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Introdução 

A participação do cidadão no âmbito da organização administrativa é um fenómeno 
com cada vez maior presença nos sistemas jurídicos das nações. No final da 
Segunda Guerra Mundial, e especialmente na década de 70 [1] [2], a Administração 
Pública veio deixando o seu modelo geral de planeamento e actuação de imposição 
essencialmente autoritária (top-down) – que em Portugal vigorou durante todo o 
regime do Estado Novo [3] –, passando a prosseguir fins económicos e sociais que 
por si só determinassem transformações na sociedade [4] e que buscassem a 
eficiência e a economia de mercado [5]. Nesta sede, revelou-se essencial alterar o 
modelo de actuação até então utilizado pela Administração Pública no sentido de 
garantir uma maior e mais eficiente cooperação com os agentes envolvidos, com 
vista a um processo de tomada de decisões legítimo e que melhor acomodasse a 
participação do cidadão em questões para si relevantes (bottom-up). Esta construção 
inclusiva do bem-estar da comunidade na actuação pública foi iniciada por Murphy 
(1985) e desenvolvida por autores como Blank (1989), Getz (1991) e Macbeth 
(1997) [6]. 
No que concerne à participação da comunidade no processo de planeamento do 
ordenamento do território, esta teve a sua origem nos Estados Unidos da América no 
final dos anos 70, desenvolvendo-se rapidamente na Europa.  
Sem prejuízo de se reconhecer a importância de todos os stakeholders no processo 
de tomada de decisão, e assumindo-se o conceito de stakeholder apontado por 
Freeman [7], centraremos a nossa análise na participação do cidadão no processo de 
planeamento do ordenamento do território com relevância turística, procurando 
perceber através da análise de casos específicos em que medida este assume o papel 
que o modelo bottom-up lhe confere.  

A Participação do Cidadão na Gestão da Administração Pública 

A participação do cidadão na Administração Pública não se concretiza através de 
uma configuração única, podendo revestir diferentes formas e graus de intensidade 
[4].  
O planeamento do território tem vindo a assumir-se como uma área em que é 
determinante o papel do cidadão em colaboração com a Administração Pública. Na 
génese desta colaboração encontra-se o elevado grau de discricionariedade da 
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actividade administrativa, o qual necessita de um contrapeso que residirá na esfera 
do cidadão.    
Sendo o turismo parte integrante da ponderação do ordenamento do território, 
procuraremos perceber em que medida é relevado o processo de participação do 
cidadão no planeamento do território turístico. 

A Participação do Cidadão no Planeamento do Ordenamento do Território 
com Relevância Turística 

O planeamento turístico tem andado sempre de mãos dadas com o planeamento do 
ordenamento do território, geralmente aos níveis regional e local [2]. Vários autores 
consideram que é vital para a consagração de uma fórmula bem-sucedida de 
desenvolvimento turístico a participação do cidadão na mesma. Aliás, Bramwell e 
Lane [8] incisivamente apontam que o planeamento estatal/governamental tem vindo 
a granjear uma reputação negativa junto dos Administrados, pelo que será 
fundamental alterar este status quo. Também considerando o relevante impacto do 
planeamento, Aramberri [9] refere que a solução adequada para a definição do 
mesmo passará sempre por planear com a comunidade e não para a comunidade. A 
própria Organização Mundial do Turismo define que o turismo sustentável deve 
basear-se em trabalho conjunto [10]. 
O turismo deve, assim, ser pensado como uma força motriz proactiva que procura a 
maximização de benefícios positivos para todos os envolvidos e por ele afectados 
[11]: é com base nesta premissa que os autores justificam que o planeamento 
turístico deverá apresentar-se fundamentalmente como um processo conjunto de 
tomada de decisões [12]. 

Enquadramento Jurídico da Participação do Cidadão no Planeamento em 
Portugal 

A Lei n.º 35/98 de 11 de Agosto, que estabelece as bases da política de ordenamento 
do território e de urbanismo, define como vector geral de actuação o princípio da 
participação. Estabelece ainda que os instrumentos de gestão territorial são 
submetidos a prévia apreciação pública e que aqueles que sejam vinculativos dos 
particulares são objecto de mecanismos reforçados de participação dos cidadãos, 
nomeadamente através de formas de concertação de interesses. 
Também o Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, que desenvolve as bases da 
política de ordenamento do território e de urbanismo, determina, por um lado, o 
direito à informação dos interessados e, por outro, o direito de participação dos 
mesmos. 
A lei determina que a Administração Pública se encontra sujeita ao dever de 
ponderar as propostas apresentadas. Esta norma, de conteúdo aberto, deixa ampla 
margem de discricionariedade ao legislador / planificador: em que se traduz, afinal, 
este dever? No direito alemão, esta ponderação é considerada como a obrigação 
central da actividade de planificar, que deve fundir todos os interesses relevantes [4]. 
Não obstante, e reportando à situação nacional, parecerá que a real percepção dessa 
ponderação por quantos contribuem para o processo é a de que pouca relevância é 
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conferida ao cidadão participante, podendo esta face da democracia participativa que 
se pretende ser, a final, colocada em causa. E este é, a nosso ver, manifestamente, 
um campo em que as entidades competentes devem apostar. Jamal e Getz [12] 
sugerem mesmo este eixo como questão fundamental a considerar na abordagem do 
planeamento.  

A Participação Efectiva do Cidadão Nacional 

O legislador definiu um modelo com expressão legal do princípio da participação do 
cidadão no processo de planeamento do território – logo também do território 
turístico. 
Existindo a base legal para um modelo com influência bottom-up (sem nunca, 
todavia, se perder a matriz top-down [3]), resta perceber como participa 
efectivamente o cidadão particular. E é neste ponto que os resultados são 
decepcionantes, como demonstraremos. 

Limitações / Constrangimentos à Participação do Cidadão 

Os números apontados não são caso único de Portugal, o que levou ao estudo dos 
motivos para tão fraca intervenção dos particulares no processo de planeamento. 
Hall [2] apresenta sete impedimentos ou limitações, identificados por Jenkins 
(1993), à participação pública no planeamento do turismo, e que indicaremos. 
Por outro lado, refere ainda Hall [2], assume igualmente um grau de especial 
complexidade neste processo o facto de existirem – como sucede em Portugal – 
vários níveis de decisão e políticas não coordenadas entre si. Outras preocupações 
parecem assomar nos trabalhos dos autores que sobre “community planning” se 
debruçam [13], sendo a maioria facilmente transponível para o quadro nacional.  

Conclusão 

A participação do cidadão na gestão da Administração Pública pode ser percebida 
[14] como uma forma de completar a democracia participativa e como uma garantia 
constitucional contra a actuação abusiva da Administração, mesmo em matérias em 
que esta detém ampla margem de discricionariedade.  
A inclusão do cidadão e do seu contributo no processo de planeamento com 
relevância turística contribuirá certamente para a formulação de políticas de longo 
prazo ponderadoras dos interesses dos residentes e dos turistas [2], mas encontra-se 
ainda em estado muito embrionário em Portugal. 
Definido o quadro legal em vigor, analisados os números concretos, apontadas 
justificações para a reduzida relevância da participação do cidadão, deixadas 
propostas para alterar o quadro vigente, resta-nos aguardar que a imparável evolução 
da sociedade do conhecimento defina o caminho a seguir para a efectiva 
implementação da participação democrática no processo de planeamento do 
ordenamento do território. 
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