da 
comunidade urbana de Lyon, no qual participou mais de 400 pessoas. De seguida, o 
projecto continuou com vários debates, colaboração de agências e gabinetes de 
estudos, audições de peritos e personalidades exteriores, abordando temas 
variados como os temas económicos, espaciais, patrimoniais, culturais e sobre a 
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mobilidade e modos de vida. A equipa de trabalho inspira-se em exemplos 
estrangeiros tais como o de Barcelona e Baltimore nos Estados unidos, para onde 
um dos investigadores da equipa foi passar três meses ‘‘pour analyser la 
planification urbaine dans une ville de taille similaire à Lyon afin d’éclairer’’ a 
abordagem da equipa. (Jean Frebault, in Autran 2008). Várias características deste 
projecto indicam uma ruptura com planeamento espacial tradicional das gerações 
précédentes : ‘‘Les enjeux quantitatifs ont cédé la place à de  questionnements 
beaucoup plus larges et qualitatifs comme la concurrence entre les territoires, 
l’ouverture européenne, le rayonnement international, les fonctions supérieures, la 
fracture sociale, la culture, le paysage et l’environnement, la transformation de la 
ville existante, la mixité sociale et urbaine’’ (Jean Frebault cité par Autran 2008). 
 
O estudo preparatório publicado em 1988 pela SEPAL está dividido em 8 capítulos.  
O capítulo I : ‘‘L’agglomération aujourd’hui ses forces et ses faiblesses’’ faz um 
diagnóstico espacial, económico e sociodemográfico do território.  
No capítulo II: ‘‘Les atouts pour relever les défis de l’avenir’’, o documento passa em 
revista uma prospectiva dos vinte e quatro pontos das tendências pesadas das 
cidades do futuro, faz uma análise dos pontos fortes sobre os quais a metrópole 
pode apoiar-se para se desenvolver.  
O capítulo III : ‘‘l’ambition pour Lyon une métropole européenne une agglomération 
agréable à vivre’’, mostra os desafios da metrópole para amanhã.  
O capítulo IV : ‘‘une stratégie internationale pour Lyon’’ desenvolve os três eixos 
estratégicos adoptados.  
O capítulo V : ‘‘Des politiques prioritaires de développement pour l’agglomération’’ 
especifica as políticas a colocar em funcionamento nos domínios económicos, 
ensino universitário, transportes, comunicação, habitação e vida social, cultura, 
turismo, lazer, comercio, ambiente e as prevenções dos riscos e poluições.  
Os capítulos VI e VII, ‘’Les principes généraux du schéma d’aménagement’’ e 
‘’Applications aux différents territoires des principes généraux de l’aménagement’’ 
mostram através de mapas esquemáticos as localizações das áreas para os 
projectos e os principais eixos de desenvolvimento.  
O capítulo VII: ‘‘Les enjeux de la mise en œuvre’’ é dedicada à implantação do 
plano, às intervenções prioritárias e aos actores intervenientes. 
Também um vasto programa de divulgação e comunicação do projecto foi 
organizado por publicações na imprensa escrita regional e nacional, a televisão, as 
mesas redondas, e a publicação da obra ‘’Lyon 2010, une ville pour vivre et pour 
rêver’’. O tipo de representação adoptado, em mapas esquemáticos representando 
as intenções e os desafios, facilita a comunicação com o público.  
 
 
Os métodos de elaboração e os temas abordados apresentaram algumas inovações 
na cultura do planeamento francês da época: primeiro a sua abertura à sociedade 
civil, através de colóquios e debates e uma larga consulta aos peritos exteriores, até 
mesmo internacionais, em vez de se limitar aos técnicos locais. Segundo, a ligação 
dos temas espaciais aos temas económicos, sociais e ambientais (nomeadamente a 
trama verde e azul, passando pelo tema da mobilidade), e o tratamento dos temas 
de maneira mais qualitativa e flexível do que normativa.  
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A lei SRU propondo para o SCOT e o PLU um dossier do projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD), considerado como um documento estratégico 
que sustenta as acções e os regulamentos, retoma os princípios adoptados no 
plano estratégico de ‘Lyon 2010’. A este propósito Jean Fébrault director da agência 
de urbanismo na época da elaboração do plano e funcionário do ministério de 
equipamento na época da lei SRU, afirma que a lei adoptando a ideia de que o 
‘‘projet doit primer sur la procédure et sur l’écriture juridique’’ adopta o que ‘‘Lyon 
aura été en quelque sorte précurseur’’ (Fébrault, Urbanisme 2010).  
 
5.3 O quadro actual e o planeamento estratégico 
Estes últimos cinco anos, duas leis marcaram o código de urbanismo francês 
exprimindo o engajamento da França a favor da luta contra as mudanças climáticas, 
a preservação da biodiversidade, o respeito pela saúde e a valorização das 
paisagens. Trata-se das leis Grenelle I publicada em agosto de 2009 e Grenelle II 
publicada em Julho de 2010. Estas duas leis comprometem-se através de acções 
de urbanismo a lutar contra a regressão das superfícies agrícolas e superfícies 
naturais, lutar contra a expansão urbana e o desperdício de energia, a preservar a 
biodiversidade e a assegurar uma gestão eficiente dos recursos, indo ao encontro 
dos compromissos internacionais e aos objectivos da Europa de reduzir de 20% as 
emissões dos gazes com efeito de estufa, aumentar de 20% a eficiência energética 
e aumentar a quota de energias renováveis para 20% do seu consumo final, até 
2020. Foram tomadas medidas para incentivar a investigação, para a melhoria do 
desempenho energético dos edifícios mas também na fase de planeamento. O 
artigo 14 da lei precisa que ‘‘les  schémas de cohérences territoriales, les plans 
locaux de l’urbanisme et les cartes communales détermine les conditions 
permettant  d‘assurer, dans le respect du développement durable, l’équilibre 
entre…le renouvellement urbain, le développement urbain maitrisé,…l’utilisation 
économe de des espaces naturels, la sauvegarde des espaces urbains et du 
patrimoine bâti remarquables, la diversité des fonctions urbaines et rurales et la 
mixité de l’habitat, la réduction des gaz à effet de serre, la maitrise de l’énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables…’’ (Loi Grenelle II, 2010). 
Ela reforça a temática do ambiente nos conteúdos dos documentos de 
planeamento e a obrigatoriedade da avaliação ambiental.  
A lei Grenelle II fortalece algumas medidas adoptadas pela lei SRU, nomeadamente 
no que diz respeito à intercomunalidade, abrindo por exemplo a possibilidade dos 
PLU intercomunais, como a melhor maneira de abordar as temáticas descritas 
acima. Ela reforça também a consulta aos actores económicos e sociais no 
planeamento via inquérito público.  
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Depois das leis Grenelles, o código de urbanismo define a seguinte hierarquia 
entre os documentos de urbanismo (ver esquema) segundo uma relação de 
‘conformidade’, ‘compatibilidade’ e de ‘ter em consideração’ : 
Conformidade : estrita observância da norma superior por parte da norma inferior.  
Compatibilidade : ausência de contrariedade entre os regulamentos inferiores e 
superiores.  
Ter em consideração : marcado por uma simples referência às regras enunciadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 2 – hierarquia dos documentos de urbanismo 

SCOT‐schéma de cohérence territoriale 

PLU‐plan local d’urbanisme 

PROGRAMMES d’équipement 

d’état, collectivités 

territoriales, établissements 

et services publics 

SRCE‐ Schémas régionaux de 

cohérence écologique 

PCET‐ Plans climats énergie 

territoriaux 

DTADD‐Directives territoriales d’aménagement 
et développement durable  

PIG‐ projet d’intérêt général 

PEB‐ plan d’exposition au bruit d’aérodrome 

DIRECTIVE PAYSAGE ET CHARTES DES PARCS 
NATIONAUX  

SDAGE‐ schéma directeur d’aménagement et 
gestion de l’eau 

PLAN DE GESTION DES RISQUES ET DES 
INONDATIONS 

LOI LITTORAL 

LOI MONTAGNE 

PDU 

Plan des 
déplacements 

urbains 

PLH 

Programme local 

d’habitation 

‐ Cartes communales 

‐ Plan de sauvegarde 

et mise en valeur 

Directives et schémas 
concernant les forets 

Plans relatifs aux déchets  

Schémas relatifs aux 
carrières 

Schémas des espaces 
naturels sensibles 
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6. O CONTEXTO ITALIANO 
 
6.1 O sistema regional e as reformas  
Até a segunda metade do século XIX a Itália era constituída por diversos reinos, e a 
maioria das cidades estavam circunscritas no interior de muralhas. A unificação 
começou no início da segunda metade do século XIX e foi conseguido em 1870.   
A primeira lei geral sobre o urbanismo foi publicada em 1942 em plena guerra 
mundial. A lei 1152 de 17-5-42 define os instrumentos de planeamento territorial e 
estratificação dos diversos planos, dos intercomunais e dos planos comunais aos 
planos operacionais elaborados pelas comunas. Depois de várias emendas ela está 
ainda em vigor até hoje.  
Em 1947 no contexto do pós-guerra a Itália adopta uma nova constituição 
instaurando um sistema regional. Nessa altura foi criada quatro regiões com 
estatuto especial. O sistema institucional se articula em quatro níveis: O estado, a 
região, a província e a comuna. 
Em 1970 a constituição foi modificada e foi criada quinze novas regiões com 
estatuto normal, aos quais se adiciona as cinco regiões com estatuto especial sendo 
quatro datando de 1947. A região adquire um estatuto administrativo autónomo e 
capacidade legislativa no que diz respeito ao urbanismo. Progressivamente, o 
estado descentraliza as competências em matéria do ambiente, de planeamento 
urbano, de ordenamento do território, dos transportes, do emprego, da saúde e da 
educação para a região e esta atribui uma parte destas competências às províncias 
e à comuna.  
A reforma da constituição de 2001 consolida o quadro actual do sistema regional 
Italiano. Através da emenda constitucional ‘‘la parola ‘urbanistica’ viene eliminata, e 
nel secondo elenco è sostituita dall’espressione ‘governo del território’ secondo il 
disegno di legge 153 del 2005 include oltre all’urbanistica e all’edilizia, i programmi 
infrastrututturali, la tutela del suolo, la difesa del paesaggio e delle beleze naturali ’’ 
(Benevollo 2010). O estado através do governo central possui o poder legislativo 
exclusivo sobre as relações internacionais, a política económico-monetária, o direito 
e a cidadania, a organização do estado, a segurança e a saúde. No que diz respeito 
ao ordenamento do território permanece no estado, a legislação do enquadramento 
geral do planeamento do território, as escolhas sobre a localização e gestão das 
grandes infra-estruturas públicas, a protecção do solo, do ambiente e dos bens 
culturais. O estado intervém sobre o território através das intervenções nas redes 
hídricas, nas redes de ferrovias, de estradas e auto-estradas, nos equipamentos de 
transporte portuário e aeroportuário ou então intervém através do ministério dos 
bens e actividades culturais que tutela as intervenções implicando paisagens e 
edifícios classificados. (Lombardini 2010). 
 
Portanto actualmente, os actores do planeamento urbano em Itália são o Estado, a 
região, a província, a comuna e algumas instituições que têm o poder delegado pela 
região ou a província como os parques naturais e as comunidades de montanha.  
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A região tem uma autonomia legislativa, administrativa, e de gestão financeira e 
política. Esta autonomia fez com se desenvolvesse diversos modelos de governos 
regionais. A região elabora a legislação em matéria de urbanismo, de planeamento 
paisagístico e ambiental e de planeamento de certos sectores das infra-estruturas 
que não são da competência do estado. Ela elabora os esquemas territoriais 
regionais onde são explicitados as orientações gerais e o enquadramento da 
governação do território regional, verifica, controla e colabora na actividade de 
planeamento e nos projectos de transformações do território de escalão inferior, ao 
nível das províncias e das comunas.  
 
A província tem diversas competências administrativas de governação do território 
principalmente no que concerne a protecção e valorização do ambiente, gestão dos 
recursos hídricos e organização dos transportes. Ela elabora os planos territoriais de 
coordenação provincial nos quais são apresentadas as orientações gerais do 
desenvolvimento do território. A província tem um papel de intermediário entre as 
iniciativas das diversas comunas e a região, que ela exerce através dos 
instrumentos de planeamento geral mas também dos planos sectoriais, como o 
plano das bacias hidrográficas e a promoção dos projectos locais de 
desenvolvimento. A província parece ter menos peso nas politicas de planeamento, 
do que a região e as comunas. A lei 142/90 tinha previsto a criação de oito governos 
metropolitanos (Torino, Roma, Génova, Nápoles, Veneza, Milão, Bolonha, Bari), que 
substituiriam as províncias nas grandes aglomerações mas até hoje nenhum 
governo metropolitano tomou pose.  
 
A comuna é a entidade administrativa de base do estado. Ela intervém nos 
sectores das prestações de serviços à comunidade e na gestão e utilização do 
território e do património público comunal (tais como escolas infantis e primárias, 
centros culturais…). A comuna é encarregada da elaboração dos planos comunais e 
dos regulamentos de edificação.  
 
Existem outras instituições que têm um papel no planeamento do território, tais 
como as comunidades de montanha e os parques naturais. As primeiras são 
instituições constituídas por várias comunas de zonas montanhosas que elaboram 
os seus planos plurianuais de desenvolvimento económico e social que dão 
indicações aos planos territoriais das províncias. Os parques são instituições 
dotadas de autonomia administrativa e funcional, regulamentadas por leis regionais. 
Possuem os seus próprios instrumentos de planeamento e de programação. 
 

6.2 O percurso do urbanismo Italiano desde os anos 60. 

A cultura urbanística italiana é caracterizada por uma forte identidade histórica 
testemunhada pela presença de monumentos e conjuntos urbanos antigos. As 
revistas de arquitectura e urbanismo existentes desde a primeira metade do século 
XX veicula ‘‘des apports théoriques des auteurs (Casabella, Lotus, Urbanistica)’’ 



35 
 

(contributos teóricos dos autores) (Ingalina, 2010). Desde o início do século as ideias 
foram marcadas pela discussão à volta dos centros históricos. Nessa época, Gustavo 
Giovannoni um dos fundadores do instituto nacional de urbanismo, é uma das 
figuras centrais dos debates. Suas reflexões associam os valores de uso, próprios da 
população, aos valores patrimoniais de conservação como museus, relaciona os 
monumentos com o seu entorno, ao mesmo tempo que relaciona o património urbano 
e a cidade moderna. Os escritos de Giovannoni, (publicados nomeadamente no livro 
‘la vecchia città ed l’edilizia nuova’) influenciaram as práticas nos anos trinta e 
quarenta, e tiveram repercussões em França (Choay, 1988). Enquanto nos anos 
sessenta o desenvolvimento da análise urbana como conhecimento dos sítios de 
intervenção a fim de guiar as escolhas urbanísticas e arquitectónicas, têm como os 
maiores representantes os arquitectos Aldo Rossi, Carlo Aymonino e Vittorio Gregotti, 
cuja influência em França foi já tratada no capítulo precedente.  

A questão dos centros históricos opõe de um lado os conservadores que propõem a 
museificação dos centros e os que propõem a descoberta dos centros históricos 
como também património económico cujo uso é sustentável nos seus aspectos 
socioculturais e económicos. Na verdade, os fenómenos de abandono e de 
degradações de certos centros históricos levam a uma nova reflexão, onde a análise 
urbana através dos instrumentos tipológicos e morfológicos, ‘‘mais aussi 
sociologiques et économiques s’affirme comme instrument fondamental pour une 
correcte planification urbanistique’’ (Nigrelli, 1999:109).  

Neste sentido, a lei 457/1978 define um novo instrumento de intervenção nas zonas 
existentes (o‘‘piano di recupero’’) permitindo a reutilização e redistribuição do 
património construído subutilizado. Define as normas de intervenção e de reabilitação 
do património residencial.  

A atenção dispensada à intervenção sobre a cidade existente é fonte de discussão da 
relação entre o plano e o projecto que alimenta por muito tempo o debate dos 
urbanistas nos anos 80. Bernardo Secchi, que teve um lugar preponderante nestes 
debates através das revistas Casabella e Urbanistica, escreve num artigo publicado 
em 1982 que as tentativas para controlar as transformações urbanas e para 
responder às demandas complexas da sociedade através de uma hierarquia e 
cronologia dos planos não se mostrou eficaz e propõe o projecto de arquitectura 
urbana como uma forma de definir os resultados físicos aos quais se quer chegar, 
mas também uma forma de organizar o processo de produção. (Secchi, 1989 :12,13) 
No entanto, com outros autores, como por exemplo Gregotti, reconhecem a 
insuficiência dos ‘planos-normas’ para criar a qualidade dos e espaços publicos, 
defendem novos conteúdos para os planos e o reforço do seu papel através dos 
desenhos em diferentes escalas de partes da cidade e do território sem forçosamente 
terem relações hierárquicas entre elas, mas determinadas por processos interactivos. 
Bernardo Secchi preconisa o ‘‘progetto di suolo’’ como o deslocamento do olhar do 
edifício para o espaço entre os edifícios, não redutível às suas características 
métricas ou ao espaço como receptáculo de elementos técnicos ou dos fluidos, mas 
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como um espaço possuindo ‘‘’senso’ entro un piú generale progetto sociale ed 
acquista ‘valore’ attraverso un progetto di architettura’’ (sentido num mais alargado 
projecto social e que adquire valor através de um projecto de arquitectura) (Secchi, 
1989 :132) 

Ao longo dos anos 80 num contexto de estagnação do crescimento demográfico, 
diminuição da emigração interna e decadência da indústria criaram o contexto de 
actuação dos novos planos. Nascem os chamados ‘planos da terceira geração’ 
segundo uma classificação de Bernardo Secchi e Giuseppe Campos Venuti. (Nigrelli, 
1999:119). Depois dos planos da primeira geração (do pós-guerra) cuja finalidade foi 
de estabelecer as regras do crescimento urbano e os da segunda geração 
elaborados também no contexto de crescimento urbano com a finalidade de 
racionalizar e de dotar o território de equipamentos e serviços sociais, os ‘planos da 
terceira geração’ desenvolve a reflexão sobre a qualidade urbana. Secchi critica a 
maneira como os planos da primeira geração utilizando os métodos e as técnicas da 
carta de Atenas, permitiram ‘‘gravi distorsioni nella sfera della distribuzione dei redditi’’ 
(graves distorções na esfera da distribuição dos rendimentos), e os planos da 
segunda geração por terem abordado exclusivamente questões ‘‘istituzionali, 
funzionali e quantitativi ed utilizando prevalentemente tecniche di origine razionalista : 
standards, zoning, calcoli di fabbisogni’’ (institucionais, funcionais e quantitativas 
utilizando essencialmente as técnicas de origem racionalistas : normas, zonamentos 
e cálculos das necessidades), o que deu lugar a espaços e equipamentos 
monofuncionais sem a dimensão social. As actuações dos dois planos das gerações 
precedentes definiram os temas dos ‘planos da terceira geração’, que é de indicar as 
áreas e as funções que terão um papel estratégico nas transformações urbanas, de 
pensar na qualidade dos espaços urbanos intersticiais e de modificar as situações 
existentes. (Secchi, 1989 :112 -116)  

Os planos da terceira geração foram os instrumentos da aplicação e aprofundamento 
das discussões teóricas sobre a relação entre o plano e o projecto, o ‘progetto di 
suolo’, e sobre a análise e intervenção sobre a cidade existente, ao mesmo tempo 
permitiram de tirar lições sobre os limites dos planos face às rápidas evoluções da 
realidade, e falhas na gestão do seu cumprimento.  

Nos anos 90 uma série de instrumentos urbanísticos foram desenvolvidos pelo estado 
permitindo as intervenções pontuais sobre a cidade através dos chamados 
‘‘programas urbanos complexos’’ dos quais se pode reter os ‘programmi integrati di 
intervento’, os ‘programmi di requalificazione urbana’ e os ‘contrati di quartiere’.   

Os programas integrados de intervenção são definidos como instrumentos 
urbanísticos de escalão inferior em relação ao PRG (‘piano regulatore generale’) 
apropriados para a requalificação dos edifícios em centros urbanos, caracterizados 
por uma mistura de funções e fazendo intervir tanto o sector público como os 
privados. As primeiras experiências introduziram o conceito de requalificação urbana 
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misturando ao mesmo tempo as intervenções nos tecidos urbanos, as construções e 
o ambiente, que conduziram a outros programas.  

Em 1994 o estado lança concursos relativos aos programas de requalificação 
urbana, com procedimentos acelerados de execução de projectos, modificações na 
sua elaboração, em relação ao programa precedente e concertação entre os actores 
públicos e privados. O papel estratégico da localização e do projecto é um dado 
significativo do concurso para a execução de transformações integradas. O programa 
permitiu financiar 76 projectos em diversas cidades de Itália, requalificando as zonas 
industriais abandonadas ou outros sectores periféricos ou centrais da cidade com 
recursos públicos ou privados.  

Um outro programa importante é o programa contratos de bairro lançado 
primeiramente em 1998 e depois em 2002 e que visa particularmente as habitações 
públicas e os bairros marcados pela degradação das construções e do ambiente 
urbano assim como pela carência dos serviços e em contextos de fraca coesão 
social. Estas intervenções colocaram a tónica sobre os espaços colectivos, a imagem 
da cidade e os processos de concertação e participação dos cidadãos/usuários.  

Este ultimo programa não é propriamente um instrumento urbanístico, mas uma 
política urbana que permitiu de recuperar vários bairros nos centros como nas 
periferias, em mais de 57 comunas.  

Várias comunas coordenaram e harmonizaram as intervenções pontuais oferecidas 
pelos programas complexos através de uma visão geral da cidade ou um plano 
estratégico e em certos casos foi preciso fazer uma revisão dos PRG. De uma certa 
forma podemos dizer que os programas complexos promoveram uma maneira de 
planear partindo do particular para o geral, intervindo sobre partes escolhidas da 
cidade e mobilizando recursos públicos e privados, o que corresponde às 
características do planeamento estratégico.  
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6.3 ‘‘Torino internazionale’’ e o planeamento estratégico em Itália. 

Torino é uma cidade cuja economia é profundamente impregnada pelas actividades 
associadas à indústria automóvel da FIAT, que vai para além das indústrias 
automóveis e mecânicas, e se estende às actividades intermediárias dos 
subcontratantes e aos fornecedores. A cidade passa de 200.000 a 1.100.000 
habitantes entre 1860 e 1961, dos quais 135.000 são operários das diferentes 
indústrias da FIAT. Assim as infra-estruturas, os equipamentos e as decisões sobre 
as actividades urbanas foram marcadas pelas necessidades da empresa. A 
indústria, as actividades bancárias e os seguros fazem da cidade um dos vértices do 
triângulo económico, motor do desenvolvimento da Itália no pós-guerra, que é 
completado por Génova (actividades ligadas ao porto) e Milão (capital financeira e 
terciária). A partir dos nos 70, indústria faz diminuir a população até 850.000 
habitantes em 2001. 

É na situação de mudança económica, de nova organização da produção menos 
dependente da indústria automóvel e por consequência da sua influência sobre o 
território que se constrói uma nova visão para Torino apoiando-se sobre o 
planeamento estratégico. A decisão de começar o estudo do planeamento 
estratégico foi anunciada em 1998, por Castellani, um presidente de câmara ligado 
ao seu mundo socioprofissional, com fortes raízes locais e pouco ligado aos partidos 
políticos (Pinson G, 2009:101). O projecto vai receber a participação de entidades 
públicas e privadas locais mas também as contribuições exteriores. A comuna deixa 
a gestão operativa do projecto a duas agências de promoção de Torino, constituída 
por fundos públicos e privados e assume somente o controlo do processo e a 
qualidade do produto. Ao antigo presidente da câmara de Barcelona, Pasqual 
Maregall, foi atribuída a presidência do conselho científico. Desde os primeiros 
encontros, sempre com a participação pública e privada foram fixados o título do 
projecto, ‘‘Piano strategico per la promozione internazionale di Torino’’, e os 
objectivos de formulação de um cenário para promover Torino a nível internacional 
através de acções concretas. O marketing urbano e a comunicação é muita 
sublinhada nos objectivos e a indústria não é mais vista como o principal pilar da 
economia. A candidatura de Torino para a organização dos jogos olímpicos de 
inverno 2006 é vista como uma oportunidade para o desenvolvimento de uma nova 
economia e fazer conhecer a cidade e a região a nível internacional.  

Durante os seis primeiros meses de trabalho foram-se organizando encontros 
restritos, dos diversos grupos de trabalho (constituídos pelos sindicatos, 
associações desportivas e culturais, empresários estrangeiros e nacionais, comunas 
e outras entidades publicas e privadas) e várias iniciativas para a comunicação 
interna e externa, com a finalidade de obter os consensos entre as entidades 
privadas e públicas. Três meses foram dedicados a uma análise diagnostica tipo 
SWOT da área metropolitana de Torino. O plano engloba os 170km2 de 15 comunas 
limítrofes.  
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A redacção recebeu várias participações e foi também muito partilhada. Várias 
versões foram elaboradas até a redacção final. O documento final é constituído por 
um volume de centenas de páginas dedicadas ao diagnóstico contendo uma 
prospectiva comparada do desenvolvimento sem o plano estratégico. O segundo 
volume dedicado ao plano, apresenta o projecto para a área metropolitana de Torino 
articulada em seis linhas estratégicas, 20 objectivos e 84 acções: 

- 1era linha estratégica: integrar a área metropolitana no sistema 
internacional com os objectivos de desenvolver as redes de cooperação 
internacional. Favorecer a acessibilidade à cidade de Torino e melhorar a 
mobilidade interna. 

- 2a linha estratégica é de construir o governo do território cujos objectivos 
são de criar novas formas de governança, e de construir os serviços da 
área metropolitana.  

- 3a linha estratégica é de desenvolver a formação e a investigação como 
recursos estratégicos, que se articulam em três objectivos : construir um 
pólo universitário de nível e de atractividade mundial, favorecer o 
desenvolvimento da investigação em conexão com a iniciativa económica, 
promover a formação profissional e a integração formação-trabalho.  

- 4a linha é de promover o empreendedorismo e o emprego através dos 
objectivos de desenvolver o potencial inovador do aparelho produtivo, 
criar condições favoráveis para o novo empreendedorismo e promover o 
desenvolvimento local e as politicas para o emprego.  

- A 5a linha estratégica é de promover Torino como cidade da cultura, 
turismo, comércio e desporto a volta de sete objectivos: valorizar e 
desenvolver o património cultural, coordenar a actividade cultural e 
programar os eventos de carácter internacional, desenvolver a indústria 
do turismo, posicionar o destino Torino-Piemonte no mercado turístico 
nacional e internacional, sustentar o crescimento e a inovação da rede 
comercial, promover o desporto e utilizar as olimpíadas de inverno como 
motor de desenvolvimento e promoção internacional.  

- A última e 6a linha estratégica é de melhorar a qualidade urbana, quer 
dizer a qualidade dos espaços urbanos e dos espaços naturais, o tecido 
social da cidade, a segurança e a coesão social e a qualidade do 
ambiente natural, do ecossistema da cidade, e da qualidade do ar e da 
água. Foram resumidos dois objectivos: primeiramente a nova 
centralidade, a renovação urbana e a integração social como estratégia 
para propagar a prosperidade, a coesão e a regeneração urbana. Em 
segundo lugar a agenda 21 local, o desenvolvimento sustentável e a 
inovação ambiental como direcção e base da estratégia cidadã. 

(Torino internazionale, 2000, piano strategico per la promozione della città ) 
 

O plano estratégico foi elaborado em 18 meses e aprovado pelos principais 
intervenientes públicos e privados. Em Maio de 2000, foi instituída a associação 
Torino internacional para coordenar e monitorar as realizações das Iniciativas 
propostas pelo plano estratégico. O plano foi previsto para o horizonte de 2011, mas 
uma avaliação foi prevista para o meio-percurso, quer dizer depois das olimpíadas. 
A associação assegura a circulação das informações sobre o conteúdo do plano, do 
tempo e das modalidades das realizações.  
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O plano estratégico de Torino foi considerado um sucesso pelo seu percurso de 
preparação, aprovação e actuação porque fez apelo à iniciativa publica e privada e 
fez convergir os interesses e concentrou sobre a área metropolitana mas conduzida 
pela comuna de Torino. Um segundo plano foi realizado em 2006 e hoje a área 
metropolitana está a realizar seu terceiro plano estratégico coordenado pela 
associação Torino internacional, chamado doravante ‘Torino strategica’. 
Depois de Torino várias cidades Italianas começaram o estudo dos seus planos 
estratégicos. Estas iniciativas nasceram influenciadas pelos exemplos estrangeiros 
(Barcelona e Lyon) e a referência de Torino, depois de reflexões sobre a 
necessidade de melhorar a competitividade da cidade, identificar as oportunidades 
de desenvolvimento ou mudança económica e social, à margem de toda 
regulamentação jurídica.  
Os temas economicos são os mais recurrentes nos planos estratégicos italianos, ao 
ponto de Francesco Gastaldi affirmar que são ‘‘veri e propri piani di sviluppo 
economico che cercano di guidare la transizione da un’economia industriale ad 
un’economia più diversificata basata sulle innovazioni tecnologiche, 
sull’informazione, sull’apprezzamento per le tematiche ambientali e di miglioramento 
della qualità della’’(Valeria, 2004:21). (verdadeiros planos de desenvolvimento 
económico que procura levar a transição de uma economia industrial para uma economia 
mais diversificada, baseada sobre inovações tecnológicas, a informação, e sobre as 

questões ambientais e melhoramento da qualidade de vida). A promoção cultural da 
cidade, ligada ao património artístico e urbano está também presente, com o 
objectivo turístico e a regeneração urbana. Emerge também as questões sobre a 
segurança urbana, a rede de transportes e a acessibilidade.  
Segundo diversos autores (bibliografia geral) a elaboração desses planos é a 
oportunidade apreendida aquando das mudanças políticas ou de organizações de 
grandes eventos para a reflexão sobre as potencialidades e as fraquezas do 
território e para a reunião dos diversos actores para inovar, criar ou dar novas 
soluções aos problemas locais. A participação dos actores económicos, das 
associações e de grupos organizados, para além das entidades públicas é uma das 
inovações a nível do planeamento.  
O planeamento estratégico é também utilizado para ultrapassar e complementar os 
limites do planeamento urbanístico tradicional, aproveitando da sua flexibilidade, 
longe do enquadramento jurídico. Ele ‘‘non definisce i progetti, li seleziona e li 
coordina con un processo negoziale per renderli congruenti, cooperativi, realizzabili’’ 
(não define os projectos, selecciona-os e coordena-os com um processo de negociação 

para torna-los coerentes, cooperativos e realizáveis) (Mazza, 1996, citado por Gastaldi, in 
Valeria, 2004 :13). Na região Ligúria as comunas de Spezia e Génova adoptaram os 
planos estratégicos para complementar o planeamento tradicional, coordenar e 
realizar diversos projectos aproveitando das oportunidades imprevistas nos planos 
urbanos.  
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6.4 O sistema de planeamento na região Ligúria  
 

A região Ligúria começou a redigir as leis em matéria de planeamento urbanístico 
desde 1970, depois da emenda da constituição e da delegação dos poderes 
legislativos às comunas. Entre 1970 e 80 a produção legislativa se limitou a seguir 
as directivas da lei nacional. Aos poucos, com a prática do planeamento 
apareceram as inovações legislativas, inspiradas também por experiencias de 
outras regiões.  
Os temas chaves do planeamento foram influenciados pelas características naturais 
da região e o contexto socioeconómico. De facto, primeiramente a região da Ligúria 
cobre um arco do território da costa sobre o mar mediterrâneo de 225 km e uma 
espessura média de 24 km, formado por 55% de território montanhoso, coberto de 
floresta. A oeste está delimitado pelos Alpes e a norte pela corrente montanhosa 
apenina. Em segundo lugar, os anos 80 é a época do fim dos trinta gloriosos e o 
início da desindustrialização. Estes factores são determinantes para os temas de 
transformações paisagísticas, de planeamento da costa, de reconversão das áreas 
industriais desocupadas e da valorização dos centros históricos.  
Em 1997 foi publicado a lei regional do urbanismo 36/97 que reúne diversos 
conteúdos dispersos nas leis sectoriais e introduz algumas modificações nas 
práticas herdadas das leis directamente derivadas da lei nacional 1150 de 1942, 
mas conserva a mesma hierarquia entre os planos regionais, provinciais, comunais 
e certos planos sectoriais.  
Assim a nível regional o PTR (piano territoriale régionale), constitui a referencia 
para os planeamentos de escalão inferior e ‘‘ha per oggetto l'organizzazione 
generale del territorio nelle sue componenti paesistica, ambientale, insediativa ed 
infrastrutturale e nelle loro reciproche relazioni, in coerenza con gli obiettivi ed i 
contenuti della programmazione economica-sociale regionale’’. (tem por objecto a 
organização geral do território nas suas componentes paisagísticas, ambientais, infra-
estruturais e assentamentos habitacionais, e nas suas relações mútuas, em coerência com 

os objectivos e conteúdos da programação económico-social regional) (lei 36/97 art.º 3). É 
composto pelo ‘quadro descritivo’, que constitui o diagnóstico, e análise dos 
aspectos ambientais tendo em conta os processos socioeconómicos e as suas 
relações com o território para identificar a identidade do território segundo o texto de 
lei. Tem em conta os conteúdos do plano paisagístico, denominado PTCP (piano 
territoriale coordinamento paysagistico), que deverá integrar. O ‘quadro 
descritivo’ é a base da referência para a elaboração do segundo documento do 
plano que é o ‘documento degli obiettivi’. Este fixa os objectivos do plano, as 
prioridades e as interacções entre os diferentes aspectos. O terceiro documento é o 
‘quadro struturali’  que fixa as estratégias gerais, os princípios e as prescrições que 
guiarão as acções de qualificação, ordenamento e reorganização do território. Seus 
conteúdos são sobre o planeamento paisagístico, infra-estruturas para a mobilidade, 
as infra-estruturas tecnológicas, os comércios de grande superfície, as pedreiras, o 
sistema portuário comercial e turístico e os serviços de nível regional tal como os 
hospitais, universidades, os equipamentos desportivos e recreação. As acções 
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comtempladas e o plano em geral são objecto de avaliação do impacto ambiental e 
da exequibilidade económico-financeira. 
Ao nível da província, actua o PTC (piano territoriale di coordinamento 
provinciale). Seu objecto é a orientação e coordenação das políticas territoriais de 
competência da província. É constituída de uma ‘descrizione fondativa’ que integra e 
aprofunda o diagnóstico do PTR. Assume os diagnósticos dos diversos planos 
sectoriais, nomeadamente da bacia hidrográfica do seu território. Como o PTR é 
completado pelo ‘documento degli obiettivi’ e a ‘strutura de piano’. O conteúdo do 
PTC versa sobre a protecção e conservação ambiental, a coordenação dos efeitos 
dos planos das bacias hidrográficas sobre os planos comunais, os equipamentos e 
instalações supra comunais, a identificação das estruturas produtivas agrícolas, 
industriais e terciárias comerciais, a identificação dos domínios turísticos 
homogéneos (prescrevendo os princípios de programação), e a identificação das 
obras públicas de interesse e competência da província. 
A Lei 36/97 substitui o PRG (piano regolatore generale) pelo PUC (piano 
urbanistico comunale, e introduz algumas inovações nomeadamente ao nível do 
zonamento, pelas identificações de zonas baseadas sobre a definição de objectivos 
não somente funcionais mas também paisagísticos, ambientais e dos processos de 
transformação (Lombardini 2010). A prescrições para as acções de intervenção 
evoluíram no sentido de serem mais qualitativos que quantitativos e de ter uma 
maior flexibilidade. A outra inovação é a maior participação dos actores privados na 
fase de elaboração do projecto do plano, que são auscultados através de audiências 
publicas. O PUC é constituído de uma ‘descrizione fondativa’ a qual analisa as 
especificidades, os eventuais desequilíbrios e as potencialidades do território com 
vista a identificação dos objectivos e conteúdos do plano. Também ilustra e faz o 
balanço das actuações do instrumento urbanístico antecedente. É também 
constituída pelo ‘documento degli obiettivi’ que determina os objectivos e verifica a 
compatibilidade com os processos do planeamento regional e da província. O 
terceiro documento do PUC é a ‘strutura del piano’ que define as implantações e o 
funcionamento do sistema territorial, paisagístico e ambiental da comuna. O PUC 
identifica as zonas de conservação ou de requalificação (construídas ou não), as 
zonas a transformar, traça as infra-estruturas e os serviços públicos, dimensiona as 
construções e a capacidade de hospedagem turística, identifica as zonas de 
produção agrícola, os territórios de protecção ambiental e os territórios não 
construtíveis. É completado pelos regulamentos, dividido em ‘norme di conformità’ 
para as zonas de conservação e requalificação e ‘norme di congruenza’ para as 
zonas a transformar. O plano é alvo de um estudo de impacto ambiental.  
Os conteúdos do PUC evoluem para os documentos operacionais que são os PUO 
(‘piano urbanistico operativo’).  
Existem na região Ligúria, experiencias de planeamentos sectoriais e temáticos 
elaborados pela região ao lado de outros planos, que foram prosseguidos depois da 
publicação da lei 36/97. Trata-se por exemplo do ‘piano territoriale dell’area 
centrale Ligure’ e do ‘piano territoriale di coordinamento della costa’. Este 
ultimo regulamenta as actividades turísticas e recreativas, a pesca, a aquacultura, 
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as construções navais em coordenação com o PTCP para todo o arco da costa 
Ligúria. O domínio ambiental, energético e protecção do solo foi bastante reforçado 
pela lei regional 18/1999, que define as competências da região, da província, da 
comuna e das diversas outras instituições nesse domínio. A evolução legislativa 
regional absorve as directivas europeias e as sugestões dos organismos 
internacionais desses últimos anos e obriga tanto o planeamento geral como os 
planos sectoriais e temáticos a se basear sobre os estudos de sustentabilidade. 
Assim a Ligúria é a primeira região em Itália a instaurar o ‘plano territorial de 
coordenação paisagística’ (PTCP) que se ocupa da geomorfologia, da vegetação e 
das zonas construtíveis. Estes temas estão também bem presentes no 
planeamento dos parques naturais, entre os quais o parque de ‘Cinque Terre’ que 
é um exemplo na Ligúria, e nos ‘piani di bacino’ que são os planos das zonas de 
bacias hidrográficas, tidos como ‘ecossistemas unitários’, e tratam de planear e 
programar as acções e normas de utilização para a conservação, protecção e 
valorização do solo e a correcta utilização da água. (Giampero Lombardini 2010). 
Em consequência da lei regional 39/1984, com uma certa finalidade operacional, o 
planeamento sectorial é muito criticado por falta de visão estratégica do conjunto, 
pela sua abordagem parcial face a complexidade do território, o que pode ser um 
elemento de conflito entre os sectores. Como para o planeamento estratégico mas 
com outros justificativos, é também utilizado para ultrapassar certos 
constrangimentos do planeamento : o peso dos processos burocráticos, o consumo 
dos raros recursos na fase da elaboração e actuação. É uma das características do 
planeamento na região Ligúria, várias vezes justificadas pela sua economia de 
tempo e de recursos e pela precisão dos conteúdos técnico-urbanísticos. 
(Lorenzioni, in Begliomini 2002 :10-13). Para outros, o planeamento sectorial dá 
prioridade à eficácia e neste sentido ‘‘significa riconoscere un ruolo centrale al 
progetto anche a scale territoriale…che consente di superare la rigidezza del 
referimento ad un confine amministrativo’’ (significa reconhecer o papel central ao 
projecto também à escala territorial…e consente ultrapassar a rigidez da referencia a uma 

fronteira administrativa) (Begliomini 2002 :8). 
Sobre esta base vários planos sectoriais foram elaborados, aprovados e 
implantados, na região Ligúria : o piano territorial de coordenação paisagístico 
(PTCP), o plano territorial de coordenação para as unidades produtivas da área 
central da Ligúria, o plano territorial da costa, aos quais se pode acrescentar os 
planos reguladores dos portos e os planos das bacias hidrográficas. 
A lei 36 de 1997 tem uma concepção muito mais unitária do planeamento e procura 
integrar certos planos sectoriais nos planos gerais.  
 
O princípio de subsidiariedade preside as relações entre os diferentes níveis do 
planeamento e também entre o Estado e as regiões. Em matéria ligada 
directamente ao urbanismo, o Estado ocupa-se dos portos, aeroportos, distribuição 
de energia, património natural e cultural. Nos outros domínios as funções 
administrativas são partilhadas entre a região, as províncias e as comunas, o 
princípio de subsidiariedade permite a cooperação entre elas. A região associa as 
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comunas e as províncias na elaboração dos planos regionais assim como as 
regiões são consultadas para os planos comunais. Nas articulações entre os planos, 
existem diferenças entre os ‘‘indirizzi’’ (orientações), as ‘‘prescrizione’’ (prescrições) 
ou os projectos promovidos por um nível, segundo o seu domínio de competência. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Esquema 3 - hierarquia entre os documentos de urbanismo na região Ligúria 
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7. A CONFRONTAÇÃO DOS DOIS CONTEXTOS 
7.1 O ‘urbanisme’ e a ‘urbanistica’ 
O ‘urbanisme’ Francês e a ‘Urbanistica’ Italiana têm dois percursos iniciais 
diferentes no que diz respeito ao planeamento. Este capítulo fará uma releitura dos 
capítulos precedentes procurando realçar as similitudes e as diferenças dos dois 
percursos tanto no plano das leis publicadas que sobre as práticas e os contributos 
teóricos.  
Em Itália há uma tradição de planeamento urbano antigo que tem as suas raízes 
nos reinos e cidades-estados anterior à reunificação italiana do fim do século XIX. 
As comunas italianas conservaram esta tradição depois da segunda guerra. A lei 
geral de urbanismo datada de 1942 dá plenas competências às comunas para 
elaborar os planos de urbanismo e as sucessivas emendas da constituição dão às 
regiões plenos poderes legislativos em matéria de urbanismo. Cada região pode 
constituir seu quadro legislativo independente da sua vizinha mas respeitando a lei 
geral. Nas regiões o planeamento está organizado segundo um sistema de três 
níveis em cascata, indo da região, província, às comunas, e regidas segundo o 
princípio de subsidiariedade. Quer dizer que as regiões transferem uma parte das 
suas responsabilidades às autoridades locais de modo que os problemas sejam 
resolvidos pelas entidades mais próximas da população.  
A França foi um estado muito mais centralizado, onde as regiões e as comunas 
adquiriram a competência jurídica no domínio da elaboração dos documentos de 
urbanismo somente a partir de 1983, segundo o princípio de que nenhuma região ou 
comuna exerce o controlo sobre o planeamento da vizinha. Também cada 
colectividade territorial exerce suas responsabilidades sem a tutela da colectividade 
do nível superior. É o estado que fixa as regras gerais e vigia sobre a legalidade 
pela presença dos prefeitos nas regiões ou nos departamentos.  
Durante os trinta primeiros anos do pós-guerra o planeamento urbano organizou a 
produção das habitações, e a distribuição dos equipamentos e infra-estruturas na 
sociedade europeia em expansão demográfica e crescimento económico. Os temas 
principais foram a expansão urbana, o ordenamento das zonas de produção e das 
zonas destinadas a receber as famílias dos trabalhadores e emigrantes que chegam 
tanto nas grandes cidades francesas como nas cidades industriais do norte da Itália. 
No inicio dos anos 80 começa a se fazer sentir os feitos do enfraquecimento da 
economia industrial tendo como consequências a perda da população nas grandes 
cidades, o abandono de certas zonas industriais e o questionamento da organização 
económica e dos seus modos de produção. As cidades se comprometem na 
transição para uma nova economia baseada sobre as novas tecnologias de 
informação e da comunicação, o turismo e os transportes.   
No domínio do planeamento urbano, se poem novas questões face aos novos 
dados e às mudanças de situações pondo em causa os processos já estabelecidos.  
Em França estas mudanças socioeconómicas estão na origem do processo de 
descentralização, as cidades organizam-se para planear os seus territórios, suas 
economias e seus futuros.  
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Em Itália se inicia as reflexões sobre como intervir nas zonas consolidadas, face ao 
despovoamento dos centros históricos e o abandono das zonas industriais que 
levam a novas práticas.  
As mesmas reflexões e práticas são retomadas e desenvolvidas em França, 
levando à reflexão sobre o projecto urbano como nova metodologia de intervenção 
sobre a cidade existente face às insuficiências do planeamento tradicional. Os ‘plans 
d’occupation des sols’  e os ‘schémas directeurs’  em França e os ‘piani territoriali’  e 
‘piani regolatori’  em Itália são questionadas sobre suas capacidades a tratar os 
problemas de requalificação ou renovação da cidade existente por causa dos seus 
formalismos, burocracias e uma certa ineficácia. Em Franca e em Itália as 
abordagens tradicionais são acompanhadas por abordagens estratégicas nos 
quais o partenariado publico-privado, intercomunalidade e os projectos urbanos, 
ganham um lugar preponderante: 
- Em Itália, na região Ligúria, os planeamentos sectoriais são redefinidos para 

preencher os vazios deixados pelas lacunas indicadas aos planos tradicionais. 
(Lei regional 39/1984). Juridicamente surgem novos instrumentos de 
intervenções urbanas (programas complexos) apelando a cooperação entre as 
instituições e ao partenariado publico-privado. 

- Em Franca e em Itália através da intercomunalidade, formam-se novos territórios 
de governança, orientados por interesses socioeconómicos e políticos no quadro 
das novas abordagens do planeamento estratégico. Estimuladas também sobre 
o plano jurídico pelas leis Chevènement em França e L142/1990 em Itália. 

- Em França a lei SRU (2000) determina que os tramites a serem seguidos para a 
elaboração dos documentos de urbanismo tais como o SCOT ou o PLU devem 
partir dos estudos do projecto através dos PADD (plan d’aménagement et 
développement durable), antes de chegar aos planos ou esquemas e de avançar 
para os regulamentos e os planos operacionais. Introduzindo as ZAC nas zonas 
do PLU ela abre também novas oportunidades de intervenção dos operadores 
privados nos planos. A lei concilia assim a abordagem estratégica do 
planeamento, caracterizado por objectivos fixados e projectos com a abordagem 
tradicional da regulamentação do uso do solo.  
Na região Ligúria italiana as reformas de 1997 separam, nos documentos de 
planeamento, o diagnóstico e as definições dos objectivos ou orientações da 
‘estrutura do plano’, que por adopção de novas representações tornam-se 
menos operacionais que antes e se aproximam dos planos estratégicos. Ao 
mesmo tempo os documentos de planeamento se diferenciam dos documentos 
operacionais.  

No entanto a pratica dos planos estratégicos em Itália permanece fora do 
enquadramento legislativo e complementa o planeamento formal, enquanto em 
França as reformas integraram o planeamento estratégico e os projectos urbanos.  
A partir os anos 2000 tanto as legislações Francesas (Grenelle I e II) como as 
italianas (legge régionale 18/1999) criaram um quadro de protecção do ambiente e 
de luta contra as mudanças climáticas. O desenvolvimento sustentável constitui um 
dos principais temas do planeamento destes últimos anos. Os planos locais de 
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urbanismo devem ser objecto de avaliações dos impactos ambientais nos dois 
países.  
Hoje tanto em França como em Itália se discute sobre a supressão de um dos níveis 
da divisão territorial, respectivamente os departamentos e as províncias em proveito 
de outras organizações territoriais. Em Itália a lei 188/2012 prevê a diminuição do 
número das províncias a partir de 2014. 

FRANCE ANNÉES ITALIE/Ligurie 
- L. d’orientation 
foncière 12/1967 

Instrumentos 
urbanísticos 
SDAU, POS, ZAC 

1960-80 Transferência de 
competências para 
as regiões estatuto 
ordinário 

- Decreto 
presidencial 
8/1972 

- L. de 01/83 et 
07/83 

Descentralização, 
Schéma directeur 
substitui SDAU 

1980-90 Redefine o PTC e 
os planos sectoriais 

- L.régionale 
39/1984 

- L. montagne 
01/1985 

Disposições 
particulares para 
as zonas de 
montanha 

Protecção dos 
espaços naturais e 
paisagísticos 

- L.Galasso 
431/1985 

- L. littoral 
01/1986 

Disposições 
particulares para 
as zonas litorais 

Cidades 
metropolitanas, 
intercomunalidade 

- L142/1990 

- L. paysage 
01/1993 

Protecção e 
valorização das 
paisagens 

1990-00 Programas 
integrados 

- L203/1991 

- L. Pasqua 
02/1995 

DTA directives 
territoriales 
d’aménagement 

Programas de 
requalificação e 
recuperação urbana 

- L493/1993 
 

- L. Voynet 
07/1999 

SCC schéma des 
services collectifs 

Contratti di quartiere - L662/1996, 
499/1997 

- Loi 
Chevènement 
07/199 

Reforço da 
intercomunalidade 

Novos instrumentos 
urbanísticos, PUC 
substitui PRG, 
redefinições dos 
antigos instrumentos 

- L.régionale 
36/1997 

- L. SRU 12/2000 Os novos 
instrumentos 
urbanísticos PLU, 
SCOT, substituem 
o POS e Schéma 
directeur, ZAC faz 
parte PLU 

Definição do quadro 
do planeamento no 
domínio ambiental 

- L.régionale 
18/1999 

- L. Grenelle I 
08/2009  

Protecção do 
ambiente  

2000-10 Reforma 
constitucional 

- L. 3/ 2001 

- L. Grenelle II 
07/2010 

Luta contra as 
mudanças 
climáticas 

Diminuição do 
número das 
províncias 

- L.188/2012 

Quadro 3 As principais legislações em França e em Itália desde 1960 
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Nos dois países a evolução do planeamento territorial apresenta uma certa 
convergência. Os dois encaminharam-se para o enfraquecimento da tutela do 
estado sobre o planeamento, para a recomposição das organizações territoriais 
funcionando segundo as afinidades e interesses socioeconómicos, e para um 
planeamento menos espacial e mais estratégico, decompostos ou não em projectos 
urbanos e outras formas de intervenção. 
 
Quadro resumindo as divisões administrativas e os sistemas de planeamento 

Pais França Italia 
Superficie 
População 

675000 km2 
65 800 000 (2013) 

301000km2 
59 685 000 (2013.) 

As maiores 
cidades por área 
urbana 

Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, 
Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, 
Strasbourg, Grenoble. 

Rome, Milan, Venise, Naples, 
Turin, Palerme, Gênes, 
Bologne, Florence, Bari. 

Divisao 
administrativa 

22 regiões 
101 Departamentos 
27 regiões 
36700 comunas 

20 regiões 
103 provincias 
8100 comunas 

Governo Republica unitária Republica Parlementar, 
autonomias regionais 

Poder legislativo O estado O estado e as regiões  

Competências 
em matéria de 
urbanismo 

O estado (directivas nacionais)  
Comunas ou seus agrupamentos 
(Scot, PLU) 
Controle da legalidade pelo Estado 

Comunas (planos comunais), 
Províncias (Planos provinciais) 
e as regiões (Planos regionais) 

S
is

te
m

a 
d

e 
P

la
n

ea
m

en
to

 Nacional Legislação, directivas nacionais de 
ordenamento, esquemas dos 
serviços colectivos  

Legislação geral 
 

Subnacional Regional (esquemas regionais de 
ordenamento, contrato estado-
região) 

Regional (planos regionais e 
sectoriais, legislação) 

Departamental Provinciais (planos provinciais, 
planos sectoriais) 

Intercommunal (SCOT, PLU) Intercommunal (planos 
intercomunais) 

Local Comunal (PLU) Comunal (planos comunais) 

 

 Planos estratégicos 
intercomunais ou comunais 

Quadro 3 

 
 A terceira parte examina as práticas da renovação do planeamento nos casos de 
Marselha e Génova, que ultrapassam o quadro jurídico e se constroem 
influenciados pelas realidades geográficas, socioeconómicas, politicas, e também 
no contexto da europeização e globalização, por realidades exógenas.  
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3a PARTE – A ANÁLISE DOS CASOS DE MARSELHA E GÉNOVA 
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Três conjuntos montanhosos compõem o pano de fundo da cidade. A cidade se 
desenvolveu aos pés destes relevos, até o litoral. Este forma duas enseadas dos 
dois lados da colina de Notre Dame de la Garde : ao norte, o ancoradouro do porto 
e sua actividade comercial que se estende sobre 9 km ; ao sul, as praias do Prado 
dedicadas ao lazer e três vales principais, formados pelos cursos de água. Os 
grandes eixos de comunicação e as infra-estruturas se estabeleceram ao longo das 
depressões, se sobrepondo à rede hidrográfica.  
Na sequência da primeira revolução industrial, por volta de 1880, começa-se a sentir 
verdadeiramente o crescimento da periferia marselhesa. A expansão urbana, 
nomeadamente sob forma de pequenas habitações unifamiliares, foi o modo 
dominante de urbanização a partir dos anos 70/75, até englobar os antigos núcleos 
de aldeia à volta da cidade para constituir o mosaico territorial de Marselha.  
 
8.1.2 A ESFERA SOCIODÉMOGRAFICA 
Em 2010, Marselha contava com 850726 habitantes numa superfície de 240km2, o 
que lhe faz a segunda comuna mais povoada de França.  

  A ESFERA SOCIODÉMOGRAFICA  A ESFERA ESPACIAL 

     
Ano População  Saldo 

Natural 
Solda 
Migratório 

Densidade 
Hab. / km2  

Superficie 
total km2  

Area 
urbanizada 
em km2 

1962  778071           

1968  889.029  0.4%  ‐0.1%  3 695  240,6   

1975  908.600  0,47%  ‐1,11%  3 776  240.6   

1982  874.436  0,32%  ‐0,53%  3 634  240,6   

1990  800.550  0,38%  ‐0,01%  3 327  240,6   

1999  797.491  0,32%  0,25%  3 314  240,6  133,75 

2009  850.602  0.5%  0.2%  3 535  240,6  140 
 Quadro 4 A dinâmica sociodemográfica e espacial em Marselha 

Nos anos 60 e 70, no fim da guerra da Argélia, um grande crescimento demográfico 
marca Marselha com a chegada de quase 200.000 repatriados. Depois dos trinta 
gloriosos, a partir de 1975, sucede o período da crise e a cidade perde cerca de 
110.000 habitantes em 30 anos sobretudo para as novas aglomerações à volta de 
Cidade. Marselha despovoa-se enquanto nas comunas periféricas a população 
aumenta significativamente, impulsionados nomeadamente pela construção do sítio 
industrial e do porto de Fos-sur-Mer, do desenvolvimento de outros centros 
próximos e da periurbanização.  

1968  1975  1982  1990  1999 
1.402.777  1.564.068 1.660.021 1.708.885  1.798.661 

 Quadro 5 Evolução da população na região Marseille‐Aix‐en‐Provence 

Tradicionalmente cidade de imigração (acolhe populações francesas e de outros 
países mediterrânicos) Marselha torna-se uma cidade de emigração, 
particularmente da sua população estrangeira. O défice migratório é de - 44436 
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habitantes entre 1975 e 1982. A cidade de Marselha começa a recuperar a sua 
população a partir dos anos 2000.  
   
8.1.3 A ESFERA ECONOMICA 
Segunda comuna de França em números de habitantes, Marselha foi uma cidade-
Porto durante séculos, quer dizer uma cidade cujo, o essencial das actividades 
económicas dependia da exploração do trafego marítimo. Depois da sua fundação 
pelos gregos, há vinte e seis séculos, a cidade beneficiou da sua posição 
privilegiada nas trocas entre a europa do norte e os países mediterrâneos e 
africanos. O desenvolvimento de Marselha se fez mais em ligação com o seu 
entorno regional do que com a economia nacional. Sua história foi dominada pelas 
suas relações internacionais, particularmente mediterrâneas. O lugar preponderante 
do negócio fez da cidade um grande armazém e balcão mediterrâneo. Depois 
Marselha tornou-se uma manufactura portuária, com a transformação industrial das 
mercadorias. No entanto, tradicionalmente sensível às variações da conjuntura 
nacional e internacional, os períodos de expansão alternaram-se com os períodos 
de regressão.   
Entre 1975 e 1990, Marselha perde 58 000 empregos, isto devido particularmente à 
queda do emprego industrial. Esta regressão toca as actividades que tiveram por 
muito tempo um papel estruturante na economia marselhesa: indústrias agro-
alimentares, reparação naval… É a consequência, não só do declínio das indústrias 
coloniais tradicionais (moagem, industria açucareira, óleos vegetais) e da 
restruturação das indústrias navais no contexto da crise mundial nesse sector, mas 
também das escolhas do ordenamento do território nos anos sessenta e setenta, 
que subtraíram à Marselha sua atractividade industrial. Enquanto o processo da 
desindustrialização se acelera, a alternativa oferecida para as funções de capital 
regional e as actividades de comércio, de serviços e de administração se revelam 
ser um impasse: a partir de 1975, seu crescimento diminui. Há perda de empregos 
no comércio e fraca progressão dos serviços. Efectivamente, a concentração das 
actividades económicas superiores na região Parisiense e a subida exponencial de 
outras cidades da fachada mediterrânea, como Montpellier, Nice, Aix-en-Provence, 
com as quais partilha as funções metropolitanas como a investigação, as 
universidades, as médias, a cultura… se faz em detrimento de Marselha.  
Mas no início da década de 90 começa uma estabilização seguido de um 
desenvolvimento acentuado do emprego na metade dos anos 2000, sobretudo no 
sector terciário, ligados às actividades do porto e ao aumento do turismo. 

O porto e a cidade 

A partir dos anos 90, Marselha é uma cidade portuária em crise, não por causa do 
declínio do porto, mas porque o destino dos tráfegos e os princípios de 
produtividade mudaram. As ligações entre a cidade e o porto que estão na origem 
das transformações urbanas do fim do século XIX e do início do século XX 
romperam-se. O lançamento pelo estado do complexo industrial e portuário na zona 
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de Fos-sur-Mer gera o crescimento de outras cidades próximas e uma 
periurbanização à volta de Marselha. O porto de Fos-sur-Mer, situado a 70 km do 
centro da cidade de Marselha, é o terceiro porto petrolífero do mundo e desenvolve 
as actividades portuárias ligadas às indústrias agro-alimentares, químicas, à 
siderurgia etc.  
A partir do ano de 1970, a indústria e o porto não oferecem mais, a base económica. 
A partir de 1968, as escolhas das residências, da localização das empresas, das 
actividades mercantis e lúdicas se organizam segundo novos esquemas e a uma 
outra escala, a da região urbana, em detrimento da cidade centro.  

Hoje a bacia do porto de Marselha, dedicada ao trafego de passageiros e de alguns 
contentores, mantém-se o 5o porto francês em trafego de passageiros e de 
contentores. A actividade de cruzeiros atingiu 700.000 passageiros em 2010, e está 
em crescimento de 8% desde 2009. 

Ano População  desemprego Emprego Indústria Terciário  outras 

1975  908.600  7.5%  337.000  18.3%     

1982  874.436  14.4%  302.193  15.3%     

1990  800.550  18.5%  272.680  13.5%     

1999  797.491  23.3%  257.721  8.1%     

2009  850.606  15.5%  340.834  6%  68.5%  25.5% 
  Quadro 6 Evolução e repartição do emprego em Marselha 
 
8.2 GÉNOVA 
Génova é uma cidade do Noroeste da Itália situada sobre o mar mediterrâneo. 
Nasceu verdadeiramente depois do século X, porque segundo estudos não há 
muitos dados anteriores a esta época (Secolo xix, 1998)  
A cidade cresceu sucessivamente, a partir de uma primeira muralha construída no 
século X, sobranceira a uma baia-porto natural, da segunda muralha construída 
entre 1155-1163 e da terceira muralha construída na metade dos anos 1300, até 
anexar seis comunas limítrofes no século XIX e dezanove no início do século XX, 
desenvolvendo linearmente sobre 30Km ao longo da costa. Portanto, Génova não é 
uma cidade que cresceu a partir do seu centro mas o resultado de anexações de 
vários centros.  
 
8.2.1 A ESFERA ESPACIAL 
A cidade está estritamente encerrada na sua geografia entre o mar e a montanha, e 
perpendicularmente à linha da costa a cidade cresce ao longo de dois vales. A Este 
Valbisagno acolhe os grandes serviços urbanos: cemitério, mercado de frutas, 
matadouro, gasómetro. A Oeste Valpolcevera acolhe as indústrias petrolíferas, 
siderúrgicas e as infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias. 



 

 

Fig. 

Mes
 recu
à g
polo
e p
ess

8.2.

A c
de m

  

Dep
sald
do 
hab
dim
des
a en
A p
Itali
dos

 Gén

Gén
repr
197

5 Vista da c

smo assim
uperação a
uerra e a 
os univers
pessoas e 
sencialmen

.2 A ESFE

idade cont
metade es

  A 
Ano Po

1961  78

1971  81

1981  76

1991  67

2001  61

2009  60
Quadro

pois de um
do natural 
meio rura

bitantes em
minui de ce
sde há mu
nvelhecer.
população 
ianas. Gén
s anos 90, 

nova e a r

nova é o
resenta 45

71 a popu

cidade de Gé

m o centr
a partir do
crise dos 
itários, a fr
também 

nte industri

ERA SOCIO

ta hoje com
stá urbaniz

ESFERA SO
opulação  S

N

84.194  1

16.872  ‐0

62.895  ‐0

78.871  ‐0

10.307  ‐0

09.746  ‐0
o 7. A dinâm

m grande c
e migratór
al limítrofe

m 1966 sob
erca de 15
ito tempo 
  
estrangei

nova come
mas ela co

região de 

 motor d
5,2% da po
lação da 

énova, Fonte

ro de Gé
s anos 90,
anos 80. 
rente marít
o centro t
al e o Este

ODÉMOGR

m cercas 6
ada. 

CIAL 
Saldo 
Natural 

Sa
Mi

1,1%  1.

0,3%  ‐3

0,64%  ‐0

0,65%  ‐0

0,64%  ‐0

0,6%  0,
mica sociode

crescimento
rio positivo
e para tra
bretudo po
50000 hab
negativo a

ra é muit
eçou a rec
onstitui, ho

Ligúria 

o crescim
opulação d
região est

e (arquivo pes

énova con
, na sequê
É no cent
tima com a
turístico. O

e residenci

RAFICA 

608000 hab

aldo 
igratório 

D
H

3%  3

3%  3

0,31%  3

0,52%  2

0,12%  2

36%  2
emográfica

o que ating
o sobretudo
abalhar na
or causa do
bitantes en
assim com

to pouca e
ceber a p

oje, menos

mento e d
de Ligúria
tá em dec

ssoal) 

serva a m
ência das s
ro histórico
as funções
O oeste d
al.  

bitantes nu

A ESFE
Densidade 
Hab. / km2 

289 

462 

194 

823 

505 

509 
e espacial

ge o seu v
o devido à
a indústria
o saldo mi
ntre 1981 
o o saldo 

em relaçã
opulação 

s de 7% da

do declínio
em 1961 

cresciment

maior pola
sucessivas
o que se e
s de transp
do centro 

uma área 2

RA ESPACIA
Superficie 
total km2 

238.40 

235,98 

238 ,84 

240,45 

243,60 

244 
em Génova

valor máxim
chegada d

a, Génova
gratório ne
e 2001. O
migratório

ão às outr
estrangeir

a população

o da regi
e 38,8% e
to sobretu

aridade co
s decadênc
encontra o
porte de m
histórico p

246 Km2, m

AL 
Area 
urbanizada 
km2 

 

 

 

 

 

102,91   
a 

mo em 196
dos Italiano
a começa
egativo. A 
O saldo na
o, e a popu

ras grande
ra sobretud
o. 

ião. Sua 
em 2001. 
udo devido

55

om a sua
cias devido
os diversos

mercadorias
permanece

mas menos

65 com um
os do sul e

a a perde
população
atural está

ulação está

es cidades
do a parti

população
A partir de

o ao saldo

5 

 

a
o 
s 
s 
e 

s 

m 
e 
r 
o 
á 
á 

s 
r 

o 
e 
o 



56 
 

natural negativo. A taxa de mortalidade é quase o dobro da taxa de natalidade a 
partir dos anos 80. 

1961  1971  1981  1991  2001  2009 
1.711.000  1.853.578  1.801.000 1.676.000  1.571.783   

Quadro 8 Evolução da população na região Ligúria 

 

8.2.3 A ESFERA ECONÓMICA 

Génova é um porto natural, e um dos vértices do triângulo industrial da Itália cujos 
outros dois são Milão e Turim. É no seu porto que sempre desembarcou as 
matérias-primas que chegam pelo mar sobretudo depois da segunda guerra mundial 
no período dos trinta gloriosos. Hoje ainda certos contentores são encaminhados em 
comboios ou camiões para Turim, Milão e outras cidades italianas e europeias. 
Génova está em competição com outras cidades europeias para interceptar o fluxo 
de mercadorias vindo do sudoeste asiático através do canal de Suez. A escolha de 
um porto de escala depende de três factores : sua situação geográfica, a eficiência 
da ligação (porto, alfandega, e os serviços) com as redes de infra-estruturas. Em 
2007 das 59 milhões de contentores em trânsito pela europa, os portos do Norte, 
com Hamburgo e Roterdão na frente, fizeram a gestão de 65% e a bacia ocidental 
do mediterrâneo somente 17% dos contentores. Deste somente 18% passou pela 
Itália. Do qual 17% pelo porto de Génova, segundo porto de Itália em tratamento de 
numero de contentores depois do porto de Gioia Tauro (URBAN LAB 2011). 

O porto e o aeroporto dão à Génova o papel de porta de entrada para o trânsito de 
pessoas e mercadorias a nível Italiano e europeu, e diversas infra-estruturas de 
estradas, auto-estradas e redes ferroviárias ligados aos tráfegos do porto e do 
aeroporto estão directamente conectados e integrados espacialmente com a cidade 
e criam nós de ligação com as infra-estruturas de mobilidade à escala da cidade.  

Excepto os grandes pólos de atractividade citados, os outros pólos estão 
disseminados no território. São por exemplo os centros comerciais, os cinemas e os 
teatros, os equipamentos desportivos, os mercados, os parques de estacionamento, 
as escolas, os hospitais e clinicas, e as universidades. Mas o centro histórico é o 
principal pólo de atractividade. Individualmente existem equipamentos no centro que 
geram um grande fluxo de pessoas como a aquário de Génova que recebe em 
média 2.500 a 3.000 visitantes por dia, aos quais se adiciona as frequentações 
turísticas e os passeios à volta do porto antigo, sobretudo no verão, que ocasionam 
um grande impacto no trafego urbano. A feira de Génova gera entre 900.000 a 
1.300.000 visitantes por ano. 

O porto e a cidade 

 O porto é um serviço plurifuncional que serve à mobilidade dos passageiros locais e 
turistas, às mercadorias comerciais e industriais. A mobilidade dos veículos 
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pesados, gerado pelo porto, está em crescimento contínuo. Dos 3100 camiões 
veículos pesados por dia em 2001 passou a 4700 camiões por dia em 2009 
segundo os dados da ‘Regione Liguria - Dipartimento Opere Pubbliche e Trasporti’.  

Hoje o porto de Génova não consegue conter todas as actividades, foram 
necessárias deslocar algumas, nomeadamente para a zona portuária de a 
Alessandria. Existe um projecto de deslocalização do aeroporto para uma nova ilha 
artificial para liberar o actual para as actividades do porto.  

O porto de cruzeiros e dos barcos de passagem movimentou três milhões de 
pessoas em 2004. O trafego do aeroporto está em crescimento e era de cerca de 
1250000 passageiros em 2008.  

Hoje, a economia diversificou-se e as actividades industriais ligadas ao porto 
diminuíram mas o porto de mercadorias e de passageiros têm ainda um papel 
importante na economia urbana. Em trinta anos, 50.000 empregos foram perdidos 
no sector da indústria. O terciário representa quase 80% do peso do emprego 
actualmente. As actividades no sector primário, entre os quais a agricultura, estão a 
diminuir, e a economia diversifica-se no sector da administração pública e os 
serviços ligados ao turismo urbano, feira, comercio, bancos e seguros. 

Ano População Desemprego Emprego Indústria Terciário outros 

1961  784.194  9,3%  285.575  38%     

1971  816.872  9,1%  271.883  38,1%     

1981  762.895  13%  265.002  80,8%     

1991  678.871  14,6%  245.292  25,3%     

2001  610.307  8,6%  223.287  22,9%  76,5%   

2009  608.015  5.5%  363.000  19,8%  79,6%  0.6% 
  Quadro 9 Evolução e repartição do emprego em Génova 

8.3 A COMPARAÇÃO DAS DUAS DINAMICAS 

Uma investigação comparativa de 180 cidades europeias baseada sobre 
indicadores (demográficos, económicos, culturais, indicadores de mobilidade e 
acessibilidade, etc.) realizados pelo organismo Francês, a DATAR (Délégation de 
l’aménagement du  territoire et à l’action régionale) em 2003, coloca Marselha e 
Génova, respectivamente no quarto e sexto lugar entre as aglomerações urbanas 
europeias. (Rozenblat, Cicille, 2003). São cidades que têm um papel fundamental a 
nível europeu e que baseiam as suas influências sobre as funções do porto. Sobre 
os critérios como o número de sítios ou museus e as grandes manifestações 
culturais ou o número de congressos anuais, elas estão classificadas entre o quarto 
e o sexto lugar europeu. Sobre os critérios de dormidas turísticas, estão 
classificadas entre o quinto e sexto lugar respectivamente.  

Apesar de não serem cidades com uma projecção de primeiro nível na europa, 
Marselha e Génova são duas portas de entrada, que na economia industrial, foram 
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1989 (PPU), prolongados numa segunda fase em 1994, e o programa URBAN nos 
anos 90, financiados pelos fundos estruturais e regidas pelos regulamentos dos 
fundos estruturais europeus de desenvolvimento regional (FEDER), são os que 
tiveram mais impacto sobre os meios urbanos em declínio aos quais eram 
destinados, nomeadamente o caso de Génova tratado nos capítulos a seguir.  
Por outro lado as conferências mundiais organizados pela ONU, a partir dos anos 
90, sobre o ambiente, o desenvolvimento e as mudanças climáticas e sobretudo os 
planos de acção adoptados terão uma influência directa sobre a legislação e o 
planeamento nos países da união europeia:  
- As agendas 21 resultantes desses encontros contribuem a por a tónica sobre o 

desenvolvimento sustentável mas realçando sobretudo a componente ambiental 
tanto em França como em Itália. Foi salientado que as iniciativas das agendas 
21 arrancaram fora da imposição de qualquer quadro legislativo.  

- A rede Natura 2000, que tem uma coordenação à escala continental dá especial 
atenção a biodiversidade, a protecção do ambiente, dos espaços verdes e dos 
animais.  

 Tanto em França como em Itália o estudo do ambiente e das incidências das acções 
planeadas sobre este é uma das componentes centrais do planeamento desde os 
anos 90. Este planeamento ambiental integrado faz parte dos compromissos dos 
estados para a realização dos objectivos fixados pelos planos mundiais de acções 
decididos nos encontros internacionais.  

 Concretamente como as acções de planeamento em Marselha e em Génova 
respondem aos desafios do desenvolvimento no contexto local e global de 
estabilização sociodemográfica e da competitividade económica respectivamente, 
no quadro de consciencialização da importância da protecção do ambiente a nível 
mundial ? A resposta será objecto dos próximos capítulos que desenvolverá as 
principais acções de planeamento e o lugar do planeamento estratégico nestes dois 
territórios.  
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9. AS ACÇÕES DO PLANEAMENTO URBANO  
9.1. MARSELHA : o projecto urbano de Euroméditerranée 
Respondendo à crise dos anos 80 (aumento do desemprego, queda da população), 
houve várias tentativas para dar de novo a Marselha as funções de centralidade 
para contrabalançar o desenvolvimento dos polos das regiões limítrofes tais como 
Aubagne-Gémenos, Aix-Les Milles e Fos-Etang de Berre. Em 1992 as autoridades 
locais reflectem ao lado de Jean Frebault, (antigo director da agencia de urbanismo 
da comunidade urbana de Lyon e então director da direcção da arquitectura e do 
urbanismo do ministério do equipamento) e da DATAR, a um projecto para o futuro 
da cidade, cujo resultado é de construir uma cidade nova dentro da cidade 
existente. Muito cedo as autoridades locais percebem das limitações de Marselha 
para prosseguir um tal projecto com as ambições traçadas e fazem apelo à 
participação do Estado. Em 1995 é criado a operação de interesse nacional (OIN) 
Euroméditerranée, sob a égide de établissement publique d’aménagement 
Euroméditerranée (EPAEM) reunindo o Estado (50% dos financiamentos), a 
comuna de Marselha (25%), a região Provence-Alpes Côte d’Azur (10%), o 
conselho regional de Bouches-du-Rhône (10%) e a comunidade urbana de 
Marseille-Provence-métropole (5%). A Euroméditerranée apresenta-se como uma 
operação de urbanismo que visa transformar Marselha em uma plataforma de 
intercâmbio da França para o mediterrâneo, um projecto de desenvolvimento 
económico capaz de restaurar as funções de centralidade da cidade de Marselha na 
sua área metropolitana, e enfim um projecto urbano visando colocar Marselha a 
nível das grandes cidades europeias, a fim de aumentar a atractividade da cidade. 
Beneficiando de outras experiencias francesas de projecto urbano, é pensado na 
sua dimensão económica, social e política. As questões de reequilíbrio social dos 
bairros, do tratamento do emprego e da exclusão social, de melhoramento da 
imagem da cidade estão subjacentes às questões de habitação, de escritórios, de 
equipamentos, de espaços públicos e de gestão urbana em geral. O folheto de 
publicitação do projecto enumera quatro missões da operação : ‘‘qualité de vie 
(amélioration des logements et des espaces publics, équipements et services de 
proximité…), aménagement et urbanisme (plans et réalisations de grandes 
transformations urbaines), développement immobilier (programmation et montage 
des opérations…), développement économique et emploi (études de marketing à 
l’accueil d’entreprises et des investisseurs…)’’ (qualidade de vida (melhoramento das 
habitações e dos espaços públicos, equipamentos e serviços de proximidade…) 
ordenamento e urbanismo (planos e realizações de grandes transformações urbanas), 
desenvolvimento imobiliário (programação e montagem das operações…), desenvolvimento 
económico e emprego (estudos de marketing para acolhimento de empresas e 

investidores…)) (Euroméditerranée, 2010). 
A quando do seu arranque a Euroméditerranée abrange 311 hectares, dos quais 
110 no domínio marítimo. Até 1998, a operação se resumia praticamente a duas 
operações de ZAC, uma no bairro da Joliette cujo programa inclui escritórios, hotéis, 
comércios, habitações e equipamentos de proximidade, e uma outra nas imediações 
da Estação Saint Charles. A operação avança segundo um procedimento 
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des chemins de fer (SNCF), junto das quais ela procura terrenos para revender aos 
investidores. Ao mesmo tempo organiza os investimentos públicos e privados nos 
diferentes sectores do perímetro, que frequentemente se justapõem e se sobrepõem 
com interesses diferentes. Cada ZAC foi confiada a um urbanista através de 
concursos, que concebe as grandes orientações sobre os quais se fazem as 
convergências, e a operacionalidade se adapta e se realiza segundo os recursos 
disponíveis.  

A candidatura de Marselha a capital europeia da cultura 2013, em 2007, cujo slogan 
é de fazer de Marselha a plataforma de diálogo intercultural euro-mediterrâneo 
coincide com os objectivos da operação Euroméditerranée. O objectivo da 
candidatura de desenvolver a actividade artística e cultural como força para a 
renovação da cidade, conjugando a qualidade do espaço publico, a participação dos 
cidadãos e atractividade do território tem ressonância nas missões da 
Euroméditerranée e uma oportunidade para a projecção internacional de uma nova 
imagem de Marselha, beneficiando ao mesmo tempo da contribuição de 1 milhão de 
euros da união europeia para os investimentos (a cidade de Marselha está 
associada na organização a outros cidades vizinhas, bastantes turísticas, como 
Arles e Aix). Ao mesmo tempo ‘‘Marselha capital Europeia da cultura’’ acelera os 
investimentos públicos sobre os edifícios culturais, 80% dos equipamentos 
associados ao programa estão no perímetro da Euroméditerranée.  

Em 2012 o balanço dos investimentos públicos e privados na operação é de mais de 
3 biliões de euros, dos quais um pouco menos de 600 milhões de investimentos 
públicos. O objectivo fixado no início do rácio de um euro publico para atrair três 
euros privados foi ultrapassado. Segundo Anthony Abihissira (12/06/2012), até 
2012, 400.000m2 de escritórios novos foi entregue no perímetro da 
Euroméditerranée, onde estão instalados cerca de 1500 empresas e 20000 
assalariados. ‘‘La tertiarisation a tendance à apporter des emplois pour les mains 
d’œuvres moins qualifiées…dans un premier temps c’est la main d’œuvre qualifiée, 
dans un second temps les commerces, les emplois de services des entreprises, les 
services à la personne c’est plutôt des emplois moins qualifiés’’.  Assim a operação 
mantem a sua aposta de manter a população menos qualificada no lugar, de atrair 
outras populações e de construir nos bairros segundo os princípios de miscigenação 
social, geracional e funcional, caros à lei SRU : ‘‘En matière de logements sociaux 
nous essayons de construire 30% de logement social, au-delà de la loi SRU’’ 
(Abihissira, 12/06/2012) 

Face ao balanço, em 2007 foi decidida uma extensão do perímetro da 
Euroméditerranée de 170 hectares para o norte ao longo do porto de comércio. Os 
objectivos da Euromed I continuam na Euromed II. Assim os objectivos espaciais do 
projecto vencedor, da equipa de François Leclerc, laureado do concurso de 
urbanismo lançado em 2008 são: construção de 14000 apartamentos para cerca de 
30000 habitantes, criação de 20000 empregos, 500000m2 de escritórios, num 



67 
 

conjunto construído à volta de um parque de 14 hectares e de uma ribeira, que 
tentará tirar partido do clima mediterrâneo.  

Pelos seus intervenientes, seus objectivos, seus objectos, sua abordagem e seus 
processos de decisão o projecto urbano da Euroméditerranée está na linha do ideal 
tipo de planeamento estratégico definido no ponto 4 desta dissertação. Criticada de 
estar desconectada dos outros instrumentos de planeamento da cidade, a partir da 
lei SRU as ZAC do perímetro da operação Euroméditerranée não podem mais 
derrogar os outros documentos de urbanismo, nomeadamente o SCOT e o PLU. O 
EPAEM trabalha em concertação com as outras instituições, nomeadamente a 
agência de urbanismo de Marselha (AGAM) do qual é membro. Os capítulos 
seguintes exemplificam a abordagem estratégica dos outros instrumentos de 
planeamento, cujos estudos são da responsabilidade da AGAM.   

9.2 Do schéma directeur à metropolização e à elaboração do SCOT 

Nos anos 60 o Estado Francês inaugura uma nova política de ordenamento de todo 
o território visando equilibrar o grande desenvolvimento da região Parisiense em 
relação ao resto do país. O conceito de área metropolitana de Marselha nasce com 
uma dezena de outras metrópoles de equilíbrio, aos quais o estado dedica o estudo 
de um schéma d’amenagement, o de Marselha visa fazer da comuna o centro de 
uma área metropolitana. A crise dos anos 70 e o desenvolvimento de novas 
centralidades fazem que o schéma caía em desuso.  

O SDAU elaborado nos anos 70 preconiza uma série de acções visando concorrer 
com os novos polos económicos da área metropolitana. O SDAU fixa ‘‘les principes 
d’aménagement et politique à mettre en œuvre pour modifier à moyen et long terme, 
le système urbain conformément aux objectifs retenus’’ (AGAM, 1975) (os princípios 
de ordenamento e política a aplicar para modificar a médio e a longo prazo, o sistema 

urbano conforme os objectivos fixados). Determina nomeadamente o destino geral dos 
solos, o traçado dos grandes equipamentos, a organização geral dos transportes, a 
localização geral os serviços e das actividades mais importantes e a localização das 
zonas preferenciais de extensão e de renovação urbana. O de Marselha e cinco 
comunas limítrofes, apresentada em 1975, está dividido em cinco volumes : o 
primeiro intitulado projet de rapport apresenta o diagnóstico faz reflexões sobre o 
equilíbrio entre as zonas urbanas e as zonas naturais, zonas de actividade e zonas 
de habitação, o centro e a periferia, as habitações, os equipamentos e os 
transportes. O segundo volume define as políticas do ordenamento, os justifica e 
enumera as acções distinguindo nomeadamente as ‘‘actions de choix, actions de 
coordination, actions d’incitation, action déterminante’’ (AGAM, 1975). Faz também 
reflexões sobre a mobilidade e relação entre os sectores.  

O SDAU não será levado adiante mas a área metropolitana está cada vez mais 
presente face à concorrência de novas centralidades e a mobilidade dos cidadãos. 
Diante do insucesso dos Schémas, a lei Pasqua de 4 de Fevereiro de 1995 criou a 
directive territoriale d’aménagement (DTA), a ser elaborado pelo estado para fixar 



 

sob
orde
sere
apro
Eur
de 
do 
amb
urba
qua
(no
refo
eco
‘‘su

A l
inte
per
urba
de c
com
(EP
orde
serv

Figu

bre certas 
enamento 
em lançad
ovada so
roméditerra
Marselha, 
tema da 

biente. Fo
anismo, tr

adro de 
meadamen
orçar o p
onómicas e
búrbio’’. (A

ei Chevèn
ercomunalid
iurbano e 
anas de m
comunas f

munidade 
PCI) possu
enamento 
viços de in

ura 12 MPM

partes d
do territór

as para as
omente e
anée, a DT
reforçar o
mobilidad

oi a oportu
rabalhem e
uma únic
nte Aix-en
papel de 
e não que

Aixendialog

nement de
dade, pro

cidades 
mais 50.000
formando u
urbana é
indo sete c
do espaç

nteresse co

M, Marseille

do territóri
rio. A da á
s diferentes
em 2007
TA procura
o desenvol
de, da ur
unidade p
em conjun
ca comun
n-Provence

Marselha
erem acol
gue, 2012:

e 1999 pe
opondo às
médias, a

0 habitante
um conjunt
 um étab
competênc
ço, a polít
olectivo e o

-Provence-

o as orie
área metro
s regiões n
7. À Se
a reforçar 
lvimento s
rbanização
ara que a
to e descu
na, mas 
e) estejam

a. Estas 
lher os pr
5, Douay, 

ermite às 
s comunid
as comuni
es, e as co
to de mais

blissement
cias obriga
tica da ha
o ambiente

Métropole (

entações f
opolitana d
nos anos 9
emelhança
as funções

sustentáve
o e da p
as comuna
ubram os 
também 

m em des
comunas 
roblemas 
2007:159)

comunas 
dades de 
idades de

omunidade
s de 500.00
t public d
atórias : o d
bitação, a

e.  

(source AGA

fundament
de Marselh
90. Foi elab
a do pr
s metropol
l nomeada
reservação
as, atravé
problemas
para qu

sacordos c
beneficia

de Marse
) 

que dese
comunas 
 aglomera
s urbanas 
00 habitan

de coopéra
desenvolv

a política s

AM, 2012) 

tais em m
ha é uma 
borada des
rojecto u
litanas e a
amente pe
o e valor

és dos gab
s que ultra

ue certas 
com a in
m de bo

elha e torn

ejem, de 
no meio

ação para
para o ag

ntes. Segun
ation inter
imento eco
social, a g

68

matéria do
das sete a
sde 1999 e
rbano de

a projecção
elo domínio
rização do
binetes de
apassam o

comunas
tenção de

oas bases
nar-se seu

reforçar a
o rural, no
a as áreas
rupamento
ndo a lei, a
rcommuna
onómico, o
gestão dos

 

8 

o 
a 
e 
e 
o 
o 
o 
e 
o 
s 
e 
s 
u 

a 
o 
s 
o 
a 
al 
o 
s 



69 
 

Em 2001 a antiga comunidade de comunas de Marseille-Provence-Métropole (MPM) 
foi transformada em comunidade urbana constituída por 18 comunas litorais e cerca 
de 1 milhão de habitantes. Apesar dos projectos comuns e uma grande mobilidade 
entre as comunas Aix-en-Provence e Fos-sur-Mer onde se encontra o porto de 
Marselha, estas comunas não estão na comunidade. No entanto as duas EPCI, o de 
MPM e o do seu vizinho, a comunidade dos países de Aix, em 2004, respondem 
juntos a um concurso do estado para projectos metropolitanos. Diante da 
constatação da fraca projecção das grandes cidades francesas a nível mundial e 
europeu, com excepção de Paris (Rozenblat, Cicille 2003) o estado decide de 
incentivar a cooperação de escala metropolitana (neste caso, áreas com mais de 
500.000 habitantes, tendo pelo menos uma cidade com mais de 200.000 habitantes) 
no sentido de melhorar a projecção económica, cultural e o nível da investigação e 
ensino. Marselha-Aix é um dos 13 projectos seleccionados que beneficiarão de 
ajudas do estado através dos contratos programas. Esta cooperação metropolitana 
foi depois alargada a outros seis EPCI da região.  

É neste contexto de grande intervenção do estado no planeamento estratégico, com 
a pilotagem do projecto urbano de Euroméditerranée, a DTA de Bouche du Rhône e 
o financiamento dos projectos metropolitanos Marselha-Aix, que se iniciou em 2005 
o SCOT de MPM. O gabinete de urbanismo da aglomeração de Marselhesa (AGAM) 
é a encarregada dos estudos para a elaboração do SCOT. Apoiam-se sobre os 
estudos de outras instituições da MPM, dos gabinetes de estudos privados, dos 
grupos de trabalho, sobre as estatísticas da INSEE, e também sobre as reuniões, 
encontros e concertações periódicas com os representantes eleitos, os técnicos 
municipais, e diversas instituições públicas e serviços do estado, e sobre 
conferências/ debates aos quais participaram em média 165 pessoas.  

O diagnóstico arrancou em 2005 e foi tornado público em Novembro de 2006. 
Aborda os temas de desafios metropolitanos e os seus equipamentos tais como o 
porto, o aeroporto e as auto-estradas, o litoral com as actividades marítimas, o lazer 
e a biodiversidade, os espaços naturais a preservar que constituem 60% da MPM, o 
controle do consumo dos espaços pela mobilidade e a habitação, a situação 
económica da população, os problemas da habitação, da energia, dos 
equipamentos e dos espaços públicos. A análise do estado inicial do ambiente e das 
possíveis incidências dos projectos e medidas de acompanhamento ocupam uma 
parte importante do diagnóstico. Para cada temática são identificados os desafios a 
serem tratados.  

A elaboração do projet d’aménagement et développement durable (PADD), 
constitui a segunda fase da elaboração do Scot e inicia em 2007. Fixa os objectivos 
das Politicas de urbanismo e de ordenamento, baseado sobre os estudos técnicos, 
sobre confrontações entre os desafios socioeconómicos, os desafios de 
desenvolvimento, os desafios regulamentares e os desafios ambientais, e sobre 
visões dos políticos eleitos aos quais esses estudos são apresentados 
periodicamente para emendas ou aprovações.  
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O PADD se baseia sobre os desafios seleccionados no diagnóstico e retém 

três desafios :  
1. O desafio de construir uma metrópole à volta de Marselha apoiando-se 

principalmente sobre o projecto da Euroméditerranée para a sua projecção europeia 
e internacional;  

2. O desafio de reduzir o subemprego, melhorar a mobilidade e a 
comunicação, e diminuir o consumo excessivo dos espaços; 

3. Finalmente o desafio de responder aos objectivos respeitando um 
desenvolvimento sustentável, que se traduz concretamente pelas ‘‘les options prises 
en matière d’échanges, de centralités, de mixités sociales et fonctionnelles, de 
déplacements, de relation ville nature, ville-mer et ville-port, de renouvellement 
urbain, d’espaces publics, d’intensité urbaine’’ (PADD, 2012, 9) (as opções tomadas 
em matéria de intercâmbios, de centralidades, de miscigenação sociais e funcionais, de 
mobilidades, de relação cidade natureza, cidade-mar e cidade-porto, de renovação urbana, 
de espaços públicos, de intensidade urbana) 
Os objectivos que sustentam o projecto nos próximos vinte anos são definidos pelo 
slogan: Acolher 80000 habitantes, 80000 empregos, e 80000 habitações.  
 
Foram definidos quatro linhas estratégicas em torno dos quais se desenvolve o 
PADD para responder aos desafios e objectivos fixados: 
1. Uma metrópole Euro-mediterrânea com vocação mundial; baseada sobre 
as funções marítimas e aeroportuárias, sobre os projectos dos transportes 
ferroviários, o desenvolvimento do ensino universitário e a investigação, sobre o 
desenvolvimento do turismo e lazer ligados às paisagens terrestres e litorais e a 
cultura, apoiadas fortemente sobre o projecto da Euroméditerranée. 
2. Um feito metropolitano alimentado por uma realidade multipolar; ainda 
que organizado a partir da cidade centro, e do seu projecto Euroméditerranée, esta 
linha estratégica visa organizar e por em rede os grandes equipamentos e os 
espaços de desenvolvimento das economias de logística, da produção, do 
conhecimento, da residência (com os equipamentos e os serviços), do comércio, do 
turismo e lazer. A conexão entre esses pólos privilegia os transportes colectivos. 
3. Uma organização espacial que compromete a MPM no caminho do 
desenvolvimento sustentável; esta linha estratégica apoia-se sobre a organização 
do espaço e a intensificação da vida urbana à volta de algumas centralidades que 
têm um papel económico e de lazer, ou possuem os equipamentos, serviços ou 
comércios de proximidade. O PADD privilegia a ligação destas centralidades pelo 
desenvolvimento de uma rede de transportes públicos, de pólos de intercâmbio 
multimodal, funções multimodais sobre as infra-estruturas urbanas e organização da 
logística urbana.  
4. MPM, território de proximidade e de solidariedade; esta linha estratégica 
visa a miscigenação funcional e social, a preservação dos patrimónios naturais, a 
manutenção dos espaços agrícolas, e o desenvolvimento dos espaços naturais na 
cidade.   
 

 
O PADD foi apresentado e debatido em assembleia da comunidade MPM em Junho 
de 2011 e logo de seguida começou a terceira fase da elaboração do SCOT o 
document d’orientation générale (DOG), a parte regulamentar do SCOT, que foi 
elaborado respeitando os objectivos fixados pelo PADD.  
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O Scot de Marselha através do seu PADD inscreve-se na linha do planeamento 
estratégico iniciado por Lyon 2010 e traduzido em forma de lei SRU. O projecto 
apoia-se sobre o diagnóstico que precede e sustenta os regulamentos. A evolução 
em relação ao SDAU é o desaparecimento do zonamento para dar lugar às 
recomendações, proposições e indicações de territórios de projectos, que 
permanecem flexíveis e evolutivos. Os títulos e as ilustrações realçam a 
comunicação e o marketing, destinado tanto a fixar objectivos internos como à 
promoção externa. No quadro da comunidade das comunas as decisões derivam 
dos consensos técnicos e politicas procuradas ao longo do processo de elaboração. 
Sua compatibilização com os documentos de urbanismo de nível inferior, 
nomeadamente o PLU, vem da leitura dos objectivos, das prescrições e 
recomendações fixadas.  

9.3 Do POS ao PLU para a comuna  

O plan d’occupation des sols (POS) foi instituído em 1967 pela lei de orientation 
foncière. Três POS foram elaborados para a comuna de Marselha correspondendo a 
diferentes etapas da evolução da cidade : O primeiro ordenado em 1971, em um 
período de crescimento, só foi aprovado em 1981, durante o período de crise que o 
plano não previu as consequências. O processo de revisão, iniciado em 1989 e 
terminado somente em 1996, coloca-o em desfasamento com o processo de 
despovoamento de Marselha, a favor das comunas vizinhas, e o declínio 
económico. Uma segunda revisão do POS foi iniciado em 1996 e aprovado em 
2000, depois de Lyon 2010, da DTA para a região Bouches du Rhône e o início do 
projecto de Euroméditerranée. O POS 2000 é composto de um primeiro volume do 
rapport de présentation contendo um histórico de Marselha, a evolução das três 
gerações do POS e o capítulo ‘‘o projecto para Marselha’’ respeitante ao 
desenvolvimento económico, a mobilidade, a habitação e a centralidade de 
Euroméditerranée e de um segundo volume sobre os regulamentos.   

O regulamento divide os 24100 ha da comuna em diferentes zonas, dos quais 42% 
da superfície está protegida em zonas naturais protegidas (abrangendo as zonas 
naturais, o litoral, os parques urbanos públicos, e os espaços verdes), em zonas 
agrícolas com o papel de corta-fogo dos espaços florestais, em zonas de riscos 
naturais ou protecção das poluições, ou em zonas de protecção do património 
arquitectónico, urbano e paisagístico (ZPPAUP). O regulamento prevê o 
desenvolvimento de actividades económicas nas zonas urbanas existentes e nas 
zonas urbanizáveis destinadas às actividades, sobretudo no perímetro do projecto 
de Euroméditerranée.  

Na sequência da lei SRU de 2000, em 2009 sob a autoridade da MPM, o POS de 
Marselha é posto em revisão e terá a sua consequente evolução para o plan local 
d’urbanisme (PLU). Tal como o SCOT, o PLU é constituído de um rapport de 
présentation contendo o diagnóstico, as explicações do projecto, e a avaliação do 
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impacto ambiental, de um PADD, das orientations d’aménagement e de um volume 
de regulamentos.  

O diagnóstico está dividido em componentes do território, dinâmicas do território e 
funcionamento do território. São expostos as necessidades para cada tema definido 
no artigo  L123-1 da lei SRU, analisando  as potencialidades e as fraquezas de cada 
um: ‘‘ les plans locaux d’urbanisme… précisent les besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de commerce, des transports, 
d’équipements et de services’’. Com vista à organização dos eventos de Marselha-
Province capital europeia da cultura 2013 e do campeonato europeu de futebol de 
2016, algumas necessidades, entre os quais a oferta hoteleira, são reforçados. De 
acordo com os objectivos do SCOT, o PLU indica a necessidade de criar 60000 
empregos suplementares, de construir 60000 novas habitações e de acolher 
60000 habitantes suplementares em Marselha daqui 20 anos, o que explica a 
centralidade da comuna de Marselha na comunidade urbana.  

Tal como para o SCOT a análise do estado inicial do ambiente é uma peça 
obrigatória do PLU, complementar ao diagnóstico. Aborda a problemática ambiental 
em relação com todas as outras problemáticas abordadas no diagnóstico. Baseada 
sobre esta análise serão avaliadas as incidências do PLU sobre o ambiente e 
preconizadas medidas de acompanhamento ou de compensação.  

A elaboração do projet d’aménagement et du développement durable (PADD) 
confere uma dimensão estratégica ao PLU. A elaboração do projecto já estava 
presente no POS mas de maneira menos exaustiva. Depois da lei Grenelle 2, há 
obrigatoriedade de definir ‘‘les orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques 
…Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain’’. (Grenelle 2, art. L-123-1-3)  
Para responder às necessidades e atingir os objectivos fixados pelo PADD foi 
organizado cinco linhas estratégicas em consonância com os objectivos do SCOT: 
1. Marselha, cidade marítima; este eixo preconiza mais relações espaciais, 
económicas e lúdicas da cidade com o mar, assim como a protecção dos 
patrimónios marítimos e litorais.  
2. Marselha, capital euro-mediterrânea atractiva: ao serviço de uma dinâmica 
de criação de empregos para todos os Marselheses; apoiando essencialmente 
sobre o projecto Euroméditerranée, mas também sobre o ensino, a investigação, o 
comércio e o turismo.  
3. Marselha cidade respeitosa do seu ambiente e património; esta linha 
estratégica está em sintonia com a linha estratégica 3 do SCOT e identifica os 
maciços montanhosos em redor da cidade, os parques naturais e urbanos e as 
reservas de biodiversidade para reforço das suas protecções. A protecção estende-
se ao património do centro histórico.  
4. Marselha, cidade das proximidades: uma oferta de habitação e bom nível 
dos serviços urbanos para todos os Marselheses; esta linha estratégica 
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espaços abertos não construídos; UM, são zonas em franja, transição entre cidade e 
natureza onde são limitadas a construtibilidade; UV, são espaços verdes a proteger, 
ou espaços com vocação recreativa e desportiva; A, são os espaços agrícolas; N as 
zonas naturais; EU, zonas económicas destinadas a receber as empresas; UGE, os 
grandes equipamentos tais como campus universitários, grandes hospitais e 
equipamentos desportivos; UG, actividades militares; UF, empresas ferroviárias; UP, 
zonas portuárias; AU, urbanização a longo prazo, e por fim, sectores específicos 
correspondendo a zonas cujo arranjo deve ser desenvolvido em projectos, tais como 
as ZAC e algumas zonas onde são desenhadas plantas de localizações específicas. 
Os regulamentos dizem respeito a tipos de ocupações e utilização do solo, às 
condições de ligação em transportes e infra-estruturas, as superfícies mínimas de 
terrenos construtíveis em vez de máximas do POS, a implantação das construções 
em relação às vias, aos limites e a relação entre construções sobre um lote, a área 
de implantação, a altura máxima, os aspectos externos e a circunvizinhança, as 
áreas de estacionamento, espaços livres e coeficiente de ocupação do solo.  
As orientations d’aménagement completam o regulamento e especificam 17 
sectores que necessitam uma valorização, reabilitação, restruturação, ou arranjos 
particulares como por exemplo nas zonas em interface entre a cidade e a natureza. 
As orientações dizem respeito às afectações a reforçar ou à criar, os princípios de 
composição urbana, os tratamentos dos espaços paisagísticos ou naturais. As 
orientações não são plantas de localizações mas indicações flexíveis sobre os 
arranjos urbanísticos que podem ser desenvolvidos em projectos.  
 
 

O PLU foi aprovado em conselho de comunidade MPM em 28 de Junho de 2013. É 
coerente com as directivas do estado (DDA) e o planeamento estratégico 
metropolitano que é o SCOT e seu PADD como documento estratégico, constituem 
a base do planeamento operacional. O plan des déplacements urbains (PDU) 
MPM e o plan local d’habitation (PLH) MPM, aprovados em 2012 são os outros 
documentos de planeamento e programação (devem ser compatíveis com o SCOT 
e reencontram exequibilidade no PLU) que completam a coerência desejada pela lei 
SRU entre planeamento de ocupação do solo, os transportes e as habitações a 
partir de um planeamento estratégico metropolitano.  
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o estado Italiano contribuiu com um financiamento de 52 milhões de euros 
(Masboungi, 2004). 
Se todas essas intervenções foram feitas segundo as oportunidades e 
financiamentos, em 1998 depois da notícia da adjudicação a Génova da sede da 
G8, a comuna decide de se dotar de um plano estratégico.   

9.5 O piano della città 

A preparação do plano estratégico chamado ‘piano della città’ se iniciou em 1998, 
por uma fase de escuta, composta por uma série de conferências e encontros com a 
participação de diversas instituições públicas e privadas, associações e cidadãos 
que se terminou em Maio de 1999 pela ‘‘conferência estratégica’’. Esta conferência 
que se desenrolou em três dias, contou com a participação média de quinhentas 
pessoas por dia, e foi a oportunidade para fazer o balanço e a síntese da fase de 
escuta assim como a apresentação das prioridades e das proposições retidas pela 
recente equipa municipal, eleita em 1997.  
Segue-se o desenvolvimento do ‘piano della citta’ entre 1999 e 2000, e a 
apresentação pública do plano para o horizonte de 2004 prolongado para 2010, em 
Janeiro de 2002. O plano é composto de três volumes escritos sem esquemas ou 
desenhos de planos. O primeiro volume apresenta o balanço das actividades do 
mandato municipal de 1999 a 2001, dos quais se salienta a aprovação do plano 
urbanístico comunal, os investimentos de mais de 100 milhões de euros do estado e 
dos privados nas obras públicas por ocasião da cimeira G8. Apresenta também os 
projectos, os objectivos e as futuras acções divididas em 7 linhas estratégicas: 

1. A cidade para todos : educação e solidariedade – ocupa-se dos objectivos 
destinados a valorizar as pessoas, da infância à terceira idade.  

2. A cidade de qualidade : requalificação urbana e reequilíbrio do território 
– as acções incidem-se sobretudo sobre a requalificação do centro histórico cujo 
plano operacional foi apresentado em 2001 e integrado no ‘piano della città’. São 
acções de requalificação dos espaços públicos, requalificação e pedonalização de 
várias vias (não só no centro histórico), abertura de 4 estações do metro, 
construções e recuperação de museus em diversos pontos do centro histórico, 
mas também na orla marítima em continuidade com o porto antico e em Nervi 
(bairro Este). São previstos outros projectos culturais, salas de concertos, espaços 
de lazer e comerciais ao longo da orla marítima. São também previstas acções de 
recuperação dos parques verdes públicos, reorganização dos transportes públicos 
e do sistema de mobilidade urbana.  

3. A cidade da economia e do trabalho : desenvolvimento económico e 
emprego - aborda diversas acções para a criação de empresas e do emprego 
sobretudo no sector turístico, comercial e de outras actividades terciárias.  

4. A cidade soberba : comunicação e marketing urbano – são diversas 
acções para a promoção turística de Génova mas também para a comunicação 
com os cidadãos.  

5. A cidade portuária : porto e infra-estruturas – o novo plano director do 
porto elaborado pensando a relação entre o porto e a cidade e as infra-estruturas 
nomeadamente ferroviárias e as auto-estradas para a evacuação dos contentores 
do porto.  

6. A capital europeia da cultura 2004 – as acções empreendidas neste 
capítulo, aproveitam de eventos efémeros para reabilitar os edifícios emblemáticos 
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A partir da ‘descrizione fondativa’, o segundo documento do PUC, o ’Obiettivi del 
piano’ define as prioridades do plano dividido em três temas:  

1- Desenvolvimento socioeconómico e a infra-estrutura – desenvolvem os 
objectivos de reforçar as infra-estruturas de ligações norte-sul e este-oeste (as 
relações logísticas, principalmente a circulação das mercadorias através da via 
férrea para liberar a beira mar para os passageiros - projecto do ‘‘terceiro 
vale’’), promover as actividades produtivas, inovadoras e diversificadas, e 
valorizar a cidade como destino turístico, aumentar a competitividade do porto 
de Génova a nível europeu, relançar a política da habitação, dos serviços e a 
oferta da formação, reforçar a intermodalidade e utilização do transporte 
público.  

2- Organização espacial da cidade e requalificação da imagem urbana - 
prona a transformação de Génova em uma cidade metropolitana, multipolar, 
integrada e sem periferia, a promoção da cidade compacta e a valorização do 
espaço público, o reequilíbrio funcional através da valorização das 
particularidades locais, a valorização arquitectónica, paisagística e ambiental 
do eixo de atravessamento da cidade e reforço da relação da cidade com o 
mar. 

3- A qualidade ambiental e a protecção do território – preconiza a redução da 
poluição atmosférica, acústica e luminosa, a protecção e valorização do solo e 
do ordenamento hidro-geológico, a eficiência e economia de energia 
aproveitando da energia natural, a requalificação dos espaços verdes públicos, 
o relançamento e valorização dos campos agrícolas.  

Os objectivos são desenvolvidos em conteúdos e analisados por zonas em coerência 
com a análise do diagnóstico. As duas vales de Valponcevera e Valbisagno assim 
como e centro histórico continuam a ser as zonas de intervenção prioritárias para 
levar Génova a ser competitivo a nível europeu, como mostra a ‘‘struttura del 
piano’’. Esta parte do PUC está dividida em três tipos de escalas : 

1.  A macro escala, representada a 1:100.000, 1:50.000, e 1:25.000, ilustra no 
contexto europeu e mediterrâneo as ligações e extensões do porto e da cidade 
de Génova e também as relações com o território provincial e regional. 

2. Na escala das relações urbanas e intercomunais (escala 1:25.000 e 1:10.000) 
aparecem as relações com as linhas de contenção da expansão urbana, as 
redes de infra-estruturas, os grandes serviços urbanos e as grandes 
actividades produtivas, e sobretudo as áreas sujeitas a transformações e as 
áreas de concertação.  

3. A escala das relações locais identifica os perímetros das diferentes áreas de 
transformações, requalificações e de conservação, acompanhados de quadros 
indicando os objectivos, o grau de transformação ou de conservação. A 
alternativa a considerar, as funções admissíveis, as modalidades de 
intervenção, o nível dos equipamentos e infra-estruturas, e as directrizes 
regulamentares.  

Nas escalas das relações urbanas e a de relações locais, a ligação entre os arranjos 
urbanísticos e as restrições impostas pela geomorfologia e as bacias hidrogeologicas 
são analisados em detalhe, merecendo planos específicos.  
A avaliação ambiental e o regulamento completam o PUC. A avaliação concentra, 
em particular sobre as relações com o ‘piano territoriali di coordinamento paesistico-
ambientale’, os planos dos parques naturais e os planos das bacias hidrográficas. 
Para a regulamentação, o território é também dividido em áreas de conservação, 
áreas de requalificação e zonas de transformações e cada sector tem normas 
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10. ANÁLISE E CONCLUÇÕES 

 
Esta dissertação privilegiou a leitura diacrónica e sincrónica da legislação sobre o 
planeamento urbano, dos planos como representação dos discursos e das 
intenções de planeamento e da situação do contexto sociodemográfico e económico 
no qual se inserem as acções. Ficou de lado outras questões de regulação, 
nomeadamente a questão dos actores e a governança considerada de uma maneira 
simplificada como representada nas acções. Trata-se com esta leitura, de estar 
circunscrito pela procura de respostas aos questionamentos e hipóteses iniciais que 
que acompanharam esta investigação: 
1. Qual foi o lugar do planeamento estratégico nos sistemas de planeamento 

urbano nestes últimos vinte anos? 
2. O planeamento estratégico complementa o planeamento tradicional ou eles são 

concorrenciais? Podem fazer parte de um sistema coerente? Como se articulam 
os diversos projectos no quadro geral do planeamento ?  

3. Há uma convergência no domínio de planeamento entre a França (Marselha) e a 
Itália (Génova) nestes últimos anos ? 

 
Para responder a estas questões parece necessário distinguir inicialmente, as 
operações ou projectos estratégicos (planos estratégicos de cidades ou 
aglomerações e os projectos urbanos), considerados como um conjunto de acções 
(físicas, económicas, sociais) representadas por um plano, com um horizonte 
temporal fixado, objectivos, intervenientes e exequibilidade definidos, das partes 
estratégicas opostas aos operacionais ou programáticos próprios dos planos 
urbanos territoriais. Primeiramente trata-se de analisar as relações das abordagens 
estratégicas com os instrumentos de planeamento no interior de um sistema e em 
segundo, o lugar do estratégico no interior dos planos urbanos e territoriais.  
 
Os planos estratégicos e os sistemas de planeamento  
Uma operação estratégica definida por um plano de acções não está integrada 
juridicamente nos sistemas de planeamento Francês e Italiano. Nos dois países 
estudados, nasceu num primeiro tempo no quadro de experimentação de novas 
abordagens operacionais ao lado de um sistema de planeamento em ‘‘cascata’’ 
(região, província, comuna em Itália, aglomeração, comuna em França), e uma 
linearidade de procedimentos (avaliações das necessidades quantitativas, 
definições dos objectivos e seguido pela regulamentação).  
Em França o plano de Lyon 2010 evoluiu para o schéma d’urbanisme (ver 4.1) 
integrando-se no sistema. O projeto urbano Euroméditerranée nasce como uma 
operação de interesse nacional, beneficiando portanto de várias prerrogativas, e 
utiliza a ZAC como meio operacional (podendo assim derrogar aos outros 
documentos de urbanismo, isto até ao ano 2000 era desconectado dos outros 
instrumentos de urbanismo. ver 9.1). A Lei SRU integra as ZAC nas zonas do PLU, 
ao mesmo tempo que o sistema jurídico integra o projecto urbano. Este torna-se o 
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ponto de partida para a concepção do SCOT da comunidade MPM e do PLU de 
Marselha. O plano estratégico de Génova retoma e desenvolve uma série de 
considerações identificadas pelo PRG-PLU, dos quais certas acções de 
requalificação que começaram antes do ‘’Piano della Città’’. Estes exemplos 
demonstram que as abordagens estratégicas não concorrem com o planeamento 
tradicional mas podem lhe complementar.  
Mesmo com a descentralização em França e o sistema regional Italiano, a presença 
do estado se faz sentir nos processos de Marselha e Génova. A Euroméditerranée é 
pilotada pelo estado a quem pertence a maioria dos financiamentos públicos, e o 
plano estratégico de Génova tenta aproveitar de todas as oportunidades de 
financiamento do estado e da Europa (PRU, PRUST, contratos de bairros, URBAN, 
capital europeia da cultura). As operações estratégicas aparecem segundo as 
oportunidades identificadas, quer se tratam de investimentos privados ou 
financiamentos públicos. 
A articulação das operações estratégicas com os outros instrumentos de 
planeamento não segue a linearidade do sistema ‘cascata’, segundo diferentes 
escalas de planeamento: do plano territorial escala macro aos planos operacionais, 
passando pelos planos comunais. Quer sejam desenvolvimentos e situações 
previstas nos planos comunais (Génova) ou sejam a base para a concepção de 
planos comunais ou territoriais (Marselha), pressupõe que o planeamento territorial 
ou comunal sejam suficientemente flexíveis para serem desenvolvidos em projectos 
ou os integrar. A evolução das práticas tanto em França como em Itália caminham 
neste sentido.  
 
O estratégico nos instrumentos de planeamento 
Nos dois países estudados há uma procura de novas articulações entre os planos 
territoriais, os planos de urbanismo comunais e os projectos operacionais. 
Em França depois da lei SRU, que apareceu depois do plano de Lyon 2010, o 
planeamento espacial regulamentar está dando lugar a um planeamento que define 
os objectivos e as linhas estratégicas, dando as orientações gerais, como o SCOT e 
o PLU, cuja relação entre as escalas de planeamento não são estritamente 
vinculativas, mas de ter em consideração (ver 4.3). As relações entre eles são 
asseguradas por indicações, proposições e orientações, indo até à definição de 
territórios de projectos operacionais, em vez de zonamentos e regulamentos rígidos. 
A coerência do conjunto é assegurada por temáticas transversais abordados nos 
documentos sectoriais (tais como o PLU e PLH) que o SCOT deve integrar (ver 
esquema 2) e pelo respeito das leis e directivas do Estado, assegurados pela 
presença dos prefeitos nas aglomerações e comunas.   
Em Itália o planeamento se faz em três etapas (regional, provincial e comunal) cujas 
relações são asseguradas pelo papel de coordenação do planeamento provincial. 
Na região Ligúria, as reformas preconizaram transformações de conteúdos nos 
diferentes planeamentos e procedimentos de concertações previstas nos próprios 
planos regionais, provinciais ou comunais, assim como aprovação nas próprias 
instâncias de elaboração depois dos pareceres dos outros escalões. Também os 
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temas transversais abordados pelo planeamento regional e provincial (infra-
estruturas, equipamentos públicos, tramas verdes e azul, actividades produtivas) e 
os tratados nos planos sectoriais tais como o ‘piano territoriale di coordinamento 
della Costa, le ‘piano territoriale paesistico-ambientali’, planos das bacias 
hidrográficas fazem a ligação entre os diferentes níveis.  
Nos dois países os conteúdos dos planos diversificaram-se para propostas, 
orientações e menos regulamentação estritamente vinculativa sobre a organização 
espacial, visíveis nas representações gráficas que privilegiam os esquemas de 
comunicação em vez de se limitar a representações de zonamentos de perímetros. 
No entanto o planeamento espacial não desaparece, mas já não pretende controlar 
todo o território. Assim o planeamento nestes países evolui para uma maior abertura 
aos projectos na medida em que os planos dão as orientações e deixa o 
desenvolvimento das realizações aos projectos.  
 
Nos dois países as relações dos poderes locais com o Estado mudaram 
profundamente. Em França, os novos organismos de governo metropolitanos, são 
factos consumados, mas o estado contínua presente para promover a cooperação 
intercommunal e atrair o investimento privado (exemplo a Euroméditerranée). Em 
Itália aparece novas formas de cooperação e concertação entre as divisões 
administrativas, o Estado apresenta-se através de contratos programas e 
investimentos públicos pontuais (ligados a eventos em Génova). Apesar das 
organizações administrativas diferentes, o planeamento destas duas cidades 
estudadas tendem para uma convergência nas temáticas económicas, sociais e 
ambientais, assim como na procura de investimentos públicos e privados através da 
importância atribuída aos projectos pelo planeamento estratégico.   
 
Qual foi a importância do planeamento estratégico nos sistemas de 
planeamento, durantes estes últimos vinte anos? 
 
O planeamento estratégico abriu o caminho para um planeamento como projecto 
colectivo fazendo intervir uma multiplicidade de actores e ocupando-se não somente 
do desenho urbano mas também do emprego, das relações sociais, da 
intensificação da vida urbana e de outros temas, caracteriza-se pela escolha de um 
numero restrito de problemas a resolver, às vezes numa área limitada, mas capazes 
de ter largas consequências sobre o território:   
- O piano della cittá praticamente se limita ao centro histórico de Génova, mas o 

transforma em um centro turístico e de lazer, referencia e ponto de apoio para o 
desenvolvimento de toda a cidade, tendo efeitos sobre a região.  

- O projeto da Euroméditerranée se limita a uma área de 311 hectares e ocupa-se 
essencialmente de atrair as empresas e empregos no sector terciário, esperando 
repercussões nos sectores menos qualificados. Da mesma maneira, este 
projecto é o ponto de referência para a elaboração dos planos à escala da 
cidade e da metrópole.  
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O planeamento influenciado por estas abordagens, se ocupa de coordenar os 
actores, de escolher os perímetros e os temas estratégicos mais qualitativos e agindo 
de maneira indirecta sobre o resto, que quantitativos, estritamente funcionais e 
tentando controlar tudo. As escolhas implicam a assunção de desigualdades de 
tratamento que outras formas de regulação tentam resolver, nomeadamente a lei 
Francesa SRU (solidariedade e renovação urbana) impondo por exemplo cotas 
mínimas de habitações sociais, na procura de uma redistribuição mais equitativa das 
riquezas e de uma coesão social ainda por definir com mais precisão. 

A introdução de uma maior flexibilidade facilita a articulação entre as diferentes 
escalas de planeamento, a interacção entre os diferentes instrumentos e a abertura a 
outros intervenientes através dos projectos. A relação entre as escalas já não 
obedece à linearidade dos processos dos sistemas em ‘cascata’.  

Na impossibilidade de prever o futuro e de medir todas as consequências indirectas 
das acções, o planeamento se faz por ajustes sucessivos a partir de balanços 
intermediários. A estratégia como um conjunto de acções para responder às 
evoluções das dinâmicas urbanas nas diversas esferas (económicas, social, 
espacial…) surge após a estratégia, expressão das intenções montadas num plano. 
Neste sentido o estudo de casos não constitui uma construção de modelos a imitar, 
pois as reacções das dinâmicas locais dependem de cada contexto e também a 
procura de oportunidades implica seguir a evolução da economia global e suas 
relações com o local. Mas é a ocasião para construir uma grelha de procedimentos e 
abordagens, importantes para a construção do pensamento sobre as estratégias de 
desenvolvimento urbano, onde o processo e a organização do processo, que será 
seguido pela programação da realização, são as questões centrais.  

 

 

Lisboa, Outubro de 2013 
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