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1 - ENQUADRAMENTO 

 

Nos territórios de baixa densidade tem-se verificado a partida de grandes contingentes de 

população e o abandono de algumas atividades produtivas. Estes fluxos migratórios que têm 

progredido desde finais dos anos cinquenta, compostos quase exclusivamente por jovens e 

adultos em idade ativa, conduziram a um envelhecimento nos territórios e a um ciclo do qual é 

difícil sair, provocando uma desarticulação na estrutura socioeconómica e condicionando de 

forma vincada iniciativas de revitalização destes territórios. 

O progressivo abandono da agricultura, a praticamente inexistência de indústria no interior ou 

o encerramento das existentes, a fragilidade do tecido económico - social bem como a ausência 

de investimento nos setores primário e secundário, o centralismo político e administrativo e o 

reduzido investimento público têm consequências negativas em termos de oportunidades de 

emprego e afeta de modo decisivo o progressivo despovoamento destes territórios. A inversão 

deste fenómeno requer medidas políticas transversais e concertadas (públicas e privadas) para 

que se criem condições para a revitalização destes territórios e a retenção de valor acrescentado 

sob pena de em poucas décadas desaparecerem por completo. 

 

Neste quadro, a Secção de Municípios de Baixa Densidade e do Mundo Rural entende que é 

urgente implementar as seguintes medidas: 

 

1. Criar o Estatuto da Baixa Densidade e do Mundo Rural: Integrar a baixa densidade, de modo 

transversal, nas políticas da Administração Central, tendo por referência o cartograma e os 

critérios de baixa densidade aprovados pela ANMP, assim como obrigar a que o legislador 

tenha que especificar como é que os vários diplomas se aplicam aos territórios de baixa 

densidade; 

2. Criar o Observatório da Baixa Densidade e da Ruralidade: Promover a avaliação dos 

impactos de todas as políticas, medidas e ações, nos territórios de baixa densidade e rurais, 

designadamente as medidas propostas pela Unidade de Missão para a Valorização do 

Interior; 
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3. Afirmar a lógica do Povoamento sobre a lógica do Ordenamento formal do território: As 

pessoas e a sua relação com a sustentabilidade ambiental no centro das preocupações e 

objetivos; 

4. Reforçar a autonomia municipal e as finanças locais: Afirmar o primado da disponibilidade 

dos serviços à população em articulação com formas racionais de descentralização do 

Estado e materializar uma efetiva compensação dos territórios de Baixa Densidade e do 

Mundo Rural pelos bens e serviços ecológicos produzidos em sintonia com a evolução da 

fiscalidade ambiental (transferências financeiras positivas e não meramente 

compensatórias dos atrasos e dificuldades); 

5. Garantir uma efetiva e adequada valorização dos recursos endógenos: As atividades 

primárias devem ser desenvolvidas numa lógica mais alargada (mercados locais, nacionais e 

globais) e numa base de prioridade ao mercado e à distribuição/venda sobre os 

recursos/produção; 

6. Afirmar o Turismo em Espaço Rural como uma nova fronteira do desenvolvimento 

económico e social: As tendências pesadas da procura mundial (crescimento forte do 

mundo emergente, diversificação dos mercados, envelhecimento da população, valorização 

da diferenciação genuína, primado da experiência sobre os meros recursos e produtos) 

abriram uma grande oportunidade de internacionalização que urge aproveitar de forma 

sustentável e planeada. 

7. Aplicar aos territórios de Baixa Densidade um choque fiscal: Dinamizar a competitividade 

e a empregabilidade nos territórios de baixa densidade, designadamente ao nível dos fundos 

comunitários e da política fiscal. Promover a majoração de todos os apoios às empresas e 

ao sistema de conhecimento científico que resulte em I&D, bem como alargar as vantagens 

fiscais, já atribuídas a estrangeiros, aos migrantes e emigrantes que entretanto queiram ir 

viver em territórios de baixa densidade e rurais, bem como instituir um mecanismo que 

adeque as avaliações dos lotes/terrenos existentes em zonas industriais e que obrigue os 

bancos a colocar no mercado os lotes e os pavilhões que estão em sua posse. Redefinir os 

critérios de discriminação positiva dos territórios de baixa densidade no âmbito do Portugal 

2020, bem como criar programas específicos para os T.B.D; 
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8. Adequar a política educativa à baixa densidade: Diminuir o número de alunos por turma 

nos vários níveis de ensino, assim como proceder à transferência de 15.000 vagas no ensino 

superior, que atualmente estão afetas às Universidades e Politécnicos localizados nas Áreas 

Metropolitanas, para as Universidades e Politécnicos localizadas/os nos territórios de baixa 

densidade. 

 

 

A PRESENTE PROPOSTA DEVERÁ SER ENVIADA À UNIDADE DE MISSÃO PARA A 

VALORIZAÇÃO DO INTERIOR. 

 

 

 

 

 

 

Coimbra 14 de junho de 2016 


