
Sinergias urbano-rurais e a 
coesão territorial

Robust - 4 novembro 2021
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Territórios sob pressão



Ocupação do solo 2018



estratégia e agenda para o território

Medidas de política:

Valorizar o território através da paisagem

Otimizar a conectividade ecológica nacional

Fortalecer as relações rurais-urbanas



Compromissos de política 

Adaptar os territórios e gerar resiliência- Reabilitar a rede hidrográfica, preservando 

os valores naturais, garantindo a redução do risco de cheias e assegurando a qualidade das 

massas de água;

Descarbonizar acelerando a transição energética e material - Promover a 

transição para uma economia circular, dando especial atenção às Agendas Regionais de 

Economia Circular e às Agendas Urbanas;

Remunerar os serviços prestados pelo capital natural- Adotar instrumentos 

económicos para a conservação da biodiversidade e remuneração dos  serviços de 

ecossistemas no âmbito dos instrumentos de financiamento da agricultura e floresta e do 

Fundo Ambiental;

estratégia e agenda para o território



Compromissos de política 

Alargar a base económica territorial com mais conhecimento, inovação e 

capacitação- Promover: i) novas formas de gestão e valorização da floresta (nova 

economia da floresta); ii) o restabelecimento de áreas agrícolas que incorporem mais 

inovação e conhecimento; iii) combinações de valorização de produtos locais e alimentação 

saudável e segura;

Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova cultura de 

território- Promover parcerias para a gestão territorial capacitando os atores para as redes 

colaborativas interurbanas, para a cogestão de áreas protegidas e para as parcerias urbano-

rurais (mercados locais, serviços de apoio à economia, serviços de apoio geral, rotas turísticas, 

entre outras);
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Compromissos de política 

Integrar nos IGT abordagens de sustentabilidade- Promover a escala 

supramunicipal para o desenvolvimento de abordagens de sustentabilidade, nomeadamente 

para a gestão do ciclo urbano da água, de sistemas e infraestruturas, modelos de economia 

circular e de mobilidade sustentável, adotando os princípios da gestão adaptativa;

Garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos- Progredir na 

compatibilização entre os usos do solo e os territórios expostos a perigosidade 

Reforçar a eficiência territorial nos IGT- Travar a artificialização do solo e promover a 

reutilização do solo enquanto suporte das atividades humanas edificadas;
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Condomínio de Aldeia

Medidas de 
estímulo ao 

investimento 
privado

Financiamento 
modalidade 
Multifundos

Recuperar 
Portugal (PRR), 
PDR, FA, FFP

…

Medidas

programáticas de 

intervenção

 Apoios às ações de investimento

 Apoios à manutenção e gestão

 remuneração dos serviços dos ecossistemas




