
 
 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Monitorização de Planos Municipais de 

Ordenamento do Território 

 
 

José Manuel Pereira Lopes  *

 

 

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia do Território 

 

 

Júri 

Presidente: Prof.º Doutor Rui Manuel Moura de Carvalho Oliveira 

Orientador: Prof.ª Doutora Maria Beatriz Marques Condessa 

Vogal:         Prof.º Doutor Jorge Manuel Lopes Batista e Silva 

Setembro 2011 

 

jose.manuel.lopes@ist.utl.pt*



I 
 

Agradecimentos 

Á minha família, em particular aos meus pais e irmãs, pelo apoio, valores e educação transmitida. 

Aos meus tios pelo alojamento e àquela pessoa especial pela paciência, conforto e partilha de 

objectivos. 

A todos quantos conviveram comigo no Instituto Superior Técnico, que me fizeram crescer enquanto 

homem e enquanto técnico, sem esquecer os meus colegas de Engenharia do Território e os 

excelentes professores que sempre tive. Em representação desses recordo dois, que de forma 

especial acreditaram nas minhas capacidades: o primeiro, o Professor Jorge Batista e Silva que 

possibilitou a transferência interna para Engenharia do Território e o último, a Professora Maria 

Beatriz Marques Condessa, por pacientemente me acompanhar no desenvolvimento desta 

dissertação. 

Agradeço à Câmara Municipal de Ourém por acreditar na minha capacidade de trabalho, aos técnicos 

da DPOT por me terem acolhido e tratado como um deles, aos executivos de Junta de Freguesia que 

me valorizaram e respeitaram, aos munícipes de Ourém pelo carinho demonstrado para com o meu 

trabalho. 

A todos os técnicos municipais e à Engenheira Olga Prada pelo diálogo e resposta aos inquéritos. 

Agradeço aos amigos Sahba Sanai pelo apoio no Inglês e ao artista João Faria Borda de Água pela 

ilustração de capa que, segundo o criador, representa simultaneamente o estudo, a representação, a 

modelação do território e o percurso percorrido ao longo deste curso. Para tal faz alusão à definição 

de uma linha de cota, algures minuciosamente delineada até culminar numa linha mestra, como se 

tenta com esta dissertação. 

Lembro também todos aqueles e aquelas que nas mais diversas situações se cruzaram comigo, me 

fizeram crescer e lutar: na minha comunidade da Atouguia, nos trabalhos que desde tenra idade fui 

desenvolvendo em sítios tão diferentes desde as oficinas a restaurantes e cafés, até ao estágio no 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil e na colaboração com o Laboratório de Tecnologias de 

Informação do Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura do Instituto Superior Técnico.  

O que sou é apenas, e só, um somatório modesto de uma parte de cada um de vós.  

Por tudo, o meu eterno obrigado.  

  



II 
 

Resumo e Palavras-Chave 

O ordenamento do território é a ciência que regula as interacções entre o Homem e o território, 

servindo-se do planeamento, sobre a forma dos instrumentos de gestão territorial, para concretizar 

essa relação. Os planos à escala municipal assumem particular relevo nesse sistema de 

planeamento, pois é através deles que se pode classificar e qualificar o solo, ferramentas 

fundamentais da política actual de ordenamento do território e urbanismo. 

A subsidiariedade, o privilégio do nível decisório mais próximo do cidadão, bem como a participação 

pública, reforço do acesso dos cidadãos aos procedimentos de planeamento, são princípios 

fundamentais dessa política. 

Tendo em conta que a monitorização é essencial na concretização de procedimentos de planeamento 

mais eficazes, dinâmicos e sustentáveis, estudou-se nesta dissertação a utilização de indicadores na 

monitorização (participada) de execução de planos municipais de ordenamento do território. 

O estudo consistiu num enquadramento ao sistema português de ordenamento e planeamento do 

território, numa análise algumas metodologias de monitorização e participação e no estudo de vários 

relatórios de estado de ordenamento do território já elaborados.  

Após esse trabalho procedeu-se à elaboração de uma proposta de indicadores de monitorização de 

execução e sua aplicação ao caso de estudo do PDM em vigor para o município de Ourém, 

sufragada previamente por um processo de participação pública junto dos stakeholders locais. 

Palavras-chave: 

 Planeamento Municipal, Participação Pública, Monitorização de Execução, Indicadores 
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Abstract and Keywords 

Spatial Planning is the science which regulates the interactions between Man and Territory, resorting 

to planning, via the instruments of territorial management, to materialise that relationship. The plans at 

the municipal scale are of particular importance in that planning system, for it is through them that land 

can be classified and qualified – thus constituting fundamental tools of the current policy of spatial 

planning and urbanism. 

Subsidiarity, the privilege of the decisional level closest to the citizen, along with public participation, 

reinforcement of the citizens’ access to planning procedures, all are fundamental principles of that 

policy. 

Considering that monitoring is essential in creating planning procedures that are more effective, 

dynamic, and sustainable, the use of indicators in (participative) monitoring of the execution of 

municipal plans of spatial planning is studied in this work. 

The study consisted of a framing of the Portuguese system of spatial and land use planning, in an 

analysis of a number of monitoring and participation methodologies, and the study of several existing 

reports on the state of territorial planning. 

Following that step, a proposal of indicators of execution monitoring was created, and applied to the 

case study of the current Municipal Master Plan of the municipality of Ourém, previously suffragated 

by a process of public participation by the local stakeholders. 

Key words: 

 Municipal Planning, Public Participation, Execution Monitoring, Indicators 
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1 Introdução 

1.1 Justificação do tema 

O ordenamento do território tem-se assumido como parte importante, senão mesmo essencial, da 

vivência humana. O território é o palco da nossa vida e actuação, será tão mais harmonioso, 

funcional e sustentável quanto maior e mais profícuas forem as preocupações e abordagens sobre 

ele. 

Desde o século XX, em particular com as alterações legislativas ocorridas em Portugal na sua última 

década, que o planeamento do território corresponde à materialização desse desiderato, no qual o 

planeamento municipal, através das várias medidas de descentralização de poderes ocorridas, é uma 

peça vital. Cabe apenas aos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) a possibilidade 

de classificar e qualificar o solo de forma fundamentada e criteriosa. 

Dessas alterações são de salientar as mudanças regulamentares ocorridas em 1998, com a 

publicação da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo (LBPOTU) e em 

1999, com o novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). Esta legislação 

introduziu no planeamento do território o procedimento de avaliação dos planos, bem como a 

obrigatoriedade de elaboração de Relatórios de Estado de Ordenamento do Território (REOT) a cada 

dois anos, por parte das entidades da administração pública. 

A pertinência contextual deste trabalho assenta ainda no facto de grande parte dos Planos Directores 

Municipais (PDM) do país se encontrarem em revisão sendo que, segundo o regime jurídico actual, 

essa revisão deve ser precedida de uma avaliação de execução do plano vigente por forma a 

justificar, por exemplo, a classificação e reclassificação de solo.  

Estas exigências legais, conjuntamente com as preocupações crescentes com os impactes das 

acções humanas no território, justificam que se estabeleçam metodologias de avaliação e 

monitorização com a finalidade de se integrarem no planeamento encarado como processo, essencial 

na materialização de modelos participados de gestão do território, nos quais os valores e opiniões 

dos agentes locais são considerados e integrados na dinâmica dos próprios planos. Nesse sentido a 

crescente democratização da sociedade levou à assunção do paradigma da participação pública, 

agora um princípio basilar da política portuguesa de ordenamento do território e urbanismo que 

importa potenciar. 

Numa lógica de democracia participativa considera-se hoje que a monitorização do estado do 

ordenamento e planeamento do território, enriquecida com processos de participação pública, são 

formas de promoção de melhores práticas e planos, na construção de território mais sustentáveis. 

A presente dissertação é um contributo nesse sentido. 
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1.2 Objectivos 

Face ao contexto apresentado o principal objectivo desta dissertação é estabelecer uma proposta de 

indicadores de monitorização de PMOT, que permitam aferir, em particular, o grau de execução 

desses planos. Esse objectivo principal atinge-se por sua vez pelo materializar de outros objectivos 

específicos, nomeadamente:  

 Referência ao sistema de ordenamento e planeamento do território português; 

 Enquadramento teórico de metodologias de monitorização de planos; 

 Análise de REOT já elaborados; 

 Proposta de indicadores de monitorização de planos municipais de ordenamento do território, 

nomeadamente para aferir o seu grau de execução; 

 Aplicação de alguns desses indicadores, validados por um processo de participação pública 

junto de actores locais, a um caso de estudo. 

 

1.3 Metodologia  

Para concretizar os objectivos identificados conceptualizou-se uma metodologia que visa o seu 

cumprimento. Essa metodologia corresponde a cinco fases distintas que influenciam a própria 

estrutura da dissertação. 

A primeira fase é a mais extensa, dedicada ao macro enquadramento da área científica em estudo, 

concretamente do ordenamento do território, planeamento e urbanismo. É também nesta parte que é 

feita a referência a alguns conceitos teóricos relevantes na conceptualização de modelos de 

monitorização e a avaliação com recurso a indicadores. É realizada através de uma pesquisa 

bibliográfica dos domínios referidos e da consulta de diplomas legais relevantes. 

A segunda fase serve para enquadrar a selecção de indicadores de monitorização, através da 

análise de REOT elaborados, identificando indicadores e as melhores práticas utilizadas.  

Na terceira parte estabeleceu-se contacto com alguns técnicos municipais que lidam directamente 

com a temática do território à escala local, de forma a enriquecer a selecção de indicadores de 

monitorização. Procede-se nesta parte do trabalho à escolha de alguns dos indicadores considerados 

relevantes para a monitorização de execução de um PMOT.  

Na quarta e última fase da metodologia aplicam-se os conceitos estudados e alguns dos indicadores 

seleccionados a um caso de estudo em particular, com a finalidade de se aferir o grau de execução 

de um PMOT. Essa aplicação é validada previamente por um processo de participação pública.   

Na figura seguinte mostra-se a conceptualização desta metodologia onde se referem as quatro fases 

percorridas pela sua ordem de ocorrência, bem como os principais conteúdos desenvolvidos nessas 

etapas. Enunciam-se ainda aqueles que são os principais outputs desta dissertação: com a letra a) 
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um conjunto de indicadores que podem servir para a monitorização de um qualquer PMOT
1
 e com a 

letra b) os resultados da aplicação de alguns desses indicadores a uma realidade particular. 

Figura 1: Metodologia utilizada para a identificação e aplicação de indicadores de execução 

  

1.4 Estrutura da dissertação 

A metodologia criada reflecte-se na estrutura pela qual se encontra delineada esta dissertação, que 

se divide por oito capítulos: 

 Capítulo 1:Introdução 

 Capítulo 2: Ordenamento e Planeamento do Território 

 Capítulo 3: Avaliação no Ordenamento e Planeamento do Território 

 Capítulo 4: Indicadores de Monitorização 

 Capítulo 5: Os Relatórios de Estado do Ordenamento do Território 

 Capítulo 6: Proposta de Indicadores de Monitorização de Execução de PMOT 

 Capítulo 7: Aplicação a um Caso de Estudo 

 Capítulo 8: Conclusões e Notas Finais 

No capítulo 1, faz-se a introdução da dissertação, apresenta-se a conjuntura que justifica a sua 

elaboração e enunciam-se os seus principais objectivos, bem como a forma de os alcançar.  

O enquadramento do estudo no ordenamento do território é feito no capítulo 2, no qual se analisam 

alguns conceitos importantes, em particular as relações entre ordenamento do território, planeamento 

do território (dando ênfase à escala municipal) e urbanismo. 

                                                      
1
- Ou seja, um PMOT de um qualquer território. 
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O capítulo 3 serve para contextualizar a dissertação nos princípios teóricos da avaliação e da 

monitorização, através de alguns contributos recolhidos na análise bibliográfica onde se identificam 

tipos e metodologias de avaliação e monitorização. Faz-se também referência à forma como a 

informação e participação pública são vitais na construção de modelos de monitorização e avaliação 

mais robustos. 

No capítulo 4 faz-se a abordagem ao estudo de indicadores, sua evolução e utilidade prática, formas 

de análise, critérios e propriedades. Aborda-se ainda a relevância da identificação de objectivos na 

definição e utilização de modelos de monitorização e avaliação.  

Os REOT são estudados no capítulo 5, enuncia-se a história da sua criação, analisam-se alguns 

exemplos de relatórios à escala nacional, regional e local, nomeadamente quanto aos sectores 

focados e indicadores utilizados. Desses indicadores seleccionam-se preliminarmente aqueles que 

podem ser úteis na monitorização de execução de um PMOT. 

A proposta de indicadores de monitorização de execução é feita no capítulo 6, onde se faz também a 

análise das respostas aos inquéritos submetidos a alguns técnicos municipais, que servem de auxílio 

na criação dessa lista própria de indicadores.  

O capítulo 7 é alocado à aplicação dos conceitos estudados ao caso de estudo de Ourém, no qual se 

procede a uma avaliação sumária da execução do PDM desse concelho. Essa aplicação é feita com 

recurso aos indicadores de monitorização que resultam do capítulo 6, dos quais se seleccionam 

apenas os que se entendem representar melhor os valores, pontos de vista e preocupações dos 

agentes locais, aferidos através de um processo de participação pública que se desenvolveu no 

âmbito deste trabalho.  

Finalmente, no capítulo 8 conclui-se a dissertação com o traçar das notas finais e das conclusões, 

onde se plasmam os principais resultados deste estudo, algumas das dificuldades na sua construção 

e os desenvolvimentos futuros que lhe deverão seguir. 
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2 O Ordenamento e o Planeamento do Território 

Pretende-se neste capítulo enquadrar o contexto e alguns dos conceitos que integram o ordenamento 

do território e o planeamento. Pela sua especificidade e preponderância assumida nesta dissertação 

será dada maior atenção ao planeamento executado à escala municipal. 

Esta contextualização teórica serve para enriquecer a presente dissertação, tentando-se que o seu 

estudo permita identificar as práticas mais correctas e os melhores métodos de avaliação e de 

monitorização participados, embutidos no processo de planeamento, enquanto complemento às 

funções de elaboração, aprovação e execução de planos.  

Deseja-se desse modo que as referências ora apresentadas permitam estabelecer orientações que 

levem ao estabelecimento de um harmonioso plano-processo interactivo e dinâmico, com a definição 

clara de objectivos e em diálogo entre técnicos, políticos e populações, em oposição ao conservador 

e rígido plano-imagem no qual se desvaloriza a sua execução e implementação (Pereira, 2008). 

2.1 O contexto e os principais conceitos 

A definição de ordenamento do território não é estanque, diverge entre os diferentes autores que 

sobre ele escrevem, apesar de ser consensual que se trata da ciência que faz a gestão da 

interacção do homem com o espaço natural e físico. 

Contudo é comum, nas múltiplas referências ao conceito, lerem-se citações à Carta Europeia do 

Ordenamento do Território (CEOT), o documento que menos controvérsia reúne, aprovado pelo 

Conselho da Europa em 20 de Maio de 1983. Nessa declaração o ordenamento do território é referido 

como “a tradução espacial das políticas económica, social, cultural e ecológica da sociedade. É 

simultaneamente uma disciplina científica, uma técnica administrativa e uma política que se 

desenvolve numa perspectiva interdisciplinar e integrada, tendente ao desenvolvimento equilibrado 

das regiões e à organização física do espaço segundo uma estratégia de conjunto” (DGOTDU, 

1998:19).  

Existem outras definições que também se destacam, como é por exemplo a proferida no Dicionário 

de Geografia, na qual Baud et al. (1999:262) escrevem que “corresponde, na maior parte dos casos à 

vontade de corrigir os desequilíbrios de um espaço nacional ou regional e constitui um dos principais 

campos de intervenção da Geografia aplicada. Pressupõe por um lado, uma percepção e uma 

concepção de conjunto de um território e, por outro lado, uma análise prospectiva”, ou então como a 

que é referida no Dictionaire de l’urbanisme et de l’aménagement, de Merlin et al. (2000:38), “é a 

acção e a prática (mais do que a ciência, a técnica ou a arte) de dispor com ordem, através do 

espaço de um país e com uma visão prospectiva, os homens e as suas actividades, os equipamentos 

e os meios de comunicação que eles podem utilizar, tendo em conta os constrangimentos naturais, 

humanos e económicos, ou mesmo estratégicos”. 

Na legislação nacional tem que se recorrer à Lei de Bases do Ambiente (LBA) para se encontrar uma 

definição para ordenamento do território, apresentado como “processo integrado de organização do 

espaço biofísico, tendo como objectivo o uso e a transformação do território, de acordo com as suas 
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capacidades e vocações, e a permanência dos valores de equilíbrio biológico e de estabilidade 

geológica, numa perspectiva de aumento de capacidade de suporte de vida
2
.”  

A densificação jurídica do ordenamento do território é feita pela LBPOTU, Lei n.º 48/98, de 11 de 

Agosto
3
, que verte para a compêndio jurídico português os objectivos, princípios e conceitos que 

haviam sido enunciados na CEOT.  

A elaboração desta lei, juntamente com os desenvolvimentos legislativos que lhe seguiram, advieram 

dos valores expressos na Constituição da República Portuguesa (CRP), considerada 

“simultaneamente, o diploma instituidor do estado, o diploma fundante do poder político no seu 

exercício diário, a fonte de legitimação dos seus actos, quaisquer que sejam, políticos, legislativos, 

administrativos, judiciais, e finalmente, o conjunto de normas que iluminam um futuro comunitário em 

aberto, que cumpre realizar quotidianamente, em liberdade” (Garcia, 2008:27). 

A previsão constitucional da LBPOTU encontra-se dispersa ao longo da CRP, iniciando-se desde logo 

no artigo 9.º, quando na sua alínea e) diz-se competir ao estado português assegurar um correcto 

ordenamento do território. Essas competências são reforçadas no artigo 65.º, que consagra o direito à 

habitação e urbanismo
4
, enunciando no seu n.º 4 que “o estado, as regiões autónomas e as 

autarquias locais definem as regras de ocupação, uso e transformação dos solos urbanos, 

designadamente através de instrumentos de planeamento, no quadro das leis respeitantes ao 

urbanismo”
5
. 

Pensa-se que, sendo incumbências prioritárias da administração
6
 a promoção de um bem-estar social 

e económico e a qualidade de vida das pessoas, a correcção das desigualdades e a promoção da 

coesão económica só serão conseguidas através de uma correcta política de ordenamento do 

território e de urbanismo
7
, em estrita articulação: o planeamento. 

Entende-se que o ordenamento encontra-se a “montante” do planeamento, tratando o último da 

operacionalização do primeiro, pelo delinear de medidas e acções que o visem cumprir. É um 

processo sistemático, pluridisciplinar que procura estabelecer os meios de alcance dos fins definidos: 

“O planeamento na sua visão mais restrita e tradicional, é uma via para alcançar os objectivos do 

ordenamento do território e do desenvolvimento sustentável
8
, mediante um conjunto de actividades que 

detalham aqueles objectivos no espaço e no tempo, geram, avaliam, e seleccionam as diferentes 

alternativas possíveis para os alcançar, definem os meios necessários e a programação da sua utilização e 

exercem o controlo e a gestão da execução das acções definidas. Na visão mais contemporânea, é 

entendido como um processo negocial que visa coordenar decisões, gerir conflitos e criar consensos entre 

                                                      
2
- Alínea b, do n.º 2 do Artigo 5.º da Lei n.º 11/87, de 7 de Abril. 

3
- Com alterações introduzidas pela Lei 54/2007, de 31 de Agosto. 

4
- Trata-se de um direito de carácter análogo aos restantes direitos, liberdades e garantias.  

5
- Na linha do defendido por Fernanda Paula Oliveira e Alves Correia que entendem o ordenamento do território 

como uma política pública.  
6
- Cfr. Artigo 81.º da CRP. 

7
- Tanto a CRP como a LBPOTU introduzem, nas referências ao ordenamento, o conceito de urbanismo. Embora 

alguns autores o considerem despropositado é sinal da importância da territorialização das políticas na cidade, 
enquanto espaço físico privilegiado de relação com o Homem/espaço. Relação que importa ao ordenamento 
regular. 
8
-Cfr previsto na alínea a) do artigo 81º da CRP. 
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os diversos agentes que intervêm e que estão interessados (stakeholders) na transformação da 

organização do território. O processo de planeamento é, por isso mesmo, uma actividade contínua, cíclica 

e deliberada, prescritiva e prepositiva, ligada às decisões e acções, que envolvem julgamentos de valor, 

face a normas ou “standards” de referência que permitem avaliar a sua eficácia” (Correia, 2001:25). 

A necessidade de planear o espaço, a sua ocupação e transformação, passou em larga medida pela 

aprovação do RJIGT
9
, resultado de um procedimento de simplificação legislativa que materializou as 

regras de aplicação da LBPOTU. Nesses termos, “os planos são os instrumentos que, de forma mais 

adequada, definem as regras de uso, ocupação e transformação do solo” (Lopes, 2010:79). 

Trata-se de uma área científica extensa e complexa, principalmente por se centrar nas relações entre 

actores sociais e, entre estes e o espaço físico em que se inserem. Essa complexidade cria a necessidade 

de existir regulação, cujos valores, princípios e objectivos se analisam de seguida.  

Em jeito de conclusão preliminar julga-se que os conceitos aqui abordados não são estanques, 

variando consoante a fonte consultada. A sua importância mereceria por certo maior consideração, 

sobretudo na perspectiva das ciências jurídicas, para as quais seria interessante abordar a evolução 

histórica do conceito de ordenamento do território, dando especial enfoque ao caso português nas 

décadas de 70 a 90, com a análise das evoluções constitutivas e legais. Contudo, não sendo esse o 

objectivo central desta dissertação faz-se no esquema seguinte um breve enquadramento dos 

conceitos enunciados. 

Figura 2: Relações conceptuais dos domínios científicos em estudo 

 

2.2 Os princípios e os objectivos do Ordenamento do Território 

Como aflorado entende-se que a finalidade maior do ordenamento do território e do urbanismo é 

proporcionar uma correcta e sustentável interacção entre Homem e território. Os seus objectivos 

específicos encontram-se na CRP mas são densificados na LBPOTU. Assim, de acordo com o artigo 

6.º da LBPOTU, são objectivos do ordenamento do território e urbanismo: 

                                                      
9
- Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro. 
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a) “A melhoria das condições de vida e de trabalho das populações, no respeito pelos valores 

culturais, ambientais e paisagísticos; 

b) A distribuição equilibrada das funções de habitação, trabalho, cultura e lazer; 

c) A criação de oportunidades diversificadas de emprego como meio para a fixação de 

populações, particularmente nas áreas menos desenvolvidas; 

d) A preservação e defesa dos solos com aptidão natural ou aproveitados para actividades 

agrícolas, pecuárias ou florestais, restringindo-se a sua afectação a outras utilizações aos 

casos em que tal for comprovadamente necessário; 

e) A adequação dos níveis de densificação urbana, impedindo a degradação da qualidade de 

vida, bem como o desequilíbrio da organização económica e social; 

f) A rentabilização das infra-estruturas, evitando a extensão desnecessária das redes e dos 

perímetros urbanos e racionalizando o aproveitamento das áreas intersticiais; 

g) A aplicação de uma política de habitação que permita resolver as carências existentes; 

h) A reabilitação e a revitalização dos centros históricos e dos elementos de património cultural 

classificados; 

i) A recuperação ou reconversão de áreas degradadas; 

j) A reconversão de áreas urbanas de génese ilegal.” 

A prossecução destes intentos é feita por recurso aos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), os 

quais além dos princípios gerais aplicáveis à administração pública
10

, devem também seguir as 

orientações enunciadas na LBPOTU. Segundo o seu artigo 5.º são princípios da política de 

ordenamento do território e urbanismo: 

a) “Sustentabilidade e solidariedade intergeracional, assegurando a transmissão às gerações 

futuras de um território e de espaços edificados correctamente ordenados; 

b) Economia, assegurando a utilização ponderada e parcimoniosa dos recursos naturais e 

culturais; 

c) Coordenação, articulando e compatibilizando o ordenamento com as políticas de 

desenvolvimento económico e social, bem como as políticas sectoriais com incidência na 

organização do território, no respeito por uma adequada ponderação dos interesses públicos 

e privados em causa; 

d) Subsidiariedade, coordenando os procedimentos dos diversos níveis da Administração 

Pública, por forma a privilegiar o nível decisório mais próximo do cidadão; 

e) Equidade, assegurando a justa repartição dos encargos e benefícios decorrentes da 

aplicação dos instrumentos de gestão territorial; 

f)  Participação, reforçando a consciência cívica dos cidadãos através do acesso à informação 

e à intervenção nos procedimentos de elaboração, execução, avaliação e revisão dos 

instrumentos de gestão territorial; 

                                                      
10

- E. g.: Principio da legalidade, da prossecução do interesse público, da igualdade e proporcionalidade, da 

justiça e imparcialidade, da boa-fé, da colaboração entre a administração e particulares, da participação, da 
decisão, da desburocratização e eficiência, etc. 
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g) Responsabilidade, garantindo a prévia ponderação das intervenções com impacte relevante 

no território e estabelecendo o dever de reposição ou compensação dos danos que ponham 

em causa a qualidade ambiental; 

h) Contratualização, incentivando modelos de actuação baseados na concertação entre a 

iniciativa pública e a iniciativa privada na concretização dos instrumentos de gestão territorial; 

i) Segurança jurídica, garantindo a estabilidade dos regimes legais e o respeito pelas situações 

jurídicas validamente constituídas.” 

Todos estes princípios devem orientar a elaboração de políticas, planos, programas e projectos com 

incidência territorial. Destacam-se a negrito três princípios que merecem particular ênfase neste 

trabalho: procurou-se estudar o papel da avaliação e monitorização participada (participação) no 

planeamento do território à escala municipal (subsidiariedade), em prol do estabelecimento de um 

planeamento enquanto processo, na busca do uso racional e sustentável do território 

(sustentabilidade). 

2.3 O Planeamento municipal 

Como supracitado tanto a LBPOTU como o RJIGT prevêem a concretização das políticas de 

ordenamento do território e urbanismo pelo recurso ao planeamento sobre a forma dos IGT
11

. Esses 

instrumentos respeitam o princípio da tipicidade
12

, segundo o qual compete à administração pública a 

execução do planeamento de acordo com critérios, conteúdos materiais e documentais precisos. 

O sistema de gestão territorial nacional é considerado como um sistema hierárquico, ou em cascata
13

, 

no qual os planos de hierarquia inferior devem seguir as orientações e as estratégias definidas nos de 

hierarquia superior. Esse pressuposto baseia-se também na dimensão territorial sobre o qual esses 

planos incidem, que vai desde o âmbito nacional, ao regional e municipal
14

.  

Existem outros critérios utilizados na definição dos IGT consoante os interesses que prossigam, sua 

eficácia jurídica, finalidade e seu grau de analiticidade. No que concerne à eficácia jurídica dos IGT 

são de relevar aqueles que possuem poderes de planificação plurisubjectiva
15

: os Planos Municipais 

de Ordenamento do Território (PMOT) e os Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT). 

Todos os outros possuem poderes de autoplanificação e heteroplanificação, só são oponíveis aos 

particulares quando são por estes transpostos (Lopes, 2010). 

Os PMOT são um elo fundamental da política territorial, como já dito, é através deles que se 

estabelece o regime do uso do solo, definem-se os modelos de evolução previsível da ocupação 

humana, da organização de redes e de sistemas urbanos e, na escala adequada, os parâmetros de 

aproveitamento do solo. 

                                                      
11

- Embora ainda muitos municípios promovam “estudos urbanísticos ou de conjunto” que não têm qualquer valor 

legal, uma vez que colidem com o principio da tipicidade dos planos. 
12

- Cfr. o disposto na CRP (artigo 165.º, n.º 1 alínea z), na LBPOTU (artigo 7.º) e no RJIGT (artigo 2.º). 
13

- Embora se preveja o mecanismo de contra-corrente, pelo qual os planos de hierarquia superior devem 

respeitar as realidades existentes, também ao nível do planeamento. 
14

- Há excepção dos planos especiais de ordenamento do território cujo âmbito territorial pode não coincidir com 

os limites administrativos de determinada região ou município.  
15

- Vinculam directamente os particulares. 
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Este relevo dado ao poder local na planificação do território foi sendo assumido no decorrer no século 

XX. Sidónio Pardal em 1988, por altura da tradução portuguesa da CEOT, considerava que o poder 

local geria sistemas cada vez mais complexos, correspondendo a um número crescente de variáveis. 

Tal facto derivava das exigências da vida social, que se multiplicavam, e da densificação da relação 

entre o Homem e o território. O mesmo autor defendia que só o planeamento poderia corrigir as 

opções arbitrárias e discricionárias da administração e que o nível municipal era o mais propício e 

equilibrado para tal exercício, pela proximidade aos cidadãos (Pardal, 1988). 

Esta concepção de planeamento local foi sendo construída a partir da revolução industrial, arrastada 

pelo crescimento do fenómeno urbano. Em Portugal os primeiros planos surgiram com o Decreto de 

Lei n.º 10, de 19 de Janeiro de 1865, que criou os Planos Gerais de Melhoramentos. A inexistência 

de resultados práticos consideráveis levou a que em 1934, pela publicação do Decreto-Lei (DL) n.º 

24802, fosse criada a figura de Planos Gerais de Urbanização, instrumentos legais para regulação 

do território em cidades com mais de 2 500 habitantes ou com crescimentos intercensitários 

superiores a 10%. 

Tratou-se de um avanço legal considerável que fez a transposição para o direito nacional das mais 

avançadas preocupações urbanísticas europeias, em especial da escola Francesa, representada por 

Agache, principal mentor dessa legislação (Lôbo, 1993). 

A necessidade de cartografia de base actualizada e de execução de levantamentos topográficos viria 

a atrasar a implementação desses planos, situação que coadjuvada pela precipitada morte do então 

Ministro Duarte Pacheco, levou à ocorrência de uma simplificação legislativa em 1946, pela criação 

dos Anteplanos de Urbanização cuja tramitação era menos exigente
16

. 

Já em 1971, através da publicação do DL n.º 560/71, de 17 de Dezembro, foi revisto o regime dos 

Planos e Anteplanos Gerais de Urbanização, introduzindo-se as figuras de Plano Parcial de 

Urbanização e de Plano de Pormenor. Mais tarde a necessidade de regulação de todo o território 

municipal, e não apenas das cidades, levou a que em 1982 o legislador cria-se pela primeira vez a 

figura de PDM (DL n.º 208/82, de 26 de Março), cuja regulação seria mais tarde aligeirada pelo DL n.º 

69/90, de 2 de Março. 

A simplificação deveu-se ao facto da legislação de 1982 ter uma tramitação pesada, com exigências 

desproporcionais ao nível dos conteúdos técnicos e respectivos processos de elaboração dos PDM. 

Com o DL n.º 69/90 criou-se maior celeridade e pragmatismo no procedimento de planeamento a 

nível municipal, centrando-se o planeador em aspectos de uso, ocupação e transformação do solo, 

em detrimento da abordagem excessivamente holística da legislação anterior (Condessa, 1999). 

Actualmente o sistema de gestão territorial organiza-se de acordo com o esquema seguinte, onde se 

podem perceber as relações existentes entre planos de incidência territorial (omitindo-se os PEOT e 

                                                      
16

- Em 1948 encontravam-se aprovados 28 anteplanos, de um total de 214 iniciados. Em 1954 esse número 

atingiu os 150, de 337 planos em estudo, enquanto no ano de 1960 eram já 234 aglomerados que tinham um 
anteplano de urbanização em vigor, mesmo que em alguns casos tenham sido aprovados com alguns 
condicionalismos. 
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os Planos Sectoriais), bem como algumas regras que devem orientar esses procedimentos de 

planeamento. O esquema foi executado com base no escrito por Ferreira (2005). 

Figura 3: O sistema de planeamento do território, seus valores e a focalização nos IGT de nível 
municipal 

 

Legenda (de acordo com o RJIGT): 

PNPOT 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território: estabelece as 
grandes opções com relevância para a organização do território nacional, 
consubstancia o Quadro de referência a considerar na elaboração dos demais 
instrumentos de gestão territorial. 

PROT 

Plano Regional de Ordenamento do Território: definem a estratégia regional de 
desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e 
considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o 
quadro de referência para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do 
território. 

 

Planos Municipais de Ordenamento do Território: estabelecem o regime de uso 
do solo, definindo modelos de evolução previsível da ocupação humana e da 
organização de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de 
aproveitamento do solo e de garantia da qualidade ambiental. 

PDM 

Plano Director Municipal: estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a 
política municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas 
urbanas, integra e articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de 
gestão territorial de âmbito nacional e regional e estabelece o modelo de 
organização espacial do território municipal. 

PU 

Plano de Urbanização: concretiza, para uma determinada área do território 
municipal, a política de ordenamento do território e de urbanismo, fornecendo o 
quadro de referência para a aplicação das políticas urbanas e definindo a estrutura 
urbana, o regime de uso do solo e os critérios de transformação do território. 

PP 

Plano de Pormenor: desenvolve e concretiza propostas de ocupação de qualquer 
área do território municipal, estabelecendo regras sobre a implantação das infra-
estruturas e o desenho dos espaços de utilização colectiva, a forma de edificação e 
a disciplina da sua integração na paisagem, a localização e inserção urbanística dos 
equipamentos de utilização colectiva e a organização espacial das demais 
actividades de interesse geral. 
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3 A Avaliação no Ordenamento e Planeamento do Território 

O processo de planeamento do território é exigente e complexo e numa altura em que parte dos PDM 

se encontram em revisão importa perceber as razões e os pontos fracos dos planos de “primeira 

geração”, entender principalmente como se poderá no futuro introduzir mais racionalidade aos 

procedimentos, mais dinâmica e estratégia com vista a melhores resultados. 

A monitorização surge como peça vital nessa melhoria qualitativa que se pretende alcançar, com a 

construção de processos de planeamento flexíveis, moldáveis às necessidades dos territórios, 

amplamente participados e em busca de soluções sustentáveis. 

Essa preocupação para com a avaliação/monitorização dos diferentes actos de planeamento tem 

vindo a ser integrada pelo legislador nas regras que regulam o ordenamento do território. Por 

exemplo o DL n.º 69/90, ao abrigo do qual como foram elaborados grande parte dos PDM de primeira 

geração e que se encontram em revisão, refere regular a elaboração, aprovação e ratificação dos 

PMOT, enquanto o actual RJIGT que revogou a legislação de 1990, incluiu a avaliação nos preceitos 

sobre o qual incide, passando a regular o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação 

dos instrumentos de gestão territorial. 

3.1 A Avaliação e o seu enquadramento teórico 

Com a inclusão da avaliação dos IGT na legislação materializa-se aquilo que alguns autores 

defendiam como necessário para o estabelecimento de um planeamento do território enquanto 

sistema integrado. O preceito avaliativo passou a ser enquadrado na “nova” concepção de 

planeamento, em estrita articulação com a dinâmica dos planos, sua elaboração, alteração e revisão.  

Nesse sentido é de referir, por exemplo, que o fundamento de revisão de um plano deve passar pela 

avaliação de execução, como se refere na alínea a) do n.º 1 do artigo 98º do RJIGT em conjugação 

artigo 145º, onde se explicita que a avaliação pode “fundamentar propostas de alteração do plano ou 

dos respectivos mecanismos de execução”
17

. 

A necessidade de se construir um processo de planeamento do território dinâmico e cíclico
18

, 

baseado numa metodologia de avaliação, é também vincada por Portugal (2002), numa adaptação ao 

esquema produzido no âmbito da União Internacional para a Conservação da Natureza, que coloca a 

avaliação no centro das preocupações e nas intervenções territoriais (vd. Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

                                                      
17

- Conforme desenvolvido no capítulo 3.4 em complemento às orientações do Decreto Regulamentar n.º 11 de 

2009, de 29 de Maio, que prevê os critérios a observar na classificação do solo. 
18

- Enquanto mecanismo activo de estruturação territorial, reflexivo e negociado, em detrimento do plano-produto 

ou imagem, quando este plano é encarado como um fim em si mesmo. 
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Figura 4: O ciclo de gestão e a relação com a avaliação 

 

Fonte: Portugal (2002), adaptado de Hockings et al. (2000) 

Apesar do que foi dito, nem a legislação nem sequer as fontes bibliográficas consultadas, são 

unânimes no uso dos vocábulos “avaliação” e “monitorização”.  

Trata-se do mesmo conceito? De que forma se integram com as novas dinâmicas de 

participação pública? 

O acto de avaliar pode ter diversos significados, como seja medir, valorar, comparar, escolher e/ou 

rejeitar, que se relacionam com momentos específicos do processo de planeamento. Existe uma forte 

relação entre a avaliação de planos e o factor tempo, consoante o período temporal em que esta 

ocorre. Além do factor tempo a noção de avaliação pode também ser estendida à formalidade, ou 

seja, consoante o sujeito que a executa. 

Avaliar é um processo complexo, que não deve ser realizado por uma só pessoa, nem se esgota num 

único momento. Serve, segundo Prada (2008) e Batista e Silva et al. (2009), para enriquecer todo o 

processo de ordenamento e planeamento do território, para legitimá-lo e para assegurar uma melhor 

viabilidade aos territórios e o seu uso sustentável. 

3.1.1 Tipologias de Avaliação: Quanto ao período temporal em que ocorre 

Os processos de avaliação podem distinguir-se assim quanto ao período temporal em que ocorrem, 

no decorrer da vigência do projecto/plano, e quanto ao sujeito que a executa. 

Voogd (1983) realça a forte ligação que pensa existir entre a avaliação e o factor tempo, tipificando 

esta em três tipos: Avaliação ex post, ex ante e avaliação in continuum, ou on going. Mais 

recentemente, Batista e Silva, et al. (2009), incluiu uma outra tipologia de avaliação, denominando-a 

de intercalar
19

.  

Na avaliação ex post prevalece uma visão sobre o passado, concentrando-se esta no que sucedeu 

com determinado plano, programa ou política. É uma avaliação sobretudo retrospectiva, na análise 

executada após o estádio de implementação desses planos e projectos, dos resultados obtidos face 

                                                      
19

- No contexto da avaliação do Programa Polis. 
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aos objectivos definidos, além da análise do contexto, onde se averigua, através da observação 

interna e externa da envolvente, se os objectivos e as estratégias contidas nesses planos e projectos 

continuam a fazer sentido. 

A avaliação ex ante foi desenvolvida a partir dos anos 50, tem um carácter antecipatório relacionado 

com um paradigma racional
20

 onde predomina a visão de futuro, centra-se no que irá acontecer. De 

entre alternativas possíveis escolhem-se as estratégias que se consideram melhores, o programa de 

acções mais adequado, tenta-se antecipar as soluções que visem mitigar eventuais desvios futuros à 

implementação do plano. Segundo Prada (2008:48) é neste tipo de avaliação que se pode redefinir 

ou alterar a normativa dos planos, tendo em conta os objectivos de ordenamento do território 

escolhidos. Escreve ainda que a “abordagem ex ante só faz sentido quando se está perante um 

cenário onde existem alternativas, o que não é prática comum em Portugal”. 

A avaliação ex ante divide-se de acordo com duas noções distintas: a avaliação a priori e a posteriori. 

A noção a priori é usada quando as alternativas em consideração não são conhecidas explicitamente 

(como acontece no início da elaboração de um plano), já a noção a posteriori pressupõe o 

conhecimento de um conjunto finito de alternativas. 

Avaliação in continuum é entendida como uma avaliação feita de forma sistemática, com pré-

determinada frequência, que acompanha todo o período de vigência do plano, política ou acção. É o 

tipo de avaliação que pretende dar sentido à ideia de plano-processo, tendo em vista a apreciação 

contínua do plano, do que vai ocorrendo de modo a servir de justificação para decisões de alteração 

e revisão, bem como de apoio à decisão. É uma metodologia “raramente desenvolvida no estrito 

sentido destes termos dando, na prática, origem à produção regular de elementos de avaliação que 

se sucedem no tempo com periodicidade variável e que, em regra, depende da periodicidade de 

obtenção dos dados e da informação que servem de suporte a essa avaliação” (Batista e Silva et al., 

2009:157). 

O mesmo autor apresenta uma outra tipologia de avaliação, muito relacionada com alguns projectos 

de financiamento comunitário que foram objecto de avaliação, à qual chama de avaliação intercalar, 

intermédia ou ínterim. Ocorre sensivelmente a meio do período de implementação ou realização de 

um plano, não sendo por isso tão robusta como a avaliação in continuum (vd. Figura 5). 

Figura 5: Tipos de avaliação tendo em conta o factor tempo 

 

Fonte: Batista e Silva et al., 2009 

                                                      
20

- Associa-se a racionalidade aos instrumentos de análise custo benefício, análise do balanço do planeamento, 

avaliação multicritério, avaliação de impacte ambiental, etc. 
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3.1.2 Tipologias de Avaliação: Quanto à formalidade 

Quanto à formalidade a avaliação pode dividir-se em três tipos distintos: avaliação externa, quando 

feita com recurso a equipas exteriores ao processo, avaliação mista se executada por equipas 

internas com reforço de especialistas e consultores externos, ou ainda avaliação interna, feita por 

equipas da organização que tem a responsabilidade de elaboração e acompanhamento do plano. 

O ideal, conforme assumido por alguns autores, seria que o processo de avaliação e monitorização 

fosse feito internamente, envolvendo a própria equipa responsável pela condução do processo de 

planeamento, pois tal iria reflectir-se numa aquisição e construção de novos conhecimentos que 

reverteriam a favor da qualidade dos planos. 

3.2 A Monitorização e o seu enquadramento teórico 

A avaliação e monitorização são etapas fundamentais no processo de planeamento, já que planear 

sem de antemão ter-se previsto a monitorização/avaliação do planeado considera-se má prática. A 

fazer-se está-se a construir o futuro dos territórios com base em processos frágeis, sem capacidade 

adaptativa de gestão de sistemas territoriais cada vez mais dinâmicos e sensíveis. Como escrito por 

Portugal (2002:7) a monitorização contribui para um processo de planeamento do território “dinâmico, 

contínuo e cíclico para se adaptar à realidade em permanente mudança”, ou ainda por Batista e Silva 

et al., (2009:159), “podendo um plano demorar 10, 20, 30 anos ou mais a concretizar-se torna-se 

muito importante assegurar a adequação do mesmo às circunstâncias de cada um desses tempos, às 

idiossincrasias da própria sociedade em mutação, às muito variáveis condições envolventes e do 

ambiente de decisão, importando cuidar da sua adaptação”. 

O mesmo autor defende que, não apenas a monitorização mas também a participação pública, fazem 

parte de metodologias que visam qualificar o planeamento, por poderem torná-lo num processo mais 

efectivo. Entende a noção de efectivo como o encetar das acções e estratégias que estiverem certas, 

o tornar o plano adequado em resposta às necessidades do território a cada momento, em oposição 

à noção de eficácia, o providenciar de boas práticas ou ainda de eficiência, o executar do plano com 

a mínima alocação de recursos. 

É consensual a necessidade de existir uma estreita relação entre planear e monitorizar/avaliar, pela 

legitimidade que revestem ao planeamento.  

Mas então qual a diferença entre avaliar e monitorizar? 

A noção de monitorização não é unívoca; enquanto alguns autores a definem como um método 

complementar ao de avaliação, outros entendem que se trata apenas de uma tipologia avaliativa. 

A legislação portuguesa de ordenamento do território e ambiente enuncia apenas o que entende por 

monitorização no regime jurídico que regula os estudos de impacte ambiental
21

, quando refere tratar-

se para esse efeito, de um “processo de observação e recolha sistemática de dados, sobre o estado 

do ambiente ou sobre os efeitos ambientais de determinado projecto e descrição periódica desses 

efeitos”. 

                                                      
21

- Cfr. artigo 2.º do DL n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo DL n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 
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O US Forest Service, Serviços Florestais dos Estados Unidos da América, defende em alguns 

trabalhos publicados a primeira tese, considerando existir uma forte relação entre monitorizar e 

avaliar, mas que são procedimentos autónomos. Nos documentos produzidos este serviço mostra 

tratarem-se de procedimentos distintos que se complementam num ciclo de tomada de decisão. 

Nesse ciclo interpretam-se as decisões tomadas em planeamento, definem-se objectivos, monitoriza-

se o seu grau de execução e avaliam-se os resultados (vd. Figura 6). 

Figura 6: O ciclo de monitorização e avaliação 

 

Fonte: Adaptado de US Forest Service (2010) 

 

Uma outra vertente científica defende, por seu lado, que a monitorização é uma tipologia de 

avaliação, baseando-se no significado etimológico da palavra, a qual deriva do latim onde significa 

acto de acompanhar e avaliar. Costa Lobo et al. (1995), referem a monitorização como algo 

fundamental no âmbito do ordenamento e planeamento do território, tratando-se segundo entendem, 

de uma tarefa autónoma de avaliação crítica. 

Vários autores corroboram essa tese, pela qual avaliar e monitorizar são actos conceptualmente 

idênticos, dada a existência de episódios pontuais de avaliação que se revestem em verdadeiros 

processos de monitorização. 

Em suma, neste trabalho corrobora-se a ideia de que a monitorização é uma “função de avaliação in 

continuum do processo de planeamento susceptível de autonomização, tendo como objectivo 

contribuir para tornar mais efectivo o processo de planeamento pela qualificação dos seus 

instrumentos”, na linha do defendido por Batista e Silva (2002:125). 
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3.2.1 Conceitos chave em Monitorização e Avaliação 

Existem múltiplas metodologias e conceitos em monitorização/avaliação, que se multiplicam 

consoante as fontes consultadas. A título de exemplo a escola americana, desenvolvida pelo US 

Forest Service
22

, defende existir muitos tipos e categorias de monitorização, dos quais se destacam: 

Monitorização de Execução: Tem como finalidade fornecer ao decisor informações sobre o 

cumprimento do estipulado, como estão os planos ou projectos a ser executados em relação ao 

previsto. Tem também uma outra vertente mais qualitativa, de avaliação da qualidade com que as 

diferentes acções são executadas. 

Monitorização de Eficácia: Esta abordagem preocupa-se especificamente com os impactes e grau 

de obtenção dos objectivos. Um plano/projecto pode estar a ser implementado como previsto, mas os 

resultados podem não ser os desejados. 

Monitorização de Validação: Incide em particular sobre as considerações que consubstanciaram a 

construção desses planos/projectos, avaliando a pertinência das opções e a qualidade das hipóteses 

face aos resultados obtidos. 

Já a bibliografia nacional, na qual relevam as referências a Batista e Silva, autor que produziu muita 

investigação sobre os conceitos de monitorização, avaliação e metodologias de que estas se servem, 

indica dois conceitos base da monitorização: a perspectiva de conformidade e a de desempenho. 

3.2.1.1 A Avaliação de conformidade 

A perspectiva de conformidade corresponde à visão mais clássica de monitorização, centrada na 

avaliação ex-post, num raciocínio de meios-fins, na correspondência entre intenções e resultados e 

impactes das acções programadas. Pode subdividir-se em quatro sub-tipologias (Batista e Silva, 

1999): 

a) Avaliação do alcance dos objectivos: trata da análise de conformidade entre resultados 

obtidos e intenções de partida. 

b) Avaliação de impactes: preocupa-se com todos os resultados do plano e não apenas 

aqueles que decorrem dos objectivos definidos. 

c) Avaliação de eficácia: centra-se na relação causa-efeito entre os resultados obtidos e as 

medidas e acções executadas. Pretende-se perceber a responsabilidade da execução do 

planeamento na obtenção dos objectivos iniciais e o grau de eficácia do processo. 

d) Avaliação de execução: focaliza-se apenas no plano ou projecto, procurado avaliar se está 

a ser, ou não implementado. 

Existem ainda mais referências a outros tipos de análise tendo em vista a conformidade, como por 

exemplo: 

                                                      
22

- Esta agência desenvolve a sua actividade na monitorização de dez áreas temáticas específicas, entre os 

quais o planeamento e processos, a legislação, gestão de floresta e ecossistemas. 
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e) Conformidade formal: trata da articulação entre as intenções e os objectivos do plano 

(coerência interna), verifica se as acções do plano estão conformes com os objectivos de 

política formalmente estabelecidos. 

f) Conformidade comportamental: analisa o contexto envolvente à implementação do plano, 

em especial o comportamento dos actores em relação às intenções declaradas no 

plano/projecto e assim o grau de fidelidade e comprometimento perante este. 

3.2.1.2 A Avaliação de desempenho 

A visão de desempenho resulta do pensamento pelo qual a mera conformidade não é o único critério 

de sucesso de um plano. De facto percebe-se que, de resultados menos conformes, não se pode 

inferir directamente uma menor eficácia das políticas e portanto uma avaliação negativa do 

planeamento. Este conceito de desempenho é apresentado como algo mais teórico, relacionado com 

a avaliação de planos de carácter estratégico, nos quais o processo de elaboração se torna mais 

importante que o próprio plano, pela capacidade de englobar os esforços dos diferentes actores, pela 

sua importância no processo de decisão e pela forma como é invocado. Tratam-se de processos de 

governância. 

Existem múltiplas perspectivas sobre este conceito de desempenho, como sejam: 

a) Perspectiva da utilização: que reflecte como as intenções e políticas do plano são utilizadas 

enquanto referência em outras decisões a nível operacional, ou seja, o modo como o plano é 

interiorizado e seguido nos procedimentos correntes. 

b) Perspectiva da comunicação: interpreta os padrões comportamentais dos diferentes 

actores e o tipo de comunicação estabelecida entre eles de modo a compreender melhor o 

sucesso do plano e das suas acções, tendo em conta a relação entre a equipa que fez o 

plano e a quem este se dirige. 

c) Perspectiva da optimalidade: procura avaliar em que medida as actuações foram as mais 

correctas consoante o contexto em que foram tomadas, podendo essa avaliação assentar em 

critérios de consistência (compatibilidade entre políticas, planos, programas e projectos), em 

critérios relativos à informação (se essas políticas, planos, programas e projectos incorporam 

o uso dos melhores dados, tecnologias e métodos) e ainda critérios de participação (se todos 

os principais grupos, organizações, unidades sociais e indivíduos participaram na preparação 

desses elementos e nas tomadas de decisão críticas). 

d) Perspectiva de avaliação pelos direitos de planeamento: trata-se de uma óptica distinta 

de todas as outras referidas, na qual se deixa de avaliar o plano tendo em referência os 

atributos tradicionais de avaliação, para se passar a definir um limiar mínimo de rejeição de 

um plano. Ou seja, estipulam-se os aspectos que se pensam inaceitáveis e que tornam um 

plano tão mau que não deve ser aceite como instrumento de planeamento. 

Esta enorme panóplia de conceitos cria algumas dificuldades na gestão e no entendimento destes 

procedimentos avaliativos. Apesar disso pensa-se que se pode resumir a cinco os conceitos 

essenciais nestas matérias: Monitorização estratégica, de objectivos, acções, impactes e execução 

(Batista e Silva et al., 2009). 
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3.2.2 Metodologias de Monitorização e Avaliação 

As referências teóricas em que se envolvem os conceitos de monitorização e avaliação são, como já 

estudado, múltiplas. Tal diversidade em conjugação com a concepção de planos e processos cada 

vez mais exigentes e complexos criou a necessidade de se estabelecerem novas metodologias e 

técnicas de monitorização. Batista e Silva, et al., (2009:162) escreve nesse sentido que “a 

monitorização requer uma multimetodologia, enquanto conjunto mais ou menos vasto de métodos e 

de técnicas que devem ser convenientemente articuladas, ajustadas e aperfeiçoadas ao longo do 

tempo”. 

A evolução da teoria/prática do planeamento tem construído conhecimento e levado a que se 

robusteçam as orientações que defendem uma visão metodológica integrada, em detrimento de 

abordagens simplistas baseadas unicamente numa das tipologias de avaliação enunciadas, que por 

si só pouco acrescentariam pouco à qualidade do planeamento.  

Alexander et al. (1989) referidos em Pinho et al. (2008), propõem uma metodologia agregada, a qual 

denominam por Policy-Plan/Programme-Implementation-Process. Esta concepção combina três 

critérios conferentes de qualidade ao planeamento: monitorização enquanto controlo do futuro, 

enquanto processo de tomada de decisão em condições de incerteza e ainda enquanto visão 

intermédia.  

O método integra a noção de conformidade, processo racional, optimização ex-ante, optimização ex-

post e utilização. A adopção desta estratégia de monitorização/avaliação foi feita em Portugal através 

de uma outra metodologia semelhante denominada Plano, Processo e Resultados (PPR), aplicada 

com bons resultados ao planeamento urbano das cidades de Lisboa e Porto. É uma técnica com uma 

forte dimensão física, centra-se na implementação das propostas do plano, na prática de 

planeamento e nos resultados obtidos em ambiente urbano.  

A sua ponderação é baseada nas dimensões de racionalidade ex-ante, performance e conformidade, 

de acordo com nove critérios: coerência interna do plano, relevância deste para as necessidades e 

ambições da cidade, interpretação do sistema de planeamento, coerência externa, participação 

pública na elaboração e implementação do plano, utilização do plano na toma de decisão, 

envolvimento de recursos humanos e financeiros, eficácia e direcção do plano para o 

desenvolvimento urbano (Pinho et al., 2008). 

Outro exemplo metodológico é apresentado por Batista e Silva, et al. (2009), onde se recomenta a 

concepção de uma multimetodologia durante a monitorização
23

 de programas e planos, baseada na 

avaliação da conformidade entre objectivos e resultados através de uma checklist baseada em seis 

pontos (vd. Figura 7).  

 

 

 

                                                      
23

- Metodologia que permitisse enquadrar o estudo do plano e do sistema real, a sua aderência a este face ao 

resultado desejado, ao resultado observado e ao resultado caso não tivesse existido plano. 
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Figura 7: Possibilidade de checklist metodológica de auxílio à implementação de um sistema de 
monitorização 

 

Fonte: Baseado em Batista e Silva et al., 2009 

Por fim apresenta-se, no contexto da monitorização do planeamento municipal, uma metodologia 

criada por Prada (2008). A autora esquematiza um mecanismo de monitorização composto por seis 

fases, com base em ciclos de dois anos que correspondem à elaboração dos REOT (vd. Figura 8). 

A primeira fase centra-se no motivo da avaliação, reflecte o porquê de ela acontecer, o seu 

propósito. Deve incluir um estudo aturado do território em causa, fazendo o seu diagnóstico e 

realçando os factores que mais prejudicam o seu desenvolvimento sustentável, por forma a permitir 

definir melhor o motivo da avaliação. 

A fase número dois serve para reflectir as dimensões da avaliação, tenta responder às perguntas “O 

quê? Para quê?”, e formaliza-se pela decomposição do processo de monitorização em elementos 

menos complexos. Devem ser identificados os níveis de abordagem, o sistema territorial, a 

implementação dos PMOT, as estratégias e objectivos que vão ser alvos de monitorização.  

Na terceira fase identificam-se e seleccionam-se os intervenientes do processo, definindo-se a forma 

de envolvimento desses actores. Já a quarta fase é utilizada para programação de 

responsabilidades, onde se aclaram as tarefas necessárias levar a cabo para se cumprirem os 

objectivos da avaliação.  

A operacionalização da avaliação é feita na quinta fase, etapa onde se gastará mais tempo no ciclo. 

Trata-se nela a execução das tarefas identificadas anteriormente devendo corresponder à criação da 

estrutura técnica e organizacional, à alocação de recursos humanos a cada tarefa pré-estabelecida, à 

recolha de informação e à participação dos actores na produção dos documentos intercalares na 

medida em que foram planeados. 

•  Ponto de Vista - Qual o ponto de vista, qual o 
sentido da monitorização? 

V 

(Viewpoint) 

•De quem é a monitorização? - Quem pode 
travar/impulsionar a monitorização? 

O 

(Owner) 

•Monitorizar para quem? - A quem interessa a 
monitorização" 

C 

(Client) 

•Quem monitoriza? - Quem vai exercer a 
actividade de monitorização? 

A 

(Actors) 

•Que processo de transformação dá corpo à 
monitorização? 

T 

(Transformation) 

•Restrições da envolvente? O que condiciona a 
monitorização? 

E 

(Environment) 
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Por fim a sexta fase corresponde ao final do ciclo bianual e abrange a elaboração e publicação do 

REOT, a comunicação dos resultados e as reflexões do ciclo de monitorização. 

Figura 8: Relações entre as fases do processo de monitorização municipal 

 

Fonte: Prada, 2008 

 

Todo este ciclo metodológico proposto inclui alguma dinâmica interna, com os resultados dos 

trabalhos extraídos nas diferentes fases a influenciarem os trabalhos seguintes e, em alguns casos, a 

exigirem a readequação de estratégias encetadas em fases anteriores.  

Feito este enquadramento teórico percebe-se que, independentemente do propósito de um plano ou 

projecto, é importante que se preveja previamente uma forma e uma estratégia de avaliação e 

monitorização, que incida sobre a análise da concretização dos seus objectivos
24

, independente da 

abordagem ser mais sob o ponto de vista da conformidade ou desempenho.  

3.2.3 A informação em Monitorização 

Qualquer que seja a análise avaliativa e o tipo de abordagem levada a cabo para se efectuar 

monitorização de um plano ou projecto é necessário recorrer a informação. Habitualmente utilizam-se 

indicadores, já que proliferam pelos vários sectores temáticos diversas grelhas de indicadores, 

paradigma que foi acentuado pelo dilema da sustentabilidade e pela necessidade de mensuração por 

este impulsionado (Batista e Silva et al., 2009). 

Esse recurso a indicadores permite uma análise interna e externa do plano/projecto, aumentando a 

legitimidade e a qualidade do planeamento com vista a robustecer as decisões. “A utilização de 

indicadores tem vindo a ganhar um peso crescente nas metodologias utilizadas para resumir 

informação de carácter técnico e científico na forma original “ou bruta”, permitindo transmiti-la numa 

forma sintética, preservando o essencial dos dados originais, e utilizando apenas variáveis que 

melhor servem os objectivos e não todas as que podem ser medidas ou analisadas. A informação é 

assim mais facilmente utilizável por decisores, gestores, políticos, grupos de interesse ou público em 

geral” (DGA, 2000:5). Os indicadores de monitorização serão tratados em detalhe no capítulo 4. 

                                                      
24

- Para mais desenvolvimentos ler capítulo 2.1 



22 

3.3 Participação pública no Planeamento do território 

A participação pública é uma garantia e um reflexo das sociedades evoluídas e modernas, onde os 

cidadãos não só se exprimem livremente como fazem parte dos processos de decisão pública aos 

mais variados níveis. Como refere Partidário a participação pública pode ser “encarada como um 

elemento essencial das sociedades democráticas, constituindo um instrumento para assegurar que 

as preocupações dos eleitores são consideradas nas questões concretas e não apenas nos 

programas eleitorais” (Partidário, 2003:101). 

A afirmação da participação dos administrados nas decisões da administração promove a 

denominada democracia participativa, despromovendo a representativa, pela qual os representantes 

eleitos têm toda a legitimidade política para decidirem. Esta promoção é criticada pelos sectores mais 

conservadores, pois pode significar a partilha de poder entre os eleitos e alguns sectores da 

sociedade civil cuja escolha é feita de forma arbitrária, não sufragada. 

A intensidade da participação pública varia de sociedade para sociedade, ou numa mesma sociedade 

entre períodos diferentes, de acordo com os níveis enunciados na figura seguinte. Como se pode 

observar esses níveis vão desde a manipulação, informação até à delegação de poder e controlo 

pelos cidadãos.  

Figura 9: Escada de participação pública baseada em Arnstein e Petts 

 

Fonte: Baseado em Partidário (2003) 

Quando determinada sociedade se encontra no estádio da manipulação é frequente o uso de uma 

linguagem codificada e de simbologia difícil para a maioria dos cidadãos, com os decisores a levarem 

a opinião pública a determinadas conclusões que escondem as reais motivações das políticas 

prosseguidas. Já o estádio da informação concretiza uma concessão mínima de poder, onde apenas 

se informa o cidadão dos rumos tomados. 

À medida que se sobe na escada de participação pública vai se atingindo uma partilha de poder, que 

é verdadeiramente iniciada na fase da consulta e reforçada na fase de participação, e pressupõe não 

apenas a passagem da informação ao cidadão como ainda o auscultar das suas razões e 

entendimentos, num verdadeiro diálogo entre administração e administrado. 
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Os últimos degraus da escada representam a passagem de poder para os cidadãos e organizações 

civis, o que democraticamente se considera um nível máximo de amadurecimento de uma sociedade. 

No ordenamento do território e no planeamento também se assume a participação pública enquanto 

mais-valia, pelo facto de conferir legitimidade às decisões tomadas e rumos pretendidos, com vista ao 

alcançar de territórios sustentáveis por base em modelos de governância. 

Batista e Silva (2003) entende que o envolvimento das populações no planeamento é crucial para que 

esta nele se reveja e deste modo o aceite. Portugal (2002) refere que é fundamental haver 

comunicação entre planeadores e população, para o estabelecimento do plano-processo, onde se 

inclua a monitorização
25

 como mecanismo facilitador da comunicação e promotor de adesão. 

3.3.1 Enquadramento histórico e legal 

O direito à participação pública, por parte dos cidadãos, na elaboração dos instrumentos de 

planeamento urbanístico está consagrado constitucionalmente
26

 como um direito análogo aos 

direitos, liberdades e garantias. Na senda do que defende Correia (2001) deve ser entendido em 

sentido amplo, ou seja, de forma a abranger diversas formas e níveis de intensidade de participação 

nos diversos momentos, no contexto do procedimento administrativo. 

A legislação específica do ordenamento do território faz a transcrição desse entendimento, a 

LBPOTU por exemplo, refere que um dos princípios gerais da política de ordenamento do território e 

urbanismo é o da participação “reforçando a consciência cívica dos cidadãos através do acesso à 

informação e à intervenção nos procedimentos de elaboração, execução, avaliação e revisão dos 

instrumentos de gestão territorial”
27

. O RJIGT faz a mesma acepção da importância da participação 

pública, conforme se deduz da leitura do seu artigo 6.º, onde se reforça e concretiza o direito à 

participação. 

Ao longo desse regime é apresentada a tramitação referente à participação nos diferentes IGT, das 

quais importa relevar para esta dissertação o disposto no artigo 77.º, relativo à participação na 

concretização dos PMOT. Esse normativo prevê a obrigação da câmara municipal facultar, ao longo 

da elaboração dos planos, todos os elementos relevantes para que os cidadãos interessados possam 

conhecer o estádio dos trabalhos e a evolução da tramitação procedimental, além de prever os 

prazos de participação preventiva
28

, os períodos de participação pública dos planos, os meios de 

divulgação e as questões a ponderar nesse âmbito
29

. 

A participação pública, particularmente ao nível municipal é uma realidade recente, embora tenha 

sido prevista já na legislação de 1934 relativa aos planos gerais de urbanização. Contudo só teve 

uma verdadeira repercussão e um efectivo envolvimento do público a partir da década de 70, por 

                                                      
25

- Monitorização na qual os indicadores sejam legitimados socialmente para haver a percepção por parte do 

decisor se o rumo pretendido é coerente face aos objectivos. 
26

- Cfr. o n.º 5 do artigo 65.º da CRP em conjugação com o artigo 8.º do CPA. 
27

- Cfr. a alínea f) do seu artigo 5.º, densificado no artigo 21.º. 
28

- O procedimento de participação preventiva foi criado pelo legislador português em 1999, através da 

publicação do RJIGT. Até essa data a participação pública resumia-se à fase de apresentação do plano. 
29

 - Também de acordo com o estabelecido no RJIGT, no n.º 5 do artigo 146.º, os REOT devem ser submetidos a 

um período de discussão pública não inferior a 30 dias após concluída a sua elaboração. 
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força das restrições até aí existentes e do elevado grau de especialização técnica requerida para 

apreciação dos planos face à escolaridade média da população (Crespo, 2008). 

A legislação de 1934 previa a possibilidade de intervenção da população na formulação dos planos 

gerais de urbanização, referindo no seu artigo 8.º que “os planos a apresentar ao Governo deverão 

ser acompanhados dos resultados do inquérito público, aberto durante trinta dias, por editais afixados 

nas formas e locais do costume”. Esse termo “inquérito público” manteve-se no léxico do legislador, 

ao ponto da legislação de 1944 e mais tarde de 1971, que legislaram sobre as mesmas matérias, 

citarem este procedimento. 

Com as alterações induzidas pelo 25 de Abril de 1974, e consequentemente democratização da 

sociedade, proliferaram exemplos de participação na gestão da causa pública. A mudança reflectiu-se 

logo na CRP de 1976 e na legislação específica dela desenvolvida.  

Nesse sentido a nova figura do PDM, introduzida pela Lei n.º 79/77, de 25 de Outubro, densificada 

pelo DL n.º 208/82, de 26 de Maio, impôs a obrigatoriedade de sujeição das propostas de plano a 

inquérito público, em período nunca inferior a 120 dias, com a respectiva abertura a ser publicada em 

Diário da República, em dois jornais locais e em editais. 

Foi uma grande evolução de entendimento que se manteve até à actualidade, permanecendo após a 

revisão legal operada pelo DL n.º 69/90, de 2 de Março
30

. Apesar disso nem sempre estes momentos 

de participação são traduzidos em melhorias efectivas da qualidade do processo de planeamento, 

cabendo agora e cada vez mais à comunidade científica e aos decisores políticos potenciar estas 

oportunidades, para que a afirmação de que “normalmente, os planos são apresentados às 

populações depois da sua concretização para depois eventualmente se fazerem alguns acertos, mas 

normalmente o processo de elaboração, o diálogo e a troca de ideias nunca se fizeram, o que se 

discute é só a solução final!”, venha a perder sentido (Jorge Gonçalves, 1995:55). 

3.3.2 Processos participados de Monitorização e Avaliação 

Como já evidenciado a participação pública e a monitorização integram o corpo de metodologias que 

buscam alcançar padrões de qualidade mais elevados em matéria de planeamento. Do mesmo modo 

que se entende como positiva a participação massificada em processos de planeamento, também 

indirectamente se estende essa consideração aos seus subprocessos monitorização e avaliação. 

Na literatura é comum distinguir-se entre a monitorização tradicional e a participativa. A monitorização 

participativa integra os procedimentos da denominada tradicional aos quais acresce a partilha de 

informações, motivações e expectativas com os diferentes actores, emergindo a figura do 

coordenador do processo como responsável pela gestão dessas participações (Estrella et al., 1998). 

Esse formato permite sinergias que fortaleçam futuras decisões, identificando-se os pontos fortes e 

fracos do processo de planeamento, dinamizando a partilha de entendimentos e experiências, bem 

como a selecção sufragada dos critérios a ter em conta na monitorização e na selecção de 

indicadores. 

                                                      
30 

- Embora o prazo previsto no DL n.º 69/90, de 2 de Março tenha sido de 30 dias e o RJIGT, na sua primeira 

redacção, tenha concedido 60 dias. 
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Daí advêm vantagens, uma vez que pode-se construir uma monitorização mais incisiva (apenas se 

avalia aquilo ao qual é reconhecida importância), mais prática e mais facilmente exequível (actores 

podem participar na aquisição dos dados). Para além disso comprometem-se os intervenientes com 

os resultados finais da avaliação para que percebam as dificuldades e os contratempos verificados no 

planeamento, bem como se unam na construção de soluções futuras. 

3.4 Política nacional de Monitorização do Ordenamento e Planeamento do Território 

A política nacional de monitorização e avaliação do ordenamento e planeamento do território traduz-

se, naturalmente, nos diplomas legais e regulamentares que regem estas matérias. É nesses termos 

que a LBPOTU reserva o seu capítulo V para o procedimento de avaliação, onde é definida a forma 

de acompanhamento da política sectorial, além da necessidade de elaboração de relatórios 

periódicos sobre o estado do ordenamento do território em Portugal, ao nível nacional, regional e 

municipal. 

Os REOT municipais, em especial, são elaborados de dois em dois anos sob responsabilidade da 

câmara municipal, que os deve submeter à aprovação pela assembleia municipal. Esses documentos 

traduzem o balanço da execução dos instrumentos de gestão territorial objecto de 

avaliação/monitorização, bem como dos níveis de coordenação interna e externa obtidos, 

fundamentando uma eventual necessidade de revisão, particularmente do PDM já que é o 

instrumento que define primeiramente os regimes de uso do solo e que precede os IGT de escala 

inferior. 

O RJIGT
31

 prevê também a criação de um observatório
32

, onde especialistas e entidades 

independentes nomeadamente instituições universitárias e científicas, possam recolher e tratar 

informação de carácter estatístico, técnico e científico relevante, elaborando relatórios sobre o 

desenvolvimento desta política. 

O legislador impende sobre a avaliação a dinâmica do planeamento do território nos diferentes níveis 

decisórios. A proposta de alteração
33

 dos planos, ou dos seus mecanismos, fundamenta-se num 

processo prévio de avaliação, assegurando a concretização dos fins do plano ao nível da execução e 

da concretização dos objectivos de médio longo prazo.  

Deste normativo extrai-se que, cabendo particularmente aos PMOT a classificação e qualificação do 

solo
34

, a sua alteração deve consubstanciar-se face a uma avaliação prévia que a legitime, com 

evidência particular quando se trate da reclassificação de solo rural como urbano. Essa 

reclassificação tem carácter excepcional, deve responder e orientar-se pelos preceitos definidos no 

Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, conforme a sua alínea a) do artigo 6.º, pela qual a 

classificação de solo rural em urbana depende da “fundamentação na avaliação da dinâmica 

urbanística e da execução do plano director municipal em vigor, suportada em indicadores de 

                                                      
31

- Cujo capítulo VI é também ele dedicado à avaliação dos IGT 
32

- Cfr. artigo 144.º. 
33

- Entenda-se alteração como mudança de pressupostos base, o que inclui a o procedimento de revisão. 
34

- Cfr. artigo 71.º do RJIGT. 
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execução física da urbanização e da edificação e na quantificação dos compromissos urbanísticos 

válidos e eficazes”.  

3.5 Exemplos internacionais de Monitorização 

O legislador português optou pela conceptualização dos procedimentos de monitorização/avaliação 

do ordenamento e planeamento do território nos REOT
35

, a elaborar de dois em dois anos. Desse 

modo importa analisar alguns exemplos internacionais de monitorização, com o intuito de se perceber 

quais as principais características contempladas em outros ordenamentos jurídicos, dado que a nível 

comunitário não tem cabido à União Europeia legislar directamente sobre estas matérias, mas 

apenas indirectamente por outras que lhe são afins, como seja a questão ambiental.  

Segundo Gonçalves (2008) a monitorização e avaliação das políticas territoriais foram impulsionadas 

pelo Relatório Brundtland
36

, com os primeiros passos a serem dados na Nova Zelândia, na sua 

legislação da gestão dos recursos, e na Suíça
37

. 

Prada (2008) desenvolveu no seu trabalho uma pesquisa apoiada em contactos estabelecidos com 

especialistas de França, Itália, Estados Unidos da América (EUA) e Inglaterra, no sentido de aferir a 

forma como a monitorização era feita ao nível do planeamento local. Segundo a autora, em França 

não existe a obrigatoriedade das autoridades municipais elaborarem documentos similares aos 

REOT, embora as cidades tenham equipas de planeamento diversificadas que executam 

monitorização de uma forma não uniformizada. 

Em Itália, à semelhança de França, também não existe obrigatoriedade de ser elaborados REOT 

embora a monitorização faça também parte das boas práticas estabelecidas nos procedimentos de 

planeamento e haja exemplos na administração regional da implementação de actos pioneiros de 

monitorização. 

Nos EUA cada estado tem a sua forma própria de abordar as questões territoriais, alguns deles com 

autonomia para controlar o uso e ordenamento do solo. Não existe obrigatoriedade federal para que 

as autoridades locais elaborarem documentos tipo REOT, pelo que as abordagens dos estados são 

muito distintas. Por um lado existem estados com mais preocupações territoriais (como a Flórida) e 

por outro os que menos preocupações apresentam face ao desenvolvimento sustentável do seu 

território (como o Kentucky). 

Finalmente Inglaterra introduziu, em 2004
38

, reformas no sistema de planeamento passando a impor 

às autoridades locais a obrigação de elaborar anualmente um documento denominado Annual 

Monitoring Report, similar aos REOT. O legislador inglês definiu ainda as regras que esse relatório 

deveria seguir, nomeadamente a identificação dos objectivos por unidade territorial, dos impactes da 

política territorial e das alternativas a equacionar no seu desenvolvimento. 

                                                      
35

- Ver desenvolvimentos no capítulo 5, relativo aos REOT. 
36

- Publicado em Genebra, 1987, sobre o desígnio de “O nosso destino comum”. 
37

- De salientar que o ordenamento jurídico helvético foi uma das principais referências da LBPOTU. 
38

- No programa político Planning and Compulsory Purchase Act.  
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4 Indicadores de Monitorização 

O uso de indicadores tem vindo a ser expandido às mais diversas ciências enquanto forma de 

sintetizar informação relativa a multi-sistemas complexos e diversificados, levando à criação e ao 

desenvolvimento de conceitos cada vez mais evoluídos. Neste capítulo faz-se uma abordagem ao 

uso de indicadores, a algumas das perspectivas de análise à sua utilização no ambiente e no 

território. 

4.1 Evolução do conceito e utilização prática 

A economia e as áreas científicas afins foram o primeiro campo de utilização de indicadores, com o 

objectivo de aferir as performances económicas dos diferentes países. Tratava-se pois de indicadores 

simples, construídos sobre as mesmas bases com utilização intuitiva. 

Com o afirmar da estatística enquanto ciência autónoma o recurso ao uso de indicadores aumentou. 

Foi uma resposta natural ao multiplicar de dados e de informação de base que passou a existir, que 

necessitavam de tratamento para que os decisores políticos, mas também os cidadãos, tivessem 

acesso a informação tratada, com maior legibilidade. Nestes avanços científicos ficou patente a 

incapacidade dos indicadores económicos caracterizarem por si só a globalidade das dinâmicas da 

sociedade, levando à introdução dos indicadores sociais. 

Com o desenvolvimento das sociedades democráticas, assente no crescimento económico galopante 

da segunda metade do século XX, surgiram também as preocupações ambientais, sintoma de 

amadurecimento social que se estendeu à ciência estatística e levou à assunção dos indicadores 

ambientais (IGP, 2010 b). 

A DGA (2000:10) considera os indicadores como “parâmetros seleccionados e considerados 

isoladamente, ou combinados entre si sendo de especial pertinência para reflectir determinadas 

condições dos sistemas em análise (normalmente são utilizados com pré-tratamento, isto é, são 

efectuados tratamentos aos dados originais, tais como médias aritméticas simples, percentis, 

medianas, entre outros) ”. Esta orientação leva a que se possa entender um indicador como a 

construção racional de diversas variáveis, ou parâmetros, que segundo a mesma fonte 

“correspondem a uma grandeza que pode ser medida com precisão ou avaliada 

qualitativamente/quantitativamente, e que se considera relevante para a avaliação dos sistemas 

ambientais, económicos, sociais e institucionais”. 

Pode ainda agrupar-se a informação de base em sub-índice e índice, à medida que a agregação 

aumenta. A figura seguinte reflecte essa pirâmide de informação. 
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Figura 10: Pirâmide de Informação 

 

Fonte: DGA, 2000 

Existe outra bibliografia com diversas referências aos indicadores e seu significado, com especial 

relevância para as indicações emanadas de documentos da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) e da Agência Europeia do Ambiente (AEA). Aí os indicadores 

são vistos como uma ferramenta de planeamento, avaliação/monitorização, que devem ser 

interpretados de maneira científica e política, usados para comunicar fenómenos complexos de 

forma simples. 

De facto, de entre as suas diversas funções, os indicadores assumem relevo na 

monitorização/avaliação de fenómenos, na comunicação de resultados e na partilha de informação à 

comunidade científica, aos decisores políticos e ao público em geral. Como a agência US Forest 

Service (2010) enuncia a monitorização requer a utilização de informação, na qual podemos 

identificar atributos e indicadores, alguns qualitativos, outros quantitativos, uns mensuráveis, 

mapeáveis ou não. 

Para finalizar de referir que nem todos os autores defendem o uso de indicadores, pois há quem 

entenda que se trata de uma forma de procedimento que leva à perda de informação. Embora se 

perceba esse pressuposto é uma orientação que não é atendida nesta dissertação, já que se 

considera difícil a utilização de toda a informação que retrata a realidade com rigor e pormenor, daí a 

importância da síntese que os modelos e os indicadores permitem. A perda de informação terá que 

ser mitigada pelo recurso a critérios de selecção de indicadores, rigorosos e participados. 

4.1.1 Métodos de análise 

Existem vários modelos propostos para a análise e construção de indicadores, especialmente os 

relativos aos fenómenos ambientais. Desses apresentam-se os dois métodos causais de análise mais 

citados nas referências bibliográficas consultadas. 

A OCDE produziu em 1993 um modelo de classificação denominado PER - Pressão, Estado 

Resposta. Neste modelo os indicadores são agregados consoante as actividades humanas produzam 

pressões sobre o ambiente, que afectem o estado ambiental e induzam resposta por parte da 

sociedade (Portugal, 2002). 
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A AEA produziu um modelo semelhante, DPSIR, o qual assume que as actividades humanas, Driving 

Forces, produzem pressões no ambiente, Pressures, que vão deteriorar as condições ambientais, 

State of Environment, e induzir impactes nos sistemas, Impacts on the environment, levando a que 

sociedade reaja através de medidas e políticas, Responses (DGA, 2000). 

4.2 Selecção de indicadores de Monitorização, propriedades e critérios 

Como já foi anteriormente escrito a selecção de indicadores deve ser feita de forma criteriosa, com 

precaução, dado que a sua utilização descuidada pode levar à perda de informação, ou por outro 

lado, à criação de algum “ruído” e entropia na tomada de decisão, o que acontecerá quando estes 

forem combinados de forma meramente arbitrária. 

Naturalmente que também na monitorização de planos e programas é fundamental que a selecção e 

construção de indicadores sejam feitas de forma coerente, com a consideração da informação 

essencial e na medida certa. No ordenamento e planeamento do território a escolha de indicadores e 

a construção do modelo de monitorização devem reflectir os objectivos do plano em estudo, balizada 

nas melhores práticas em uso pelas diversas áreas científicas. Tais práticas podem advir da área da 

engenharia de sistemas, por exemplo quanto à avaliação multicritério, ou da avaliação ambiental 

estratégica
39

, sem esquecer a participação pública ou as técnicas estatísticas
40

. 

Esses métodos visam tornar a monitorização exequível e um verdadeiro fomento de apoio à decisão, 

para que se construam territórios mais equilibrados e sustentáveis. Portugal (2002) indica que a 

escolha dos indicadores na monitorização de planos deve reflectir o cumprimento dos objectivos e 

metas do plano, a monitorização da execução das propostas/programas de execução e a avaliação 

da adequação desses objectivos face aos da política sectorial
41

.  

O mesmo autor apresenta no seu trabalho de investigação um conjunto de referências relativas aos 

critérios que devem enquadrar a selecção e construção de indicadores. Segundo referido os 

pressupostos da escolha dos indicadores devem advir da definição clara dos objectivos a 

prosseguir no procedimento avaliativo, devem ser simples de entender por parte dos decisores e 

representar a realidade em estudo, bem como as preocupações existentes sobre essa realidade. 

A DGA (2000) indica um outro conjunto de critérios que pensa enriquecerem o processo de 

construção dos indicadores, pois segundo entende, deve haver uma ponderação objectiva e 

justificada, assente na disponibilização de dados de base, na possibilidade de intercalibração, de 

comparação entre critérios, de facilidade e rapidez na determinação e interpretação, que reflicta o 

grau de importância, a validação científica, a sensibilidade do público-alvo, o custo de implementação 

e a possibilidade de ser rapidamente actualizados.  

A atenção dada a esses critérios faz com que os indicadores seleccionados possuam algumas 

propriedades importantes para a sua finalidade. Partidário (2000) inclui nessas características a 

                                                      
39

- Que se desenvolve com mais profundidade no ponto 4.2.1. 
40

- Como por exemplo os métodos de regressão múltipla, análise factorial e análise em componentes principais. 
41

- O que implica que a avaliação face a valores de referência. 
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objectividade, relevância e significância, havendo outros autores que acrescentam a simplicidade, 

validade, regularidade, mensurabilidade, sensibilidade e confiança
42

.  

4.2.1 Identificação de objectivos para selecção de indicadores 

Como tem sido defendido ao longo desta dissertação existe uma relação estreita entre 

avaliação/monitorização
43

 e os objectivos identificados no projecto/plano em análise, com a escolha 

dos indicadores a ser executada no contexto dessa identificação. 

Também na análise bibliográfica efectuada é reforçada essa relação sistémica entre a monitorização, 

materializada através de indicadores, e a identificação de objectivos cuja concretização merece ser 

mensurada. Segundo o US Forest Service (2010) deve-se resistir ao impulso de seleccionar todos os 

indicadores possíveis, mas antes começar-se por identificar quais os objectivos a monitorizar.  

De facto a monitorização que incide sobre o estado do ordenamento do território e do planeamento 

deve reflectir a análise do programa de execução dos planos e seus objectivos. Para alguns autores, 

como Batista e Silva (1999), a dificuldade deste processo reside maioritariamente na identificação de 

tais objectivos, quando os planos não são explícitos e deles não se apreende as metas a alcançar e 

medidas a tomar para que tal aconteça. 

A identificação desses objectivos faz com que os indicadores sejam, nada mais, nada menos, que os 

descritores considerados em processos de avaliação multicritério, que devem reflectir as opiniões 

enunciadas pelos decisores, em respeito às suas preocupações. Essa abordagem vem de encontro à 

estruturação da análise multicritério definida por Bana e Costa (1992), que denomina esse exercício 

como a problemática de estruturação de objectivos ou pontos de vista
44

. 

Também os estudos de avaliação ambiental, em particular a selecção dos factores críticos para a 

decisão (FCD), consubstanciam um exercício teórico semelhante, onde se aclaram os impactes das 

opções de planeamento face aos aspectos relevantes para a decisão. Os FCD são construídos pela 

análise do quadro de referência estratégico para os territórios em questão, dos factores ambientais e 

dos objectivos estratégicos do plano em avaliação. 

Deste modo a identificação de objectivos é fundamental no processo de planeamento, permitindo 

orientar este na concretização de determinadas metas. Tanto assim é que, segundo Costa Lobo, et 

al. (1995), os planos devem explicitar claramente os objectivos a incluir numa monitorização que 

detecte, por um lado desvios e, por outro lado, o grau em que são alcançados esses objectivos. 

4.3 Monitorização no Ordenamento e Planeamento do território 

Para terminar a reflexão teórica centrada nos indicadores e sua utilidade, reforça-se no ponto 

presente a utilização destes na monitorização específica do ordenamento e, em particular do 

planeamento do território materializado nos IGT. 
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 - No inquérito disponibilizado aos técnicos foram invocados outros critérios e que são referidos no capítulo 6. 
43

- O próprio termo monitorizar significa controlar, supervisionar, acompanhar avaliar objectivos. 
44

- Referido no âmbito da investigação de Batista e Silva (1999) que entende que a identificação de objectivos 

tem como função tornar explícitos os valores dos actores em contexto decisional, possibilitando a construção de 
uma árvore de valores, na esquematização dos aspectos relevantes para processos de avaliação em 
planeamento do território.  



31 

É natural a aplicação de indicadores estatísticos nesta área científica uma vez que retratam-se 

sistemas complexos multivariados, com as preocupações e atenções dos decisores a variarem desde 

as questões económicas, sociais, ambientais e institucionais. Como se compreende é no território 

que toda a nossa sociedade coexiste.  

Pelo aumento dos níveis de exigência por parte dos cidadãos, num contexto onde o paradigma da 

sustentabilidade está cada vez mais implantado, importa aos planeadores a responsabilidade de 

conceberem planos acompanhados de programas de monitorização, divulgação e justificação de 

resultados. Este ponto de situação deve levar à formulação dos indicadores territoriais mais 

apropriados, criados por variáveis fidedignas quanto à sua fonte, normalizadas e recolhidas com a 

regularidade que o processo de decisão, acompanhamento e divulgação justifique. Devem permitir 

uma perspectiva sintética e simplificada da realidade, capazes de identificar tendências, confrontando 

o estado presente com o planeado, avaliando comportamentos e identificando problemas. 

Naturalmente que também ao planeamento municipal devem ser internalizadas estas preocupações e 

estas orientações, como é corroborado por Prada (2008) no trabalho que desenvolveu sobre 

metodologias de elaboração de REOT. Refere então, numa lógica de desenvolvimento sustentável, 

que a avaliação do estado do território deve incidir sobre quatro vectores, sócioeconomia, mobilidade, 

povoamento e ambiente, através do recurso a indicadores gerais, particulares ou específicos. 
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5 Os Relatórios de Estado de Ordenamento do Território 

Os REOT
45

 são um formalismo legal de monitorização do estado do ordenamento do território, da 

avaliação de execução e implementação dos planos que concretizam o sistema de gestão territorial, 

quer a nível nacional, quer a nível regional ou municipal. 

Do mesmo modo que a aplicação de indicadores de monitorização foi pioneira no sector ambiental 

foram também os relatórios ambientais os primeiros trabalhos a ser produzidos, nos quais as 

preocupações face ao uso do território e às dinâmicas sociais nele verificadas eram meramente 

subsidiárias, dada a então ecocêntrica concepção da realidade.  

Como se perceberá neste capítulo o contexto histórico da criação dos REOT confunde-se com a 

criação dos Relatórios de Estado do Ambiente (REA) que, por seu lado, foram sendo moldados pelo 

legislador ao sabor da mudança do seu próprio paradigma. Para além do enquadramento histórico 

dos REOT é feita uma breve descrição do estado da arte e, em cumprimento de um dos objectivos 

desta dissertação, é executada a análise de REOT já produzidos, em particular através do estudo da 

sua estrutura interna e dos indicadores neles utilizados
46

. 

Tenta-se numa lógica de benchmarking perceber quais as preocupações sectoriais focadas, quais os 

indicadores de monitorização utilizados que possam servir também o planeamento municipal, de 

modo a que numa fase posterior desta dissertação se consiga seleccionar aqueles que melhor 

avaliam o grau de execução de um PMOT. 

5.1 História dos REOT em Portugal 

A nível internacional os REOT tiveram a sua origem em 1969, quando os REA foram criados pela 

norte americana National Environment Policy Act (NEPA). Embora houvesse à data alguma recolha 

de informação relativa ao estado do ambiente
47

, foi a partir desse ano que, pela primeira vez, se 

assumiu o compromisso de publicar regularmente um relatório, denominado na literatura anglo-

saxónica como Environmental Quality Report. 

Em 1972, com a realização da conferência de Estocolmo e opções ambientais dela emanadas, surgiu 

a necessidade de também os países europeus tomarem uma postura pró-activa para com ambiente, 

o que incluía a elaboração anual de REA. A transcrição dessa intenção para a regulamentação 

nacional foi tardia, só com a Lei de Bases do Ambiente
48

 é que se integrou na legislação portuguesa 

a obrigatoriedade de elaboração destes documentos: “deverão ser apresentados à Assembleia da 

República, juntamente com as Grandes Opções do Plano de cada ano, um relatório sobre o estado 

do ambiente e ordenamento do território em Portugal referente ao ano anterior”. 

O atraso da legislação nacional face à comunitária permitiu contudo que os REA não fossem apenas 

um documento de conteúdo estritamente ambiental, mas onde era incluído também o estudo das 

dinâmicas do ordenamento do território, dada a sua implicação directa na qualidade ambiental destes. 
                                                      
45

- Em conjunto com os relatórios de fundamentação de revisão dos PDM. 
46

- Dos quais se salientam aqueles que possam ter relevância para a avaliação do estado do ordenamento do 

território a nível local, em particular da execução dos modelos territoriais previstos nos IGT. 
47

- Como acontecia nos próprios EUA e no Canadá. 
48

- Lei n.º 11/87 de 7 de Abril. 
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Nesse sentido foram elaborados entre 1987 e 1993 Relatórios de Estado do Ambiente e 

Ordenamento do Território (REAOT) da responsabilidade da tutela respectiva, que foi até 1989 o 

Ministério do Planeamento e da Administração do Território (MPAT) e de 1990 a 1993 da 

responsabilidade conjunta do MPAT e do Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais (MARN). 

Os relatórios procuravam integrar o diagnóstico do estado do ambiente, bem como as evoluções 

verificadas em termos de dinâmica territorial. O gabinete técnico que elaborava esses documentos 

era denominado Gabinete de Estudos e Planeamento da Administração do Território (GEPAT), o qual 

através do DL n.º 130/86, 7 de Junho, tinha o estatuto de órgão delegado do Instituto Nacional de 

Estatística (INE), o que revela bem o forte carácter estatístico deste tipo de relatórios
49

. 

A partir de 1994, em sequência da autonomização do MARN ocorrida em 1991, a responsabilidade 

de elaborar REAOT transitou do GEPAT para a Direcção Geral do Ambiente (DGA). A DGA assumiu 

a elaboração do estudo da componente ambiental através da produção autonomizada de REA, já que 

a componente ordenamento do território, bem como a competência para elaborar os REOT, passou a 

ser da então Direcção-Geral do Ordenamento do Território (DGOT).  

Desde 1994 até ao presente foram publicados REOT em 1994, 1995, 1997 e 1999 (APA, 2008a). 

5.2 Estado da arte 

Com a publicação da LBPOTU e do RJIGT passou a impender sobre a administração pública a 

obrigatoriedade de elaboração de REOT, os quais devem reflectir também a análise da 

implementação e execução dos IGT. Dada essa obrigatoriedade seria expectável verificar-se uma 

multiplicação do número de REOT produzidos pelos diferentes organismos da administração. 

Apesar disso, na pesquisa efectuada nos diferentes sítios das instituições
50

, nos contactos realizados 

com alguns técnicos municipais e pela análise bibliográfica realizada, percebe-se que a produção de 

REOT, embora obrigatória, tem sido incipiente. Gonçalves (2008) afirma que a avaliação da política 

nacional de ordenamento e planeamento do território tem sido quase inexistente, embora a nível 

regional e local hajam bons exemplos, como o REOT da Região Autónoma dos Açores e os REOT da 

Amadora, Ponta Delgada, Palmela e Setúbal.  

Mais recentemente foi apresentado (em 2009) o REOT do município de Lisboa e o REOT da Lourinhã 

(2011). Além dos REOT têm sido produzidos alguns documentos que procuram avaliar o grau de 

execução dos PDM, com intuito de servir como justificação da sua revisão, conforme decorre da 

publicação da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro. 

5.3 Análise de REOT publicados 

A análise de documentos relativos à monitorização de IGT, e do estado do ordenamento do território 

sobre o qual incidem, foi uma das metodologias assumidas nesta dissertação, cujo objectivo foi servir 

de apoio à selecção de indicadores próprios que afiram a execução de PMOT. Tenta-se que esses 

                                                      
49

- Fez com que os REAOT fossem acima de tudo compêndios estatísticos ambientais, onde a componente 

descritiva era maior que a componente crítica de monitorização/avaliação desse estado. 
50

- Em particular dos municípios. 
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indicadores possam vir a auxiliar a comunidade científica
51

 na realização de outros trabalhos onde 

exista a necessidade de se construírem indicadores deste tipo. 

Este estudo teve em consideração a estrutura interna dos diversos relatórios, os sectores e as 

preocupações abordadas e os indicadores utilizados de forma a prosseguir essas preocupações. Dos 

documentos identificados analisa-se o REAOT Nacional de 1989, por ter sido um dos pioneiros, o 

REOT dos Açores de 2003, por ser o único relatório regional elaborado até ao momento. A nível 

municipal estuda-se os REOT de Setúbal, da Amadora e da Lourinhã, bem como é feita referência ao 

documento de fundamentação da revisão do PDM de Loulé, gentilmente cedido pela sua 

Coordenadora. 

Da análise e observação desses trabalhos individualizam-se os indicadores que neles são referidos, 

muitos dos quais são adaptáveis à monitorização do estado do ordenamento a nível municipal. No 

corpo principal desta dissertação, em forma de quadro, apresentam-se desses indicadores aqueles 

que se pensa terem mais utilidade na avaliação de execução de um PMOT, face ao uso do solo, 

dotação de infra-estruturas e equipamentos de responsabilidade municipal. 

5.3.1 Escala nacional e regional 

5.3.1.1 REAOT nacional de 1989 

Contexto: O REAOT de 1989 foi o terceiro relatório a ser produzido, antes da separação posterior 

dos REA e REOT. Este relatório, além do estudo do estado do ordenamento do território que aborda 

a nível nacional, integra o estudo de diversas componentes ambientais, desde a qualidade do ar, 

água, solos, natureza e biodiversidade, resíduos, ruído e riscos. 

De facto os sectores abordados pelos diferentes REAOT variaram de ano para ano, mantendo-se 

constante o estudo dos temas qualidade do ar, água, solos, ordenamento do território, natureza e 

biodiversidade, resíduos e ruído. O REAOT de 1987 acabou por ser o mais abrangente estendendo a 

sua abordagem a tópicos como a sócioeconomia, agricultura, turismo, transportes, indústria e energia 

(APA, 2008). 

A publicação anual destes relatórios viria a sentir algumas dificuldades, já que o período de tempo 

entre a elaboração de cada relatório era relativamente curto para que as alterações sensíveis no 

ambiente e ordenamento do território fossem identificadas. No entanto achava-se possível detectar e 

caracterizar tendências de evolução e qualificar os resultados mais visíveis das medidas entretanto 

adoptadas (MPAT, 1989). 

Estrutura e apresentação do REAOT: Divide-se em três partes essenciais: i) Síntese e 

Apresentação Geral, ii) Ordenamento do Território e iii) Ambiente, Recursos Naturais e Defesa do 

Consumidor. No tópico ordenamento do Território é feito o enquadramento e evolução sectorial, o 

estudo das alterações demográficas, da organização espacial das actividades económicas, da 

evolução do sistema urbano e a dotação de equipamentos colectivos, a análise a áreas específicas 
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- Embora se entenda que consulta a esta dissertação não diminui a necessidade de consultar os documentos 

originais que aqui são objecto de análise. 
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(regiões fronteiriças e áreas litorais) e ainda um levantamento ao estado do planeamento e gestão do 

território. 

A focagem ao ambiente, recursos naturais e defesa do consumidor é mais abrangente, detendo-se no 

estado do ar, água, solo, flora e fauna, radioactividade, ruído, resíduos, áreas protegidas e termina 

com uma parte dedicada à sensibilização e participação do cidadão (vd. Figura 11). 

Figura 11: Estrutura interna do REAOT - 1989 

 

Indicadores utilizados: O REAOT nacional de 1989 é um trabalho de grande abrangência, que 

procura aferir o estado do ambiente e ordenamento do território a nível global, sem uma grande 

precisão em termos espaciais. A sua estrutura é desenvolvida em textos extensos, assentes na 

apresentação de dados estatísticos.  

Da análise efectuada individualizaram-se 49 indicadores no tópico Ordenamento do Território e 20 

indicadores no tópico Ambiente e Recursos Naturais. 

Nota-se também a falta de indicação de algumas fontes dos dados, o que pode indiciar que seriam 

dados próprios do MPAT. Percebe-se também alguma diversidade na escolha dos indicadores 

estatísticos, dos anos de referência e das áreas de análise, com a predominância para as regiões 

com mais núcleos urbanos
52

.  

Apesar dessas limitações identificam-se claramente quais os sectores e questões que suscitavam 

maior preocupação à data (vd. anexo 1-A). No quadro seguinte apresentam-se, de entre os 

indicadores identificados, o conjunto daqueles que podem ser úteis na monitorização de execução do 

planeamento à escala municipal.  

Quadro 1: Indicadores relevantes para a monitorização de execução (REAOT-1989) 

5.3.1.2 REOT Açores de 2003 

Contexto: Em 2003, ao abrigo do estipulado no RJIGT transcrito pela Decreto Legislativo Regional 

n.º 14/2000/A, de 23 de Maio e alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 

                                                      
52

- A título de exemplo, só se analisa a conectividade da rede viária em áreas de fronteira e a erosão do solo 

apenas na região do Barlavento Algarvio. Esta diversidade podia se dever também à disponibilidade de dados. 

 

Indicadores relevantes  Sectores Relacionados 
Número de Planos de Pormenor (PP) 

Ordenamento do 
Território 

Alvarás de loteamento concedidos e publicados 

Desanexações de Reserva Agrícola Nacional 

Evolução das áreas urbanas 
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24/2003/A, de 12 de Maio, a então Secretaria Regional de Ambiente, actual Secretaria Regional de 

Ambiente e do Mar (SRAM), deliberou proceder-se à elaboração de um REOT da Região Autónoma 

dos Açores. 

Era objectivo desse relatório dotar a administração regional de informação para apoiar na 

caracterização, diagnóstico e tomada de decisão, na área do ambiente e ordenamento do território, 

fundamentando estratégias e promovendo a articulação entre os diferentes níveis de administração.  

O documento foi elaborado também com vista à comparação da realidade regional com a nacional e 

comunitária, integrando conhecimentos científicos credíveis e a participação dos diferentes actores 

sociais, tentando que a definição do conteúdo e utilidade do relatório resultasse dum processo 

holístico e integrado (SRAM, 2003). 

Estrutura e apresentação do REOT Açores: A selecção, construção de indicadores e estrutura 

interna do documento foram definidas com base em dois princípios: em primeiro lugar, tentou-se que 

estes dados utilizados permitissem ser compatibilizados com futuros REOT de nível local, e em 

segundo, que o processo de elaboração do REOT regional seguisse as recomendações da Comissão 

de Desenvolvimento Sustentável (CDS) da Organização das Nações Unidas (ONU).  

Essas preocupações reflectiram-se na disposição por temas e subtema, de acordo com a perspectiva 

do desenvolvimento sustentável (vd. Figura 12). 

Figura 12: Estrutura interna do REOT Açores 

 

Indicadores utilizados: Da análise efectuada identificaram-se vários indicadores contidos neste 

REOT regional, conforme consta no anexo 1-B. Esses indicadores foram distribuídos pelos diferentes 

sectores abordados e são apresentados de diversas formas, desde gráficos, tabelas e mapas 

temáticos. 

O sector infra-estruturas e território e o sector económico são aqueles que mais indicadores utilizam, 

em oposição ao sector dinâmicas territoriais e gestão territorial que menos indicadores apresentam. 

No quadro seguinte mostra-se o conjunto de indicadores que poderão ser úteis na monitorização da 

execução de um PMOT. 
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Quadro 2: Indicadores relevantes para a monitorização de execução (REOT Açores) 

5.3.2 Relatórios que fundamentam a elaboração ou revisão de um PDM 

Os relatórios que fundamentam a elaboração ou revisão de um PDM estão previstos na Portaria n.º 

1474/2007, de 16 de Novembro, que regula a constituição, composição e o funcionamento da 

Comissão de Acompanhamento dos processos de elaboração e revisão de um PDM. 

Segundo o seu artigo 3.º sempre que a câmara municipal delibere sobre a elaboração ou revisão do 

seu PDM, e não disponha de REOT a nível local, terá de acompanhar essa deliberação de um 

relatório fundamentado de avaliação da execução do PDM, e de identificação dos principais factores 

de evolução do município, o qual deve incidir sobre vários aspectos: 

 “Níveis de execução do plano, nomeadamente em termos de ocupação do solo, 

compromissos urbanísticos, reservas disponíveis de solo urbano, níveis de infra-estruturação, 

equipamentos, acessibilidades, condicionantes e outros critérios de avaliação relevantes para 

o município; 

 Identificação dos factores de mudança da estrutura do território; 

 Definição de novos objectivos de desenvolvimento para o município e identificação dos 

critérios de sustentabilidade a adoptar.” 

Indicadores relevantes  Sectores Relacionados 

Percentagem da população servida por abastecimento de água 

Ambiental 

Espaço ocupado por tipologia de uso (Urbanos, industriais, florestas) 

Distribuição desses diferentes usos do solo por proporção de 
ocorrência 

Áreas protegidas classificadas por tipo de superfície  

Percentagem de População servida com estação de tratamento de 
águas residuais (ETAR) 

Evolução do n.º de estabelecimentos de ensino 

Infra-estruturas e território 

Capacidade dos equipamentos 

Lotação dos recintos existentes (espaços públicos para espectáculos e 
eventos desportivos) 

Estrutura e dimensão da rede rodoviária 

N.º de circuitos (de transportes públicos) 

População servida com sistemas de drenagem de águas residuais 

Percentagem de recolha selectiva de resíduos 

Evolução da superfície agrícola utilizada 

Económico Superfície agrícola média por exploração 

Capacidade de alojamento por tipologia de estabelecimento turístico 

Evolução da população residente 

Dinâmicas Territoriais 
Variação do número de alojamentos familiares 

Evolução do número de fogos para habitação 

Número de licenças por tipologia, concedidas para obras 

Planos de Urbanização em vigor 

Gestão Territorial 

Planos de Pormenor em vigor 

Medidas preventivas 

Área de Reserva Agrícola Regional 

Servidões e restrições de utilidade pública dos PDM 

Servidões e restrições de utilidade pública dos PU 

Planos Municipais de Emergência 

Situação dos processos de avaliação de impacte ambiental (AIA) 

Investimentos do plano a médio prazo (investimento público regional) 
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A escassez de REOT a nível municipal levou à elaboração de alguns desses relatórios de 

fundamentação de revisão dos PDM. A título de exemplo, descreve-se de seguida o relativo a Loulé. 

5.3.2.1 Relatório de fundamentação da revisão do PDM de Loulé 

Contexto: Foi elaborado em 2005 e pretendia constituir-se como uma ferramenta útil no processo de 

revisão do PDM, em particular, pela avaliação preliminar da execução do PDM, sem prejuízo de uma 

avaliação mais a executar numa fase posterior dos estudos de revisão do plano. Visava também 

fundamentar a decisão camarária de revisão do PDM e desencadear a constituição da Comissão 

Mista de Acompanhamento, nos termos da legislação em vigor naquela data. 

A avaliação do estado do ordenamento do território incidiu sobre a análise da evolução de 

indicadores de caracterização do concelho, dos níveis de execução do plano e da qualidade 

ambiental. Esses níveis de execução do plano foram aferidos de acordo com a classificação e 

qualificação do solo definidas no PDM em vigor, bem como através de uma análise, maioritariamente 

qualitativa, de cada uma das categorias e subcategorias de espaço que integram o solo urbano e o 

solo rural, identificando dificuldades concretas sentidas na gestão desses espaços. 

Para complementar o seu trabalho a equipa responsável socorreu-se de diversos estudos que a 

Câmara Municipal de Loulé (CML) havia desenvolvido nos diversos sectores, “sendo de citar a título 

de exemplo os estudos em curso intitulados Rede Social, Diagnóstico Social que faz um retrato social 

do Concelho e, a Carta Educativa, que faz um diagnóstico da situação da educação no Concelho” 

(CML, 2005:6). 

Estrutura e apresentação do relatório: O documento encontra-se estruturado em três partes. A 

primeira faz o enquadramento e a caracterização global do município, com recurso a um elenco 

variado de indicadores demográficos, sociais, educativos e económicos; a segunda é relativa à 

execução do plano, pela análise da dinâmica urbanística e da aplicação regulamentar do plano 

vigente; finalmente a terceira parte aborda a evolução da qualidade ambiental, dos sistemas de 

saneamento e recolha de resíduos (vd. Figura 13).  

Figura 13: Estrutura interna do Relatório de fundamentação da revisão do PDM de Loulé 

 

Indicadores utilizados: Conforme consta no anexo 1-C foram utilizados vários indicadores que 

aferem o estado do ordenamento do território do município e que atestam a necessidade de revisão 

do respectivo PDM. São utilizados vários descritores estatísticos quantitativos, especialmente para a 

caracterização do concelho e de qualidade ambiental. Como referido a avaliação dos níveis de 

execução material do plano utilizam indicadores maioritariamente qualitativos. No quadro seguinte 
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indicam-se alguns dos indicadores que podem interessar na montagem de um sistema de avaliação 

de execução de um PMOT.  

Quadro 3: Indicadores relevantes para a monitorização de execução (Loulé) 

5.3.1 REOT municipais 

Como foi dado conta anteriormente à data da realização desta dissertação não se encontravam 

elaborados um número significativo de REOT a nível municipal. Desse universo restrito de relatórios 

existentes analisam-se neste subcapítulo os REOT da Amadora, da Lourinhã e de Setúbal. 

Trata-se de documentos com abordagens distintas, o que também contribuiu para a sua selecção. O 

REOT da Amadora aborda o estado do ordenamento do território municipal sob o ponto de vista da 

estratégia do PDM em vigor, pela aferição da prossecução dos objectivos relativamente aos eixos 

estratégicos definidos. O REOT de Setúbal prefere uma abordagem mais abrangente do território 

municipal, com enfoque para a execução dos níveis de ocupação do solo. 

Já o REOT da Lourinhã, inova face aos congéneres, apresentando uma avaliação do estado do 

ordenamento do território na perspectiva da sustentabilidade, como se percebe pela sua estrutura 

interna, não descurando a avaliação da execução dos IGT municipais, em particular pelo seu 

enquadramento no PROT entretanto publicado. 

5.3.1.1 REOT de Setúbal 

Contexto: O REOT de Setúbal foi elaborado em 2004, no âmbito da revisão do PDM desse 

município. Pretendia-se com este instrumento proceder a uma prévia avaliação do desempenho do 

plano, com especial atenção às componentes de planeamento e ordenamento do território municipal, 

bem como a sua inserção regional. O REOT foi encarado pela Câmara Municipal de Setúbal (CMS) 

como o estudo que melhor servia esses objectivos (CMS, 2004). 

Estrutura e apresentação do relatório: O relatório foi construído de acordo com uma estrutura que 

permitiu a esquematização por sectores considerados chave. A análise contemplou um 

enquadramento e uma avaliação sectorial cujo estudo englobou a caracterização de cada sector à 

data da publicação do PDM (1994) e sua situação em 2004 (vd. Figura 14). 

Indicadores relevantes  Sectores Relacionados 

Incidência dos pedidos de licenciamento 

Níveis de Execução do 
Plano 

Total de licenças de construção emitidas no concelho de Loulé 

Total de alojamentos clássicos segundo forma de ocupação 

Licenças de utilização emitidas 

Alvarás de loteamento emitidos 

Planos municipais de ordenamento do território em vigor 

Ponto de situação dos planos municipais de ordenamento do território 

Planos municipais em vigor que derivaram de unidades operativas de 
planeamento e gestão (UOPG) definidas 

Planos municipais em elaboração que derivam de UOPG definidas 

Planos de Pormenor em vigor para as zonas industriais 

Equipamentos previstos no PDM e estado de execução 
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Figura 14: Estrutura interna do REOT de Setúbal 

 

Indicadores utilizados: O REOT de Setúbal é um dos documentos mais completos de entre os 

estudados, com o mérito de possuir um enquadramento robusto do território concelhio no sistema de 

gestão territorial, bem como uma abordagem holística das alterações territoriais registadas por via da 

aplicação do PDM em vigor. De entre os indicadores utilizados registam-se na tabela seguinte alguns 

daqueles que podem interessar para a avaliação de execução de um PMOT (vd. também anexo 1-D). 

Quadro 4: Indicadores relevantes para a monitorização de execução (REOT de Setúbal) 

Indicadores relevantes Sectores Relacionados 

Aumento do n.º de fogos 

População Habitação e 
Aspectos Sociais 

Variação do n.º de fogos vagos 

Evolução das acções previstas em 1994 e situação actual (em termos 
de equipamentos públicos) 

Grau de realização das infra-estruturas viárias 
Acessibilidades e 
Comunicações 

Sistema de abastecimento de água: população servida, produção e 
armazenamento 

Saneamento e Ambiente 

Execução dos espaços verdes de recreio e lazer propostos no PDM 94 

Urbanismo 

Concretização dos espaços de cedência para zona verde e de 
utilização colectiva 

Grau de concretização dos espaços verdes de protecção e 
enquadramento 

Uso e ocupação de solo, no ano da publicação do plano e após a sua 
vigência 

Densidade de ocupação urbana (área consolidada em 1994, 2004 e 
evolução de ocupação) 

Ocupação do espaço urbanizável (espaços urbanizáveis, expansão 
urbana e variação respectiva) 

Relação população por alojamentos 

Variação de terrenos disponíveis para urbanização 

N.º de processos de obras 

N.º de alvarás e licenças de utilização 

Relação entre equipamentos de utilização colectiva e o crescimento da 
população residente 

Alvarás concedidos 

Licenças de utilização concedidas 

Viabilidades de loteamentos (n.º de loteamentos aprovados) 

Viabilidades de construção (n.º de licenças aprovadas) 

Viabilidades de indústria (n.º de licenciamentos industriais concedidos) 

Ocupação urbana do solo (áreas urbanas, variação e compromissos) 

População máxima estimada por aplicação do PDM nas áreas afecta à 
urbanização 
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5.3.1.2 REOT da Amadora 

Contexto: O REOT da Amadora foi finalizado em 2007 e procedeu à monitorização da vigência do 

PDM local, dando particular enfoque aos objectivos que nortearam o modelo de ordenamento desse 

instrumento. A Câmara Municipal da Amadora (CMA) ambicionava que o REOT estabelecesse o 

quadro de referência para a discussão da situação existente à data, de modo a constituir o ponto de 

partida para a revisão desse IGT (CMA, 2007). 

A avaliação baseou-se na análise dos resultados alcançados pelo plano, isto é, se os objectivos 

propostos tinham sido atingidos. A metodologia avaliativa fundamentou-se no sistema de informação 

geográfica em uso naquela autarquia. 

Estrutura e apresentação do relatório: A estrutura e a organização interna do documento 

resultaram do disposto no modelo estratégico que havia sido concebido para o PDM. Esse modelo 

estava estruturado em três eixos fundamentais, considerados objectivos de 1º nível, que eram 

desagregados em objectivos de 2º e 3º nível (vd. figura 15).  

O relatório analisa os níveis de concretização das acções integradas nesses três eixos principais, 

quantificando, sempre que tecnicamente possível, a concretização dos resultados, culminando no 

final com uma matriz dos pontes fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. 

Figura 15: Estrutura interna do REOT da Amadora 

 

Indicadores utilizados: O REOT da Amadora é um dos documentos mais abrangentes de entre os 

estudados, com uma abordagem estratégica que tenta mensurar ao longo do documento o estado do 

ordenamento do território e os níveis de execução do PDM, face à árvore de objectivos e valores que 

tiveram na sua concepção. No quadro seguinte seleccionam-se alguns dos indicadores utilizados que 

podem interessar para a avaliação de execução de um PMOT (vd. anexo 1-E). 

Quadro 5: Indicadores relevantes para a monitorização de execução (REOT da Amadora) 

Indicadores relevantes (continuação) Sectores Relacionados 
Evolução do n.º de alojamentos 

Urbanismo 
AUGI reconvertidas e não reconvertidas 

Avaliação qualitativa da execução das propostas do PDM 94 

Grau de execução dos IGT previstos para UOPG no PDM 94 

Indicadores relevantes  Sectores Relacionados 

Repartição das empresas sedeadas, segundo os ramos da indústria 
nas UOPG definidas 

Fortalecer e Diversificar a 
Base Produtiva 

Densidade habitacional Melhorar o Padrão de 
Vida no Concelho Evolução dos edifícios e dos alojamentos  
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5.3.1.3 REOT da Lourinhã 

Contexto: O REOT da Lourinhã foi apresentado em Janeiro de 2011, após três etapas distintas de 

trabalho: a primeira alocada à recolha de informação, selecção e organização dessa informação; a 

segunda fase à reflexão e síntese, análise dos dados e da informação obtida para formulação de 

conclusões e a terceira fase à divulgação do REOT, bem como a respectiva consulta pública. 

A Câmara Municipal da Lourinhã (CMLA) pretendia com o relatório identificar particularmente o grau 

de consolidação do espaço urbano e urbanizável do PDM, analisar a dinâmica urbana dos 

aglomerados, apurar o grau de concretização das zonas industriais definidas no plano, a pressão 

urbana e de edificação na zona costeira e avaliar ainda a coesão territorial do município e seus 

aglomerados (CMLA, 2011).  

Estrutura e apresentação do relatório: Quanto à estrutura o REOT encontra-se subdividido também 

em três partes. No enquadramento estratégico é avaliada a execução do PDM em vigor, tendo em 

conta os seus objectivos e o modelo de ordenamento e desenvolvimento, são analisadas as UOPG 

definidas, seu grau de execução e de concretização dos projectos previstos no PDM. 

A análise do estado do ordenamento do território é efectuada na segunda parte, com uma abordagem 

estruturada em cinco sectores, conforme se apresenta na figura seguinte. Além do corpo principal do 

REOT, o estudo mais pormenorizado de alguns aglomerados delimitados no PDM foi feito em fichas 

de avaliação individuais, que não se encontram disponíveis na página do município e por isso não 

foram consultadas (vd. Figura 16). A ultima parte do relatório (não incluida no esquema seguinte) 

serve de conclusão ao estudo, abordando os desafios territoriais que decorrem da existência do plano 

regional entretanto aprovado e que servirá de suporte à futura revisão do PDM. 

Indicadores relevantes (continuação) Sectores Relacionados 

Taxa de variação dos alojamentos 

Melhorar o Padrão de 
Vida no Concelho 

Licenças camarárias segundo o tipo de obra por município (concelhos 
vizinhos) 

Obras concluídas segundo o tipo por município (concelhos vizinhos) 

Evolução da variação população residente, alojamentos, edifícios e 
famílias 

Instrumentos de Gestão Territorial aprovados e em elaboração 

Alvarás emitidos e projectos com expressão territorial 

Estimativas de execução das áreas de expansão 

Estimativas da execução do espaço urbano e industrial/serviços 

Espaços verdes e equipamentos cedidos nos alvarás de loteamento 
emitidos 

Melhorar o Padrão de 
Vida no Concelho 

Ocupação urbana no concelho 

Acções de beneficiação executadas na rede viária 

Oferta de estacionamento (n.º estacionamentos com ou sem cobertura) 

Capitação de espaços verdes 

Área total em espaço verde 

Espaços verdes existentes e previstos 

Cobertura de equipamentos, rede pública, solidária e particular 
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Figura 16: Estrutura interna do REOT da Lourinhã 

 

Indicadores utilizados: Como consta no anexo 1-F a selecção de indicadores baseou-se bastante 

na abordagem à execução do PDM em curso. De entre esses identificam-se no quadro seguinte 

aqueles que se podem considerar na avaliação de execução de um PMOT
53

. 

Quadro 6: Indicadores relevantes para a monitorização de execução (REOT da Lourinhã) 

5.4 Conclusões da análise 

Os seis REOT estudados são exemplo de bons trabalhos de monitorização do ordenamento e 

planeamento do território, embora sem prejuízo dessa conclusão, verifica-se contudo a falta de 

                                                      
53

- Uma vez não se teve acesso às fichas pormenorizadas por indicador em alguns casos não se 
apresenta em anexo nem a sua fonte, nem a data de referência. 

Indicadores relevantes  Sectores Relacionados 
Avaliação do grau de execução das UOPG do PDM em vigor 

Avaliação 
Enquadramento 
Estratégico e de 

Planeamento 

Grau de execução e relevância para o ordenamento do território dos 
projectos identificados no PDM em vigor 

Percentagem do grau de execução dos objectivos do PDM em vigor 

Contribuição dos instrumentos de planeamento municipal para a 
execução dos objectivos estratégicos do planeamento em vigor 

N.º e tipo de ligação rodoviária das áreas urbanas 

Avaliação do Estado do 
Ordenamento do 

Território 

Km de ciclovias 

Percentagem da população servida por sistemas colectivos de 
abastecimento de água 

Percentagem de população servida por rede eléctrica 

N.º de espaços públicos abertos (praças, espaços verdes e/ou outras 
áreas públicas de concentração de população) 

N.º e localização de pretensões existentes (da consulta pública prévia 
à elaboração do PDM) 

N.º de processos de operações urbanísticas registados 

Percentagem do espaço não ocupado no interior do perímetro 

Percentagem de espaço edificado na faixa litoral 

Percentagem de espaços naturais/protegidos pelo Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira (POOC) na faixa litoral 

Total de área desafectada à (Reserva Agrícola Nacional) RAN nos 
últimos 15 anos 

Total de área desafectada à (Reserva Ecológica Nacional) REN nos 
últimos 15 anos 

Área florestal percorrida por incêndios nos últimos 15 anos 

Espaços ocupados e desocupados nas zonas industriais 

Espaços ocupados e desocupados nos espaços turístico 

Espaços ocupados e desocupados em POOC 
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uniformização dos relatórios, bastante diversidade na sua estruturação sectorial e na selecção de 

indicadores, fontes e datas de referência.  

Essa debilidade pode levantar algumas dúvidas quanto à eficácia destes REOT na melhoria dos 

processos de decisão pública, em particular pela dificuldade de se estabelecerem comparações entre 

territórios distintos, e entre as performances destes e os objectivos das políticas sectoriais. 

Embora sejam trabalhos que tenham sido sujeitos a consulta pública não existem referências a 

qualquer processo de participação no decorrer da sua formulação, que pudesse ter auxiliado na 

selecção de indicadores e sectores chave. Denota-se também uma evolução qualitativa dos REOT 

mais antigos para os mais recentes, onde se tem acentuado a focagem destes nos domínios da 

sustentabilidade, aos quais acrescem-se outros domínios considerados relevantes para a decisão em 

cada uma das realidades territoriais em causa. 

Essa evolução tem vindo também a permitir a criação de documentos mais estruturados e coerentes, 

com a atenção técnica a centrar-se cada vez mais na avaliação da execução dos IGT e na concepção 

estratégica vigente para esses territórios. 

Apesar do espírito do REOT ser o de estabelecer uma monitorização assídua e permanente do 

ordenamento e planeamento do território percebe-se, por esta análise, que são trabalhos mais de 

âmbito da avaliação ex-post, após vigência dos PMOT. De facto os REOT estudados são 

documentos robustos e por essa via também demasiado “pesados”, dependentes de muitos dados 

estatísticos alguns dos quais provêm dos estudos censitários do INE, o que inviabiliza o 

estabelecimento de uma verdadeira avaliação on going, sistemática, como seria de esperar de um 

REOT a publicar de 2 em 2 anos. 

De acordo com as melhores práticas existentes pensa-se que os desafios futuros, na concepção 

destes documentos, devem passar pela integração de momentos de participação pública nas 

diferentes fases de elaboração dos REOT, o que permitirá enriquecer todo o processo e estabelecer 

quais as preocupações e focagens que são relevantes para os stakeholders.  

Além disso será importante que passem a ser concebidos relatórios uniformizados, de acordo com os 

domínios da sustentabilidade, aos quais deve ser acrescentada uma abordagem particular que reflicta 

qual a estratégia vigente para o território particular em estudo. Devem ser acompanhados de uma 

avaliação de execução, dos objectivos dos PMOT em vigor e acções nelas previstas, bem como dos 

seus elementos fundamentais, em particular do modelo territorial.  

A análise do modelo territorial dos PMOT, em particular para o caso dos PDM, deve ter em 

consideração a ocupação dos perímetros urbanos, pela necessidade da sua contenção da edificação 

dispersa. Essa análise deve ser feita sobre a forma de uma monitorização sistemática e operacional, 

para que a cada momento se possam aferir as taxas de ocupação de cada perímetro urbano de modo 

a traçar as melhores e mais correctas intervenções. 
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6 Proposta de Indicadores para Monitorização do Grau de Execução de 

Planos Municipais de Ordenamento do Território 

Foi assumido que um dos principais objectivos desta dissertação seria o estabelecer de uma proposta 

de indicadores de monitorização de PMOT, que permitam aferir em particular os graus de execução 

desses planos. Com essa orientação construiu-se a metodologia apresentada no primeiro capítulo, a 

qual se entendeu capaz de apoiar na montagem de um sistema de avaliação/monitorização de 

execução de um PMOT, na identificação de sectores a abordar e indicadores específicos a 

seleccionar.  

É nesse âmbito que se procede, neste capítulo, à materialização da terceira fase da dissertação, 

concretizando a proposta de indicadores de monitorização de execução. Essa proposta é feita a 

partir da análise efectuada no capítulo quinto, pela qual se identificam e adaptam-se alguns 

indicadores, é enriquecida por um inquérito realizado a alguns técnicos municipais e complementada 

por alguma bibliografia adicional. 

É importante que a avaliação/monitorização seja executada sob a perspectiva da conformidade, pela 

análise de execução do PMOT
54

, bem como através da análise do alcance dos seus objectivos, do 

cumprimento do programa de execução e restantes metas identificadas no plano (abordagem top-

down pela qual são os objectivos que influenciam a selecção de indicadores)
55

. 

6.1 Inquérito a técnicos municipais 

Na tentativa de robustecer a selecção de indicadores optou-se nesta fase do trabalho pela 

auscultação de especialistas/técnicos municipais, através de um inquérito enviado por correio 

electrónico
56

. Esse contributo foi iniciado com um pedido de colaboração para o preenchimento do 

inquérito, enviado para o endereço geral das autarquias sempre que este estava visível no respectivo 

sítio do município.  

Usualmente o email era posteriormente redireccionado para o serviço competente da autarquia e só 

quando houve, por parte deste, a demonstração de interesse em colaborar, é que o inquérito foi 

submetido. O formulário era composto por sete perguntas, enquadradas por um cabeçalho onde 

consta o título da dissertação e os seus objectivos, além de um texto onde se explicava o seu 

preenchimento e a não obrigatoriedade de resposta às perguntas (vd. anexo 2).  

As três primeiras questões tinham como objectivo identificar as componentes ambientais e sectores 

que, na óptica dos inquiridos, a monitorização da execução dos PMOT deve focar, além dos critérios 

de selecção a seguir e eventuais indicadores a considerar.  

A quarta pergunta tinha o intuito de perceber a opinião dos técnicos face aos REOT, se julgam estes 

o mecanismo adequado para o estabelecimento de um verdadeiro e profícuo meio de monitorização. 

                                                      
54

- Em especial na mensuração das áreas concretizadas, comprometidas e livres. 
55

-Tendo em consideração o grau de eficiência do plano (se todas as acções foram concretizadas) e o grau de 

eficácia (impactes benéficos para o ordenamento do território). 
56

- Além dos técnicos municipais foi ainda enviado para a Eng. Olga Prada, especialista em monitorização do 

ordenamento e planeamento do território. 
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As questões quinta e a sexta relacionam-se com a participação pública (auxiliando a aplicação ao 

caso de estudo), enquanto a última pergunta serviu apenas para que fossem sugeridas algumas 

referências bibliográficas. 

No quadro seguinte apresentam-se os técnicos responsáveis pelos 15 inquéritos respondidos, a 

organização onde exercem a sua actividade, as funções principais e a formação académica de base.  

Quadro 7: Técnicos que responderam ao inquérito enviado por organização, funções e formação 
académica 

Técnico Organização Funções 
Formação 
Académica 

Ricardo Braz 
Câmara 
Municipal (CM) 
de Abrantes 

Coordenador dos Serviços de 
Ordenamento do Território e Sistemas 
de Informação Geográfica 

Planeamento 
Regional e 
Urbano 

Deolinda Costa CM da Amadora 
Chefe de Divisão de Informação 
Geográfica 

Geografia 

Emília de Azevedo 
Moreira 

CM de Boticas 
Chefe de Divisão das Obras 
Municipais, responsável pela revisão 
do PDM e elaboração de PU 

Arquitectura 

Isabel Matos 
CM de 
Cantanhede 

Chefe de Divisão do Ordenamento do 
Território 

Planeamento 
Regional e 
Urbano 

Mariana Oliveira 
 

CM de 
Guimarães 

Coordenadora da Divisão de SIG e 
Planeamento Urbanístico, 
Coordenadora do processo de revisão 
do PDM 

Geografia e 
Planeamento 

João Pales CM de Lagos 
Técnico Superior do Serviço de 
Planeamento e Desenvolvimento  

Geografia 

Maria Edite 
Veríssimo das Neves 

CM da Lousã 
Chefe de Divisão de Urbanismo Engenharia Civil 

Ricardo Grade 
Técnico Superior da Divisão de 
Urbanismo 

Geografia 

Alcino Loureiro 
CM de Macedo 
de Cavaleiros 

Técnico Superior da Unidade de 
Gestão Territorial, integrando a revisão 
do PDM 

Planeamento 
Regional e 
Urbano 

João Gabriel  
CM de 
Manteigas 

Coordenador na Divisão de 
Planeamento, Obras e Urbanismo 

Engenharia 

Inês Marrazes 
CM da Marinha 
Grande 

Chefe da Divisão de Ordenamento, 
Planeamento e Projecto 

Planeamento 
Regional e 
Urbano 

- CM de Meda 
Técnicos Superiores na área do 
Planeamento Urbano, Ordenamento 
do Território, SIG e ambiente 

Geografia 

Geologia 

Bruno M. Pereira 
Marques 

CM de Palmela 
Técnico Superior do Gabinete de 
Planeamento Estratégico 

Geografia 

Isabel Domingos CM de Tavira 

Técnica Superior da Divisão de 
Planeamento e Gestão Urbanística, 
responsável pelo acompanhamento 
dos PMOT do concelho 

Geografia 

José Manuel Vaz 
CM de Vila Real 
de Santo 
António 

Técnico Superior responsável pelo 
acompanhamento dos PMOT do 
concelho 

Geografia e 
Planeamento 
Regional 

Olga Prada 
Empresa de 
Consultoria – 
PLIO 

Gerente da Empresa Consultora, 
coordenadora de equipas 
multidisciplinares e especialista na 
área de monitorização  

Engenharia do 
Território 
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Como se percebe da análise ao quadro anterior todos os inquiridos exercem funções na área do 

ordenamento e planeamento do território, com experiência na elaboração e acompanhamento da 

execução de PMOT. A resposta integral aos inquéritos encontra-se no anexo 3. A maioria dos 

técnicos responderam às sete perguntas (oito inquéritos, 53%), parte significativa responderam a seis 

perguntas, (cinco inquéritos, 33%) enquanto dois inquiridos responderam a cinco e quatro perguntas 

respectivamente (2 inquéritos, cerca de 14%). 

6.1.1 Análise das respostas - questões um a quatro 

Neste ponto procede-se a uma breve análise das respostas recebidas, nomeadamente das perguntas 

um a quatro. As restantes respostas são analisadas no capítulo seguinte, uma vez que se relacionam 

com o processo de participação pública.  

O manuseamento e a selecção de indicadores devem, conforme abordado no subcapítulo 4.2, 

respeitar determinados critérios. Nesse sentido, na primeira pergunta do questionário, os técnicos 

municipais foram convidados a pronunciarem-se sobre quais os critérios deveriam balizar a 

montagem de um sistema de monitorização do ordenamento e planeamento do território. 

Das respostas obtidas percebe-se que a identificação de indicadores deve ser ponderada caso a 

caso, tendo em atenção os objectivos prosseguidos pelo plano em estudo. Essa ponderação deve ter 

em conta os graus de execução do plano, incluindo uma análise comparativa entre o previsto e o 

executado. Foram referidos alguns critérios relevantes como a universalidade, objectividade, 

facilidade de interpretação, existência de dados mensuráveis e fidedignos, relevância, eficiência, 

impacte, sustentabilidade, visibilidade e metodologia. 

A segunda pergunta visava perceber que sectores ambientais entendiam os técnicos serem 

pertinentes focar na monitorização de um PMOT. Contudo, a referência explícita a componente 

“ambiental” acabou por induzir os inquiridos em erro, pois em vez de entenderem a pergunta em 

sentido lato de sector ambiental, perceberam-na em sentido estrito, enquanto factor ambiental como 

referido na LBA
57

. 

Nas respostas recebidas foi notória a referência à Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), com alguns 

técnicos a afirmarem que a monitorização deveria ter em conta os resultados da avaliação ambiental, 

como que sugerindo a interligação entre o processo de monitorização do planeamento e o de 

acompanhamento ambiental. Foi ainda salientada a necessidade de se analisar o uso e a 

transformação do solo, o desenho urbano e a evolução das superfícies impermeabilizadas, a 

estrutura ecológica municipal, a paisagem, estrutura verde, domínio hídrico (áreas ribeirinhas/galerias 

ripícolas), áreas agrícolas, áreas florestais, solos, ecossistemas e biodiversidade, clima, riscos 

naturais e tecnológicos, poluição atmosférica e sonora, qualidade do espaço público e tecido 

edificado, gestão de resíduos, redes de água e saneamento, energia, reservas naturais, rede natura, 

etc.  

                                                      
57

- Segundo o seu artigo 3.º são componentes ambientais o ar, água, luz, solo vivo e subsolo, flora e fauna. 
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A terceira pergunta serviu para identificar alguns dos indicadores específicos, com as respostas a 

vincarem, mais uma vez, a necessidade de se considerar a selecção de indicadores caso a caso, 

tendo em conta o território em estudo. Foi sugerido que os indicadores reflectissem o nível de 

qualidade em espaço urbano, como sinal de conforto e mobilidade, bem como relacionassem a 

densidade edificada face ao consumo de solo. 

Algumas respostas demonstram também a preocupação com os níveis de concretização dos espaços 

urbanos e com a dinâmica urbanística, de forma a estimar os espaços urbanos concretizados e livres, 

as taxas de cobertura das infra-estruturas de abastecimento de água, saneamento, entre outros. 

Para o materializar de uma monitorização eficaz de PMOT os inquiridos julgam que os REOT, por si 

só, não são um mecanismo de monitorização suficiente, mas devem ser antes o resultado de um 

processo integrado, como dão conta na resposta à quarta questão.  

Consta ainda desses contributos que esses relatórios, para fomentarem verdadeiramente a qualidade 

das decisões políticas, deveriam ser executados com base num modelo standard que definisse os 

seus objectivos primários e estabelecesse as exigências técnicas e metodológicas que deveriam 

cumprir, com vista ao objectivar dos pontos fundamentais para a decisão, garantindo ainda a 

comparabilidade temporal e regional. 

Finalmente foi referido que os REOT podem ser importantes se assegurarem a avaliação da 

concretização dos fins do plano, tanto ao nível da execução como dos objectivos a médio e longo 

prazo, da criação coordenada das infra-estruturas e dos equipamentos, se permitirem que se corrijam 

distorções de oferta no mercado imobiliário, garantindo a oferta de terrenos e lotes destinados a 

edificações com custos ou rendas controladas, promovendo a melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos e a defesa dos valores ambientais, culturais e paisagísticos. 

6.2 Proposta de sectores e componentes ambientais relevantes 

A selecção dos sectores/factores pertinentes para a concepção de um sistema de 

monitorização/avaliação é uma prática bem desenvolvida na avaliação ambiental, na qual se observa 

determinada realidade territorial, ou determinado projecto, na óptica dos factores chave para a 

decisão. Em sentido lato é relevante que esses sectores, além de corresponderem às preocupações 

dos agentes sociais, avaliem os territórios e planos na perspectiva da sustentabilidade, como se 

evidencia e reforça na leitura das fontes bibliográficas citadas ao longo desta dissertação. 

Nesses termos é benéfico que a avaliação de execução não olvide os factores económicos, sociais e 

ambientais, como sugerido pelo CDS da ONU, densificado no Sistema de Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável (SIDS) da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e aplicado por 

exemplo no REOT Açores.  

Prada (2008), quando propõe o manual de orientações metodológicas para a elaboração de REOT, 

reforça a lógica da abordagem sustentável, definindo quatro eixos que integram os factores do 

desenvolvimento sustentável, a saber: sócioeconomia, mobilidade, povoamento e ambiente. 
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Com base no trabalho realizado apresentam-se no quadro seguinte alguns dos sectores e 

componentes ambientais que podem servir de referência na avaliação de execução de um PMOT, na 

análise da sua eficácia e eficiência. 

Quadro 8: Possíveis sectores de estruturação de um sistema de monitorização  

 

 

 

 

 

6.3 Proposta de indicadores  

Como reforçado (principalmente no ponto 4.2.1) a avaliação e monitorização devem ter em conta as 

especificidades locais, as preocupações e a estratégia prosseguida. Apesar dessa limitação dá-se um 

contributo com esta dissertação, construindo e assinalando-se alguns indicadores que podem ser 

utilizados na avaliação de execução de PMOT, como era objectivo inicial deste trabalho. 

A aplicação da metodologia a um território específico carecerá da adaptação destes indicadores, 

reconstruindo e adequando-os da forma mais frutuosa e adequada. Tal ponderação deverá permitir o 

estabelecimento da avaliação da implementação do plano, sendo sempre preferível dispor de um 

conjunto de indicadores mais limitado mas que ofereça garantias de actualização ao longo do tempo, 

em detrimento de ser mais extenso e abrangente, mas correndo o risco de se perder a continuidade 

na actualização ao longo do tempo, levando ainda à desmobilização dos técnicos envolvidos na 

tarefa. É ainda desejável, como refere Batista e Silva (1999), que a frequência da actualização seja 

directamente proporcional à dinâmica de alteração da própria realidade que se pretende medir. 

Assim sendo não se recomenda a utilização de todos os indicadores apresentados, mas apenas dos 

que se mostrarem mais adequados, face à estratégia, para diagnosticar o estado da realidade em 

estudo. Admite-se também que, dadas as particularidades de cada território e PMOT, poderá ser 

interessante utilizar outros indicadores que não tenham sido identificados neste trabalho. 

Os indicadores apresentados são predominantemente indicadores físicos, espacializáveis, mais 

relacionados com os modelos territoriais dos PMOT que com os modelos estratégicos dos planos, 

que por si só são mais variáveis, sendo portanto mais difíceis de generalizar, como se pretende com 

esta proposta. Muitos deles não são unívocos e abrem a possibilidade de outro tipo de construção.  

Na tabela seguinte apresentam-se os indicadores identificados descriminados por sector, nome, 

observações, fórmulas de cálculo e unidades. Para facilitar a leitura é de referir que a barra utilizada 

“/” significa “por”, não tem qualquer significado algébrico, já que esse está reservado ao símbolo “÷”, 

de divisão. 

. 

Sectores de Estudo  

Economia 

Sector Institucional 

Dinâmica Social e Habitacional 

Ambiente 

Povoamento  

Mobilidade 

Planeamento e Gestão do Território 

Infra-estruturas e Equipamentos 
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Quadro 9: Proposta de indicadores de monitorização da execução de um PMOT 

Sector Indicadores Observações/Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 

E
c
o
n
o

m
ia

 

Número de estabelecimentos por sector de 
actividade 

Serve para aferir a dimensão e diversidade do tecido económico: 
N.º de empresas / CAE 

N.º 

Número de licenciamentos industriais por tipo de 
indústria 

Permite perceber o dinamismo do tecido económico por tipo de classificação segundo o 
REAI, inferindo-se por aí a dimensão da actividade e impactes dela decorrentes: 

N.º de Licenciamento / Tipo de indústria segundo o REAI 
N.º 

Taxa de execução do espaço industrial proposto 
no PMOT 

Serve para perceber a ocupação dos espaços industriais propostos no PDM. Pode ser 
expressa em proporção da área executada e comprometida face à total, ou discriminada 
pelas diferentes áreas: 

Áreas ocupadas, Áreas comprometidas, Áreas livres 
ou 

((Área ocupada + Área comprometida) ÷ Área total de espaço industrial previsto no 
PMOT) x 100 

Ha ou % 

Número de explorações de inertes por tipo de 
extracção 

Permite perceber a quantidade e importância sector de exploração de inertes: 
N.º de explorações / Tipo de inertes extraídos 

N.º 

Número de explorações florestais por tipo 
Permite perceber a quantidade e importância sector agro-florestal: 

N.º de explorações / Tipo de produção florestal 
N.º 

Número de explorações agro-pecuárias por tipo 
Permite perceber a quantidade e importância sector de produção animal: 

N.º de explorações / Tipo de exploração (tendo em conta o REAI) 
N.º 

Número de explorações agrícolas por tipo de 
produção 

Permite perceber a quantidade e importância sector agrícola de produção: 
N.º de explorações / Tipo de exploração  

N.º 

Superfície agrícola média por exploração Serve para aferir a dimensão das explorações agrícolas: 
∑ (Área de explorações agrícola) ÷ Número de explorações 

Ha 

Taxa de abandono agrícola 
Serve para perceber o dinamismo da actividade agrícola: 

(Superfície agrícola não utilizada ÷ Superfície agrícola) x 100 
% 

Nível de infra-estruturação de regadio 
Permite perceber o nível de infra-estruturação e grau de sofisticação das explorações 
agrícolas: 

(Superfície irrigável ÷ Superfície agrícola utilizada) x 100 
% 

Número de unidades de turismo existentes por 
tipologia 

Caracteriza o território face às capacidades turísticas instaladas: 
Número de unidades turísticas / Tipo de Unidade  

N.º 

Taxas de alojamentos turísticos 
Este indicador permite aferir a dimensão do sector do turismo face às condições existentes 
no território:  

(N.º de camas turísticas ÷ População residente) x 100 
% 

Taxa de ocupação do alojamento turístico 
Serve para perceber o grau de ocupação das infra-estruturas de apoio ao turismo: 

(N.º de dormidas ÷ N.º de camas turísticas) x N.º de dias do período de referência 
N.º / Cama 
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Sector Indicadores Observações/Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 

E
c
o
n
o

m
ia

 

Taxas de execução do espaço turístico previsto no 
PMOT 

Serve para perceber a ocupação dos espaços turísticos propostos no PMOT. Pode ser 
expressa em proporção da área executada e comprometida face à total, ou discriminada 
pelas diferentes áreas: 

Áreas ocupadas, Áreas comprometidas, Áreas livres 
ou 

((Área ocupada + Área comprometida) ÷ Área total de espaço turístico previsto no 
PMOT) x 100 

Ha ou % 

S
e
c
to

r 
In

s
ti
tu

c
io

n
a
l 

Grau de participação dos cidadãos em 
procedimentos de planeamento 

Permite aferir o grau de participação pública prévia aos procedimentos de planeamento: 
N.º de participações em sede de participação preventiva / Procedimento de 

planeamento 
Esse indicador pode ainda ser desagregado num outro que identifique as tipologias de 
participação pública, face ao seu objecto (e.g. alteração para espaço urbano, alteração do 
perímetro urbano, etc.): 
((N.º de participações por tipologia) ÷ Número total de participações) x 100 

N.º ou % 

Grau de afectação do investimento público no 
planeamento municipal 

Serve para perceber o nível da afectação de recursos públicos nas acções preconizadas 
nos PMOT: 

((Investimento público realizado para execução do plano) ÷ Total de investimento 
público previsto no programa de acção e financiamento do plano) x 100 

% 

Existência de planos estratégicos que enquadrem 
a elaboração de PMOT 

Tenta entender o grau de amadurecimento da estratégia local que se possa vir a reflectir 
na elaboração ou revisão dos PMOT: 

Planos estratégicos de iniciativa local / Tipo e descrição do plano 
N.º 

Áreas de reabilitação urbana e respectiva 
dimensão 

Serve para indicar o nível de intervenção na reabilitação e regeneração urbana: 
Áreas de reabilitação urbana por dimensão 

Por forma a perceber a proporção da área face ao território de referência (e. g. cidade, 
concelho, área do plano, etc.) essa área pode ser ponderada face à respectiva área total: 

 (Área alvo de intervenções de reabilitação urbana ÷Área total de referência) x 100 
 

Ha ou % 

Estudos, planos e projectos elaborados para a 
prevenção e gestão de riscos naturais e 
tecnológicos 

Permite identificar os estudos  de mitigação de riscos naturais e tecnológicos (incluindo 
existência ou não de plano municipal de emergência, ou outros): 

Planos de prevenção e gestão de riscos de iniciativa local / Tipo e descrição do 
plano 

N.º 

D
in

â
m

ic
a

 

S
o
c
ia

l 
e

 

H
a
b
it
a
c
io

n
a

l 

População residente 
Permite aferir a dinâmica populacional do território de referência, podendo ser apresentada 
como taxa de variação, ou descriminada por estrutura etária, sexo etc.: 

N.º de habitantes / Ano de referência  
N.º 

Famílias residentes 
Possibilita a análise dos aglomerados familiares existentes bem como a extrapolação do 
número médio de pessoas por família/fogo: 

N.º de famílias residentes / ano de referência 
N.º 
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Sector Indicadores Observações/Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 

D
in

â
m

ic
a

 S
o
c
ia

l 
e
 H

a
b

it
a
c
io

n
a

l 

Densidade populacional 
Serve para perceber as cargas populacionais por territórios de referência: 

N.º de habitantes ÷Área de referência 
N.º / Ha 

Número de edifícios existentes por tipo 

Identifica o número de edifícios existentes por unidade territorial de referência. Esse 
número pode ser conjugado com outra informação, como seja a tipologia de edifício e/ou o 
seu uso: 

Número de edifícios / Tipo e ou uso 

N.º 

Número de alojamentos  
Permite análise do número de fogos existentes e traçar a sua evolução: 

Número de alojamentos / Ano de referência 
N.º 

Número de fogos vagos 

Permite aferir a capacidade livre do parque habitacional por tipologia: 
Número de fogos vagos / Tipologia de fogo 

Também pode ser representado sobre forma de proporção: 
(Número de fogos vagos ÷ Número total de fogos) x 100 

N.º ou % 

Número de processos de obras de edificação 
registados 

Identifica a quantidade, por tipo, de processos de obras de edificação registadas no 
município: 

Número de processos de obra / Tipo de obra 
N.º 

Número de licenças concedidas 
Identifica a quantidade, por tipo (incluindo alvarás de loteamento), de licenças concedidas: 

Número de processos de licenças/ Tipo de licença 
N.º 

Número de obras de edificação concluídas 

Serve para quantificar a quantidade de obras concluídas por tipo. Pode ser também 
ponderado o número de obras concluídas pelo número de alvarás concedidos: 

Número de obras concluídas / Tipo de obra 
ou 

(N.º de obras concluídas ÷ N.º de alvarás) x100 

N.º ou % 

Número de licenças de utilização concedidas 
Quantifica o número de licenças de utilização concedidas por tipo de utilização: 

Número de licenças de utilização concedidas / Tipo de utilização 
N.º 

Áreas livres em perímetro urbano 
Permite quantificar a evolução das áreas livres em perímetro urbano: 

Áreas livres em perímetro urbano / Ano de referência 
Ha 

Existência e dimensão de Áreas urbanas de 
génese ilegal 

Possibilita que se identifiquem as áreas urbanas de génese ilegal: 
Número de urbanas de génese ilegal / Dimensão / Tipo (reconvertidas e não 

reconvertidas) 
N.º / Ha 

Reabilitação de edifícios face a novos edifícios 
licenciados 

Permite quantificar o grau de reabilitação de edifícios face a novas construções: 
(N.º de licenças concedidas para reconstrução, conservação, alteração ou ampliação 

÷ N.º de licenças de construção) x 100 
 

% 
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Sector Indicadores Observações/Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 

A
m

b
ie

n
te

 

Proporção da população servida por rede de 
abastecimento de água 

Serve para quantificar a percentagem de população servida por rede de abastecimento de 
água: 

(N.º de habitantes servidos por rede de abastecimento de água ÷ População total) x 
100 

% 

Percentagem da população servida por rede de 
esgotos 

Possibilita que se quantifique a proporção de população que é servida por sistema de 
drenagem de águas residuais, encaminhadas para ETAR: 

(N.º de habitantes servidos por rede de esgotos tratados ÷ População total) x 100  
% 

Percentagem de população servida por rede de 
recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU)  

Serve para aferir a proporção de população servida por recolha de resíduos sólidos 
urbanos 

(N.º de habitantes servidos por recolha de RSU ÷ População total) x 100 
N.º 

Procedimentos e avaliação ambiental  

Pretende identificar os procedimentos de avaliação ambiental realizados, por tipo de 
actividade que lhes deu origem: 

Estudos de impacte ambiental realizados / tipo de actividade que esteve na génese 
do estudo 

 

N.º 

Espaços verdes existentes 

Permite identificar os espaços verdes existentes por tipo e área. Essa área por sua vez 
deve ser ponderada com a população residente por forma a quantificar as capitações de 
espaços verdes: 

Tipologias de espaços verde e respectiva área 
e 

(Área de espaços verdes ÷ população residente) 

Ha / tipologia e 
m

2
 per capita 

Taxa de execução dos espaços verdes previstos 
nos PMOT 

Pretende-se com este indicador representar a execução dos espaços verdes previstos nos 
PMOT: 
(Área de espaços verdes executados ÷ Área de espaços verdes previstos executar) x 

100 

% 

Espaços verdes cedidos em alvarás de loteamento 
Serve para aferir as cedências de áreas verdes em loteamentos: 
Áreas verdes cedidas em alvarás de loteamento / Período de referência 

m
2
 

Densidade de estrutura ecológica 
Permite perceber a dimensão da estrutura ecológica em determinado espaço urbano: 
(Área ocupada por estrutura ecológica ÷ Área de referência da área urbana em causa) 

x 100 
% 

Áreas percorridas por incêndios 
Possibilita quantificar as áreas sobre restrição por terem sido percorridas por incêndios: 

(Áreas percorridas por incêndios / Ano de referência) 
Ha 

Áreas protegidas por tipologia 
Serve para identificar e caracterizar as áreas protegidas existentes: 

(Áreas de espaços protegidos/ Tipo de área protegida e valores salvaguardados) 
Ha 
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Sector Indicadores Observações/Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 

P
o
v
o
a

m
e
n

to
 

Áreas ocupadas por tipo de ocupação 

Pretende-se com este indicador identificar as áreas ocupadas no território de referência por 
tipo de ocupação: 

Áreas ocupadas / Tipo de ocupação 
Este indicador pode ser apresentado sobre a forma de proporção, face ao território total: 

(Área ocupada por tipo de ocupação ÷ Área total) x 100 

Ha ou % 

Proporção de áreas urbanas 
Serve para quantificar as áreas urbanas existentes em determinado período de referência.  

(Áreas urbanas existentes ÷ Área total) x 100 
% 

Relação existente entre a população na sede do 
município e a população total do município 

Tenta-se com este indicador perceber a polarização existente no território, relativa à sede 
do município, de forma a perceber o seu povoamento: 
(N.º de habitantes na sede do município ÷ N.º total de habitantes no município) x 100 

% 

Relação existente entre o número de fogos na 
sede do município e o número de fogos existentes 
no município 

Este indicador serve para aferir as assimetrias habitacionais existentes no município em 
relação à sua sede: 
(N.º de fogos na sede do município ÷ Total de fogos  no município) x 100 

% 

Dimensão média da propriedade 
Permite estimar a dimensão média de cada propriedade: 

Dimensão média dos prédios identificados no cadastro / Unidade territorial 
m

2
 

Destaques de propriedade 
Tenta quantificar as divisões fundiárias realizadas: 

Número de destaques realizados / ∑ da área a que reportam 
N / m

2
 

M
o
b

ili
d
a

d
e

 

Existência de planos de mobilidade  
Tenta entender o grau de amadurecimento das acções e intervenções ao nível das 
acessibilidades e da mobilidade: 

Planos de mobilidade de iniciativa local / Tipo de plano 
N.º 

Densidade de rede rodoviária 
Serve para estimar a oferta de rede rodoviária por tipo:  

(Extensão de rede rodoviária por tipo ÷ área total)  
Km / Km

2
 

Grau de execução das infra-estruturas rodoviárias 
previstas  

Serve para aferir o grau de execução das infra-estruturas rodoviárias previstas: 
(Extensão de rodovia executada ÷ Extensão de rodovia prevista) x 100 

% 

Estado de conservação da rede rodoviária  
Pretende-se com este indicador caracterizar a rodovia existente por estado de conservação 
(e.g. em bom estado, piso degradado, etc.): 

Km de rede viária / Estado de conservação 
Km 

Tempo médio entre aglomerados 
Tenta-se com este indicador medir a distância, em tempo, entre aglomerados: 

Distância em minutos entre determinados aglomerados de referência 
min 

População servida por circuitos de transportes 
públicos 

Por cada carreira de transporte público estima-se a população servida pelo percurso: 
Estimativa de população servida / N.º de circuitos de transporte público 

N.º 

Extensão de ciclovias 
Serve para aferir a extensão de ciclovias existentes no território de referência: 

Extensão de ciclovias / Unidade territorial de referência 
Km 
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Sector Indicadores Observações/Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 

P
la

n
e

a
m

e
n
to

 e
 G

e
s
tã

o
 d

o
 T

e
rr

it
ó
ri
o

 

PMOT em vigor  
Pretende-se com este indicador identificar todos os PMOT em vigor para o município 
(incluindo as alterações que tenham sido publicadas): 

PMOT em vigor / Tipo de PMOT (PDM, PU ou PP) 
N.º 

Dinâmica de planeamento 

Este indicador serve para apresentar os diferentes procedimentos de planeamento em 
execução: 

Processos de planeamento em elaboração / estado do procedimento (participação 
preventiva, elaboração de proposta, etc) 

N.º 

Grau de execução das UOPG  

Possibilita que se afira o grau de execução das UOPG definidas, consoante tenham 
derivado ou não em outros planos. Essa indicação também pode conter a avaliação da 
execução material da UOPG, quanto à existência de áreas ocupadas, comprometidas e 
livres: 

(N.º de planos que derivaram de UOPG definidas ÷ N.º de UOPG) x 100 

% 

Proporção de solo sujeito a restrição de utilidade 
pública (REN e RAN) 

Serve para perceber a dimensão do solo sujeito a restrição de utilidade pública por integrar 
RAN e/ou REN face ao total da área de referência: 

(∑ área de RAN e REN ÷Total da área de referência) x 100 
% 

Proporção de solo desafectado às restrições de 
utilidade pública (REN E RAN) 

O indicador referido afere a dinâmica incidente sobre áreas sujeitas a restrição RAN e/ou 
REN. Pode também conter as áreas que não sendo alvo de desafectação sejam 
autorizadas para utilização com fins urbanísticos: 

(∑ área desafectada de RAN ou REN ÷Total da área RAN ou REN) x 100 

% 

Medidas preventivas em vigor 
Serve para identificar áreas sob medidas preventivas face ao motivo que as originou: 

Áreas sujeitas a medidas preventivas / Motivo que levou à sua criação 
Ha 

Taxas de execução do espaço urbano e 
urbanizável previsto  

Serve para quantificar a ocupação dos espaços urbanos definidos no PMOT. Pode ser 
expressa em proporção da área executada e comprometida face à total, ou discriminada 
pelas diferentes áreas: 

Áreas ocupadas, Áreas comprometidas, Áreas livres 
ou 

((Área ocupada + Área comprometida) ÷ Área total de espaço urbano e urbanizável 
previstos no PMOT) x 100 

Ha ou % 

Avaliação da concretização dos objectivos e 
acções do plano 

Este indicador qualitativo pretende apresentar a breve descrição da concretização das 
acções e dos objectivos enunciados no PMOT em estudo: 

Estado de concretização da acção (objectivo) / acção (objectivo estratégico) 
 

Percentagem das acções concretizadas e 
objectivos definidos 

Possibilita perceber o grau de concretização das acções definidas no PMOT. Pode-se 
discriminar por objectivo estratégico ou ponderar face a todos os objectivos do plano: 

(N.º de acções concretizadas ÷ Total de acções definidas) x 100 
% 
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Sector Indicadores Observações/Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 

In
fr

a
-e

s
tr

u
tu

ra
s
 e

 e
q

u
ip

a
m

e
n
to

s
 Equipamentos existentes  

Serve para quantificar e tipificar os equipamentos existentes: 
N.º / Tipo de Equipamento 

N.º 

Capitação dos equipamentos existentes  

Pretende-se com este indicador perceber a capacidade dos equipamentos face às 
solicitações. O total de população deve reportar à população que utiliza o equipamento, por 
exemplo para equipamento escolares apenas a população em idade escolar: 

(∑ Capacidade do equipamento / Tipo do equipamento) ÷ Total de população 

N.º 

Taxa de execução dos equipamentos previstos no 
PMOT 

Com este indicador obtém-se a proporção de equipamentos executados face aos 
equipamentos previstos no PMOT 

(N.º de equipamentos concretizados÷ Total de equipamentos previstos) x 100 
% 

Taxa de infra-estruturação do espaço urbano 

A construção deste indicador serve para quantificar a área urbana que efectivamente se 
encontra disponível para ser edificada, por se encontrar infra-estruturada. O indicador deve 
ser construído de acordo com a tipologia de infra-estrutura: 
(Área urbana servida por rede de abastecimento de água (esgotos, electricidade, etc) 

÷ Total de área urbana) x 100 

% 
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7 Aplicação ao Caso de Estudo 

As considerações teóricas aprofundadas ao longo deste trabalho ganham maior consistência e 

sentido prático com a sua aplicação a uma realidade específica, que permitirá por certo validar e 

afinar as suas orientações. Essa aplicação a caso de estudo é feita para o PDM em vigor no concelho 

de Ourém, plano que se encontra em revisão e é entendido como o procedimento de planeamento 

prioritário para esta autarquia, sendo necessária também a avaliação da sua execução.  

A escolha e o trabalho subsequente foram enquadrados numa parceria, estabelecida em Janeiro de 

2010, entre a Coordenação do Mestrado em Engenharia do Território e a Câmara Municipal de 

Ourém (CMO), na pessoa do Vice-Presidente Dr. José Alho, com o pelouro do Planeamento e 

Ordenamento do Território. 

7.1 Enquadramento e justificação da selecção do caso de estudo 

A fundação do concelho de Ourém remonta ao ano de 1180 por ocasião do foral atribuído por D. 

Teresa, filha de D. Afonso Henriques, a este burgo. Este território possui cerca de 416,6 Km
2
, situa-se 

no distrito de Santarém e integra a nomenclatura de unidade territorial para fins estatísticos (NUT) II 

do Centro, na sub-região do Médio Tejo, localizando-se a cerca de 200 Km da cidade do Porto e 120 

Km de Lisboa.  

Em termos de grandes acessibilidades é servido pela Auto-Estrada n.º 1 e pela Linha Ferroviária do 

Norte, que são os dois principais eixos de ligação entre as duas maiores cidades do País, Lisboa e 

Porto. Faz fronteira a Norte com os municípios de Leiria, Pombal e Alvaiázere, a Este com Tomar e 

Ferreira do Zêzere, a Sul com Torres Novas e Alcanena e a Oeste com o município da Batalha.  

No sistema urbano municipal sobressaem as cidades de Ourém e Fátima, contudo o município 

apresenta uma grande heterogeneidade assente nas 18 freguesias que o compõem, a saber: 

Alburitel, Atouguia, Casal dos Bernardos, Caxarias, Cercal, Espite, Fátima, Formigais, Freixianda, 

Gondemaria, Matas, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Misericórdias, Olival, Ribeira do 

Fárrio, Rio de Couros, Seiça e Urqueira (vd. Figura 17). 

Existem várias razões que justificam a escolha deste território enquanto caso de estudo. De entre 

essas destaca-se principalmente o facto de ter sido um dos últimos municípios do País com PDM 

eficaz, com a publicação do plano pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 148-A/2002, em 

Diário da República, I.ª Série, de 30 de Dezembro. Essa dilação na aplicação do PDM, face aos 

outros concelhos, criou vários problemas à gestão municipal dos quais a dificuldade de acesso ao 

quadro comunitário de apoio terá sido apenas um deles. 

Tais dificuldades foram identificadas pela equipa técnica que elaborou o plano que, segundo os 

próprios, foi finalizado num prazo muito curto. Tratava-se da terceira equipa contratada para 

desenvolver os trabalhos, já que a primeira havia falido e a segunda se tinha incompatibilizado com o 

procedimento de delimitação da REN para o concelho (Almeida Costa, 2003). 
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Figura 17: Enquadramento regional do concelho de Ourém 

 

A aprovação tardia deste IGT resultou de uma forte pressão política, e a sua formulação 

tecnicamente restritiva, face às expectativas existentes
58

, foi encarada desde cedo com forte 

contestação, havendo mesmo uma orientação política que defendia a não aprovação do plano, 

enquanto a maioria que o suportou defendia a necessidade de uma revisão “imediata” deste.  

Com o desenrolar do tempo o rol de munícipes descontentes foi também aumentando, à medida que 

a prática da gestão urbanística decorrente da sua aplicação foi evoluindo. Nas eleições autárquicas 

de 2005 (menos de três anos após a publicação do PDM) a proposta de revisão do PDM fazia já 

parte dos programas eleitorais a sufrágio, mas só em 2007, dado o consenso político existente, a 

CMO deliberou iniciar o procedimento de revisão do PDM, com a aprovação dos termos de referência 

e a publicitação do período de audiência prévia pelo Aviso n.º 12579/2007, de 11 de Julho. 

Todavia, até 2010 não houve desenvolvimentos significativos nos trabalhos produzidos, pelo que o 

processo viria a ser retomado em 2010, através da publicação de novo Aviso em Diário da República, 

com o n.º 12817/2010, de 25 de Junho. 

Na imagem seguinte representam-se as diferenças existentes, por exemplo, na delimitação de um 

aglomerado urbano numa área de fronteira entre o concelho de Leiria e o de Ourém. Como se 

observa o modelo territorial do concelho de Ourém é mais restritivo, com uma racionalização evidente 

das áreas urbanas (vd. Figura 18). 
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- Segundo a equipa técnica trata-se de um plano que pode ser considerado de segunda geração, por utilizar 

cartografia de base digital, e por tentar conter a edificação dispersa. 
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Figura 18: Diferenças na delimitação de aglomerados no PDM de Leiria e no de Ourém  

 

A revisão em curso foi fundamentada em vários pontos, dos quais se dá conta de seguida: 

 Na imposição legal de se proceder à incorporação das normas e directrizes do Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT), através de 

procedimento de alteração ou revisão do PDM, num prazo de um ano após a sua entrada em 

vigor (entretanto já incorporadas);  

 Na necessidade de compatibilizar a estratégia de ordenamento concelhio com as orientações 

emanadas do PROT-OVT e do PNPOT, completando assim, o Sistema de Gestão Territorial; 

 Na premência de elaboração de estudos de caracterização e análise mais aprofundados e 

actualizados ao nível biofísico, das acessibilidades, da estrutura urbana, demografia, 

sócioeconomia, entre outros temas, que transmitam o conhecimento sistémico, integrado e 

holístico do território; 

 Na necessidade de actualização da estratégia de programação ao nível das infra-estruturas 

urbanas, e da estrutura de ordenamento territorial do plano, face ao novo quadro de 

caracterização e dinâmica urbanística do Concelho; 

 Na readaptação do plano ao novo quadro legislativo, que resultou das alterações legais e 

regulamentares ocorridas após a entrada em vigor do PDM; 

 Na necessidade de resolver incongruências existentes ao nível cartográfico e regulamentar 

do actual PDM, dado os desajustes existentes com a realidade territorial; 

 Na necessidade de rever e actualizar o quadro de classificação e afectação dos usos do solo 

e dos parâmetros urbanísticos; 

 Na necessidade de prever e enquadrar o desenvolvimento de diversos projectos 

estruturantes para o Município; 
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 E finalmente, na imposição de se estabelecer uma visão estratégica para o desenvolvimento 

do Município (CMO, 2009). 

Outra causa importante para a escolha deste caso de estudo deve-se a não existir nenhum REOT 

elaborado para o município de Ourém além de que, em respeito pela Portaria n.º 1471/2007, de 16 

de Novembro
59

, que materializa os conteúdos devem fundamentar a revisão do plano, a revisão do 

PDM teria que ser precedida da avaliação de execução do plano em vigor. De resto, a própria CMO 

viria a acordar junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo (CCDR-LVT)
60

 proceder à avaliação da execução das áreas urbanas, quantificando os espaços 

ocupados, comprometidos e livres. 

Esta conjuntura reveste de especial pertinência a presente dissertação, já que a avaliação de 

execução do plano é fundamental para que se possa vir a analisar a redefinição dos perímetros 

urbanos e justificar eventuais reclassificações de solo, com o carácter excepcional que as determina, 

como abordado no ponto 3.4.  

Nesse particular importam ainda as considerações emanadas pelo PROT-OVT, publicado pela 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, de 6 de Agosto, já que segundo este IGT, a 

possibilidade de expansão dos perímetros urbanos, ou da criação de novas áreas urbanas, devem 

resultar da demonstração da sua necessidade face ao crescimento demográfico e à dinâmica do 

aglomerado urbano, incluindo 2.ª residência, no contexto do sistema urbano, sustentado numa 

avaliação do grau de concretização dos PMOT em vigor com base na execução física e nos 

compromissos. 

Acrescenta o mesmo plano que o dimensionamento dos espaços urbanos é feito de acordo com as 

necessidades demonstradas, admitindo a expansão da área em perímetro urbano apenas no caso 

em que o somatório das áreas urbanizadas consolidadas e comprometidas (segundo o entendimento 

do anexo II do PROT-OVT) atinja os 70% (não contabilizando as áreas da estrutura ecológica 

urbana). Essa expansão do perímetro urbano em vigor é condicionada ao limiar máximo de 30% das 

áreas de consolidadas e comprometidas, segundo o mesmo critério. 

Finalmente a escolha deste território para caso de estudo não é alheia ao facto de se tratar do 

município de onde o mestrando é natural e de, logo após o primeiro contacto, ter havido inteira 

disponibilidade e receptividade por parte da CMO, quer do corpo político quer dos técnicos, em 

apoiar o desenvolvimento desta dissertação.  

7.2 PDM em Vigor – Modelo de Desenvolvimento, Modelo de Ordenamento e Regulamento 

A caracterização do PMOT em estudo, da estratégia local, dos pressupostos de ordenamento e 

regulamento são fundamentais para a sua análise, avaliação e monitorização. É nesse sentido que se 

procede a uma breve descrição dos pressupostos técnicos que caracterizam o PDM de Ourém. 
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- Como analisado no ponto 5.3.2. 
60

- Como consta na acta da reunião de 28/04/2010 entre a CCDR-LVT e a CMO. O trabalho está a ser 

desenvolvido e será apresentado à comissão de acompanhamento por ocasião da apresentação dos cadernos 
de análise e diagnóstico sectorial. 
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Segundo a equipa técnica que elaborou o plano, a criação do modelo de ordenamento deste IGT 

baseou-se em soluções inovadoras à data, que consistiram na introdução da noção de aglomerado 

urbano de baixa densidade e muito baixa densidade, que pudessem responder à maior componente 

de procura de nova habitação (fora dos perímetros urbanos das cidades de Ourém e Fátima), e que 

simultaneamente viabilizasse a adequada infra-estruturação dos espaços, a dotação de 

equipamentos e de acessibilidades ao exterior, retirando a pressão de edificação dispersa em todo o 

espaço não urbano, sobretudo por pessoas não ligadas à agricultura. 

Tal implicou, segundo referido, a delimitação de perímetros urbanos generosos, mas respeitadores 

das condicionantes, sobretudo em áreas de expansão, que levava a que em cada parcela edificada 

ou edificável a maioria da área ficasse livre de qualquer ocupação edificada ou pavimentada. No 

mesmo sentido restringiu-se a edificação fora dos perímetros urbanos e tentou-se a compatibilização 

de usos quando se entendeu conveniente (entre industria extractiva e transformadora, por exemplo) e 

a segregação destes noutras circunstâncias, particularmente nos aglomerados habitacionais. 

Face a estes pressupostos o modelo de ordenamento foi assente na classificação do solo em 11 

categorias, conforme decorre da leitura do n.º 2 do artigo 33.º do regulamento do plano, a saber: 

urbano (nível 1, 2 e 3), urbanizável (espaços urbanizáveis de média densidade, baixa densidade e 

muito baixa densidade), turismo, industrial, indústria extractiva, equipamento, agrícola, florestal, agro-

florestal, natural e espaço-canal e infra-estruturas. 

Uma das críticas recorrentes ao PDM é a sua concepção estratégica incipiente, considerando-se um 

plano demasiadamente regulamentar. Um pormenor que reforça essa tese é o facto da estratégia do 

plano não ser apresentada claramente nos elementos que o acompanham, pelo menos de forma 

explícita. Apesar disso, dada a importância da identificação dos objectivos para a formalização de um 

modelo de monitorização, optou-se por analisar os relatórios que acompanham o PDM por forma a 

construir-se aquela que, pela interpretação do mestrando, parece ser a sua formulação estratégica. 

Da interpretação realizada transparece que, de entre todos objectivos do plano, destaca-se um macro 

objectivo que norteia a sua elaboração: a resolução dos problemas de ordenamento do território e as 

suas questões específicas de disponibilidade de áreas urbanas, de infra-estruturação e 

equipamentos, de protecção ambiental e de desenvolvimento socioeconómico. 

Esse grande objectivo por sua vez pode ser desagregado em seis eixos distintos, que vão desde a 

melhoria das condições de acessibilidades internas e externas, à protecção das toalhas freáticas, 

criação de novos equipamentos e de emprego, ao desenvolvimento da indústria, à definição clara do 

território e estabilização dos perímetros urbanos e à gestão municipal atenta e permanente.  

O atingir desses objectivos materializou-se num programa de execução composto por acções a 

realizar, à data de elaboração do plano, no muito curto prazo, curto prazo, médio prazo e longo prazo 

(vd. Figura 19). 
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Figura 19: Interpretação da concepção estratégica do PDM de Ourém 

 

7.3 Processo de participação pública  

A participação pública pode ser executada pelo recurso a diferentes metodologias e canais de 

comunicação, que devem ser adaptados de acordo com os diferentes procedimentos de planeamento 

em estudo. Nesta dissertação, como se densifica mais adiante, encetou-se um processo de 

participação pública que tentava identificar os principais pontos de vista e critérios de decisão, 

conforme entendido pertinente no ponto 4.2.1 acerca da estruturação do modelo multicritério. 

Pretendia-se que esses critérios e pontos de vista ajudassem na selecção de indicadores de 

monitorização de execução para uma aplicação expedita ao caso de estudo. 

Duas das questões do inquérito submetido aos técnicos municipais remetiam para o procedimento de 

participação pública, nomeadamente as perguntas cinco e seis: “Julga que o processo de 

monitorização deve ser participado desde o seu início? Como devem ser os actores sociais 

mobilizados a participarem?” e “ Concorda com a criação de uma plataforma de participação pública 

como a criada no âmbito desta dissertação (www.participaourem.net)?” 

Em termos gerais as respostas recebidas a estas questões revelam a concordância dos técnicos 

relativamente ao processo, fundamental segundo eles, para mobilizar os actores, legitimar os 

procedimentos de planeamento e recolher os dados necessários à actualização dos procedimentos 

de avaliação e monitorização (vd. anexo 3). De seguida mostram-se se as formas de promoção da 

participação utilizadas.  
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7.3.1 Site e redes sociais 

O desenvolvimento desta dissertação e a sua aplicação ao caso de estudo iniciou-se com a 

construção de um site em software livre. A sua colocação online, no domínio www.participaourem.net, 

deu-se no dia 4 de Fevereiro de 2010, após autorização concedida em reunião com o Vice-Presidente 

da CMO
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 e publicação de uma entrevista dada pelo mestrando ao Jornal de Ourém. 

A principal funcionalidade do portal era a de recolher contributos dos munícipes sobre o planeamento 

municipal, através de um inquérito simples embutido numa das páginas, bem como dar visibilidade ao 

trabalho desenvolvido e divulgar notícias sobre o concelho, em especial as relacionadas com a 

dinâmica de planeamento em vigor (vd. imagem 20). 

Figura 20: Imagem e estrutura do site 

 

Como complemento foram criados dois grupos, um na rede social Facebook e outro no Twitter, aos 

quais se poderia aceder na parte inferior do portal.  

7.3.2 Reunião com as Juntas de Freguesia 

Outro formato de participação pública e auscultação de stakholders foram as reuniões com as Juntas 

de Freguesia do Concelho de Ourém, onde foram ouvidos vários autarcas que demonstraram 

disponibilidade, conforme havia sido acertado na reunião com os técnicos da DPOT, em Março de 

2010. Essas reuniões tinham como principal finalidade perceber, junto de pessoas que são 

conhecedores privilegiados do território (e opinion makers), quais os seus pontos de vista face aos 

IGT em vigor para o município.  

Tentou-se identificar os critérios que os decisores valorizavam e sobre os quais deveria incidir a 

monitorização de execução. Pretendia-se também ajudar na recolha de alguma informação que fosse 

relevante para o desenvolvimento dos trabalhos da DPOT, em particular para a revisão do PDM e 

respectivas sessões de esclarecimento. A convocatória das reuniões foi feita por email, explicando-se 

claramente o cariz académico do trabalho
62

 e a sua inserção na parceria estabelecida. 

Quanto às próprias reuniões em si, era preparado previamente um pequeno guião no qual constavam 

as principais orientações e referências do actual PDM para a freguesia em causa, de modo a apoiar a 
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- Que sugeriu mesmo a colocação de um link no portal do município para o site criado, o que acabou por não 

vir a acontecer devido à entrada em processo de participação preventiva da revisão do PDM de Ourém. 
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- Por esse motivo também nunca se insistiu nos contactos, apenas foi feita a abordagem inicial. 
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entrevista e auxiliar no esclarecimento de algumas dúvidas levantadas pelos entrevistados. No final 

da reunião era feito um resumo dos assuntos tratados, que era remetido à DPOT, onde eram 

referenciadas as situações e os locais onde os autarcas entendiam que deveriam ser feitas as 

correcções e alterações ao planeamento em vigor. 

Este tipo de participação acabou por exceder as expectativas, realizando-se reuniões em 13 das 18 

freguesias, as quais representam em 2011 cerca de 60% da população. Tiveram uma duração média 

de duas horas e foram participadas geralmente pelos executivos de Junta aos quais por vezes se 

juntaram outros elementos das Assembleias de Junta de Freguesia num somatório de cerca de 50 

pessoas ouvidas. 

7.3.3 Outras formas de divulgação 

Paralelamente aos restantes trabalhos já apresentados foram encetadas outros formatos de 

divulgação, enquanto complemento do processo que estava a ser desenvolvido. Recorreu-se por 

exemplo à criação de um folheto (colocado no grupo do Facebook), participou-se a convite da CMO 

no Congresso de Ourém, onde se apresentou um poster e um panfleto sobre a dissertação, bem 

como foi dada uma entrevista à rádio ABC Portugal (vd. Figura 21) 

Figura 21: Outras formas de divulgação: poster e folheto 

 

7.4 Principais resultados do processo de participação pública 

Pensa-se que a principal virtude do procedimento de participação pública realizado terá sido a de 

sensibilizar a população para a importância de participar nos procedimentos de planeamento, em 

especial a revisão do PDM de Ourém. Para além disso serviu enquanto pedagogia, como apoio e 

esclarecimento de algumas dúvidas suscitadas, quer por autarcas, congressistas ou visitantes do site 

que as colocavam por email. 

A opção pelo registo de participações em formato online acabaria por ser utilizada também pelos 

próprios serviços técnicos da DPOT, no decorrer do procedimento formal de participação preventiva 

da revisão do PDM de Ourém. 

A repercussão deste trabalho foi evidente na quantidade de pessoas que visitou o site, já que só 

entre Fevereiro e Junho de 2010 o domínio participaourem.net foi acedido 15 000 vezes, por cerca de 

3 000 utilizadores diferentes. Tal reflectiu a quantidade de pessoas que tiveram a curiosidade de 
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saber mais acerca deste projecto, bem como aqueles visitantes que passaram a utilizar este domínio 

como forma de se manterem informados sobre a actualidade do município.  

O volume de tráfego verificado não era inicialmente expectável (houve dias com 150 visitas) e levou à 

necessidade de aumentar a largura de banda alocada ao portal para um tamanho três vezes superior. 

O grupo do Facebook contou com cerca de 140 seguidores, enquanto a utilização do Twitter foi 

residual. 

Apesar de todo o volume de visitas, apenas 27 pessoas preencheram o inquérito disponível (60 % 

dos indivíduos eram do sexo masculino). A baixa taxa de resposta reflectiu a dificuldade dos 

visitantes em construírem um raciocínio crítico acerca do planeamento em vigor, como comprovaram 

as respostas recebidas. A maioria dos inquiridos à pergunta “Tem opinião formada sobre o 

Planeamento Municipal em vigor no Concelho de Ourém?” respondeu que não tinha uma opinião 

esclarecida, nem consolidada, além de nunca terem interagido, por qualquer motivo, com um dos 

PMOT em vigor para o concelho. 

Pese embora esse desconhecimento generalizado, algumas respostas referiram que o principal ponto 

positivo do planeamento municipal em vigor terá sido a capacidade de reestruturação das cidades, o 

que, por outro lado, terá levado ao afastamento da população das restantes freguesias rurais. Houve 

contudo quem invocasse a falta de estratégia do actual PDM, em particular para a cidade de Ourém, 

já que segundo o inquirido esta tem carências ao nível das vias estruturantes e da concentração de 

serviços.  

Também foram apontadas críticas às dificuldades criadas pelo plano na construção em alguns 

espaços intersticiais em áreas urbanas já infra-estruturadas. Uma das respostas referiu que havia 

dificuldades no plano em lidar com a urbanização difusa, na periferia das cidades, e com a 

urbanização linear. 

Outros contributos abordaram questões a melhorar, como a taxa de cobertura de saneamento básico, 

a dotação de equipamentos e realização de actividades culturais, o estado de conservação da rede 

viária e a execução de espaços industriais. 

Alguns destes pontos foram aspectos enunciados também nas reuniões com os executivos de Junta 

de Freguesia. As entrevistas mantidas, além de permitirem sinalizar situações concretas a alterar 

segundo a opinião dos autarcas, possibilitaram a identificação de critérios considerados relevantes, 

como seja novamente a taxa de cobertura de saneamento básico ou a execução das zonas 

industriais. 

Mas outras preocupações foram identificadas, como seja a disponibilidade efectiva de solos urbanos 

livres e as assimetrias entre as freguesias rurais e urbanas. Acabou por ser nota dominante nestas 

reuniões a crítica à escassez de áreas urbanas definidas em PDM, aos índices urbanísticos aplicados 

e ao regime de edificabilidade em espaço rural, incomportável segundo os executivos face à estrutura 

fundiária existente no concelho de Ourém. 

Neste procedimento de participação pública decidiram colaborar também duas das maiores 

colectividades do concelho de Ourém (representam um total de 1800 sócios), que na pessoa dos 



66 

seus presidentes remeteram algumas considerações por email. Além de pontos específicos 

relacionados com as actividades desenvolvidas pelas associações foram assinaladas algumas 

dificuldades decorrentes da aplicação do PDM de Ourém, em particular em solo rural. Segundo 

informaram, a publicação tardia do PDM levou à disseminação de actividades por todo o território 

que, existindo à data da publicação do plano, têm hoje dificuldades em promover algumas 

adaptações necessárias, em virtude das restrições impostas por este. 

Paralelamente a estes contributos apresentados contactou-se ainda a empresa consultora que 

elaborou o PDM com o desígnio de informarem sobre quais os aspectos que entendiam fundamentais 

mensurar nesta monitorização de execução. Em resposta a consultora transmitiu que deveriam ser 

tidos em conta outros trabalhos já desenvolvidos em outros concelhos, além de que a avaliação de 

execução, para o caso de Ourém, não poderia olvidar a aferição das taxas de ocupação de solo 

urbano, por forma a estimar a eventual necessidade de expansão dos perímetros.  

Essa análise deveria reflectir ainda a comparação entre os índices reais e os que constam no plano, 

através da medição do espaço executado (por exemplo com recurso a fotografia aérea). 

Todas estas considerações agora resumidas, em conjunto com a interpretação de modelo estratégico 

do PDM de Ourém, consubstanciam a base da selecção de indicadores. 

7.5 Selecção de indicadores relevantes para o caso de estudo 

É através dessa base de análise que, tendo em conta o universo dos indicadores definidos no ponto 

6.3, se procede à filtragem e selecção dos indicadores de monitorização de execução que devem ser 

considerados na avaliação do presente caso de estudo específico. A apresentação desses 

indicadores é feita por sector, de acordo com o estabelecido no subcapítulo 6.2 e contem ainda uma 

coluna onde se justifica a pertinência e sentido da sua inclusão, caso advenha da concepção 

estratégica do plano e/ou da participação pública (vd. Quadro 10). 

Dadas as limitações temporais e de dimensão da dissertação, no ponto seguinte (7.6) faz-se apenas 

uma demonstração sumária da aplicação de alguns desses indicadores, tentando aferir 

preliminarmente se os objectivos do plano face aos critérios identificados, foram cumpridos.  

Ou seja, dado que a aplicação de todos os indicadores agora definidos se tornaria demasiado 

morosa, optou-se pela concretização de apenas alguns deles (indicados a negrito no quadro 

seguinte), em especial os que melhor representam o quadro de partida para a revisão do PDM face 

às críticas existentes, reveladas pelos autarcas e munícipes. Esta opção também não é estranha ao 

facto de alguns indicadores estarem pendentes da divulgação dos dados relativos aos Censos 2011.  

A análise mais aprofundada do ciclo de vida desse IGT será executada a seu tempo pelos serviços 

técnicos da CMO, num relatório próprio, recorrendo também a muita da informação que está a ser 

levantada para a elaboração dos cadernos de análise e diagnóstico, que decorre no âmbito do 

procedimento de revisão do PDM.  
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Quadro 10: Lista de indicadores relevantes para a monitorização de execução do PDM de Ourém 

Sector Indicadores Pertinência 
E

c
o

n
o
m

ia
 Número de estabelecimentos por sector de actividade Eixo-3, P. Pública 

Taxa de execução do espaço industrial proposto no PDM Eixo-4, P. Pública 

Número de unidades de turismo existentes por tipologia Eixo-3 

Taxa de execução do espaço turístico previsto no PDM Eixo-3 

In
s
ti
tu

c
io

n
a

l Grau de participação dos cidadãos em procedimentos de 
planeamento 

Eixo-6, P. Pública 

Grau de afectação do investimento público previsto no PDM Eixo-6, P. Pública 

Estudos, planos e projectos elaborados para prevenção e gestão de 
riscos naturais e tecnológicos 

Eixo-6 

D
in

â
m

ic
a
 

H
a

b
it
a
c
io

n
a

l 
e

 

p
o

p
u

la
c
io

n
a
l Taxa de variação da população residente Eixo-3 

Densidade populacional Eixo-3 

Número de alojamentos Eixo-5 

Número de processos de obras de edificação registados Eixo-5 

A
m

b
ie

n
te

 

Percentagem de população servida por rede de esgotos Eixo-2, P. Pública  

Áreas percorridas por incêndios Eixo-6 

P
o

v
o

a
m

e
n
to

 

Relação existente entre a população na sede do município e a 
população total no município 

Eixo-5, P. Pública 

Relação existente entre o número de fogos na sede do 
município e o número de fogos total no município 

Eixo-5, P. Pública 

Dimensão média da propriedade P. Pública 

M
o

b
ili

d
a

d
e
 

Densidade de rede rodoviária Eixo-1 

Grau de execução das infra-estruturas rodoviárias previstas Eixo-1 

Estado de conservação da rede rodoviária Eixo-1 

P
la

n
e

a
m

e
n

to
 

PMOT em vigor Eixo-5 

Dinâmica de planeamento Eixo-5 

Grau de execução das UOPG Eixo-5, P. Pública 

Proporção do solo sujeitos a restrição de utilidade pública (RAN e 
REN) 

Eixo-2, P. Pública 

Taxa de execução do espaço urbano e urbanizável previsto Eixo-5, P. Pública 

Avaliação da concretização dos objectivos e acções do plano Todos os eixos 

Percentagem de acções concretizadas por objectivos definidos Todos os eixos 

In
fr

a
.-

e
s
tr

u
tu

ra
s
 e

 

e
q

u
ip

a
m

e
n

to
s

 

Equipamentos existentes Eixo-3, P. Pública 

Taxa de execução dos equipamentos previstos no PDM Eixo-3, P. Pública 

Taxa de infra-estruturação do espaço urbano Eixo-2, P. Pública 

7.6 Aplicação de alguns dos indicadores e principais resultados 

Devido às limitações supra descritas passa-se agora à aplicação do conhecimento construído ao 

longo da dissertação, através da monitorização de execução do PDM de Ourém, aplicando-se para 

isso 13 dos 29 indicadores apresentados na tabela anterior.  

Esta fase do trabalho é fundamental já que permite demonstrar de que forma os indicadores 

construídos podem ser adequados a um território/plano em particular, apresentando-se as suas 

metodologias e fórmulas de cálculo, algumas das quais constituem uma inovação desta dissertação, 

como por exemplo o cálculo das áreas concretizadas. 
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A análise da execução do PDM é apresentada numa sequência lógica, iniciando com o cenário de 

partida para a revisão e tentando focar as principais preocupações expressas na participação pública. 

Pode considerar-se o primeiro passo para o estabelecimento de uma monitorização de execução 

sistemática e eficaz que apoie as tomadas de decisão e à qual bastará, de uma forma mais célere, 

actualizar os dados agora obtidos conjugando-os com outros que, face às alterações à concepção 

estratégica do município e dos pontos de vista dos stakholders, pareçam a seu tempo mais 

adequados. 

A análise do grau de participação dos cidadãos no procedimento de revisão do PDM de Ourém 

é fundamental para contextualizar o ponto de partida para esse processo de revisão, identificando a 

opinião dos cidadãos face ao plano em vigor bem como as suas expectativas de mudança. 

Encontram-se registadas 2749 sugestões no âmbito da participação preventiva, às quais se juntam 

84 recolhidas durante um procedimento de alteração ao PDM. 

Como havia sido referenciado ao longo da participação pública desenvolvida no âmbito desta 

dissertação, a maioria dos munícipes expressa o seu descontentamento face ao PDM por 

determinada propriedade sua não ter sido classificada como urbana, tal como se reflecte igualmente 

nos dados obtidos durante o procedimento oficial. 

Nesses termos, a esmagadora maioria das participações, 93%, referem-se a pedidos de 

reclassificação de solo rural em urbano (alteração de perímetros urbanos, quando a propriedade 

intersecta ou aproxima-se do perímetro urbano existente; alteração para solo urbano quando ainda se 

encontra afastada do perímetro estabelecido; alteração para solo industrial). Os restantes 7% 

subdividem-se em várias tipologias de participação, como sejam por exemplo a delimitação de 

restrições de utilidade pública ou a alteração dos parâmetros urbanísticos.  

Quadro 11: Grau de participação dos cidadãos na revisão do PDM por teor de participação 

Período de 
Participação 
preventiva 

N.º 
participaçõ

es 

Tipologia Total de 
participações 

que propõem a 
reclassificação 

em solo 
urbano  

Alteração para 
espaço urbano 

Alteração do 
perímetro urbano 

Alteração para 
espaço industrial 

2007/2009 1621 1100 (68%) 436 (27%) 35 (2%) 97% 

2010 1128 856 (76%) 137 (12%) 9 (0,8%) 88,8% 

Alteração 84 26 (31%) 26 (31%) 15 (18%) 80% 

Total 2833 1982 (70%) 599 (21%) 59 (2%) 93% 

 

Todo este quantitativo de sugestões, além de caracterizar o ponto de vista dos cidadãos face ao 

plano em vigor, poderá criar algumas dificuldades e entropias à formulação de uma proposta coerente 

de plano. Uma vez que o acto de planear se consubstancia num acto administrativo e impendendo 

sobre estes a obrigatoriedade de consideração de todos os factos ponderáveis (como as sugestões 

recebidas), a futura proposta de plano terá que equacionar os contributos recebidos, sob pena de, em 

último caso, um requerente ardiloso invocar a nulidade do próprio acto por entender que a sua 

participação não foi devidamente analisada.  
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A resposta a esta dificuldade passará, por certo, pela concepção de uma metodologia robusta que 

retire arbitrariedade à formulação dos perímetros urbanos, olhando para este vasto número de 

sugestões não como uma dificuldade, mas como mais uma variável de decisão, da mesma forma que 

as projecções populacionais por aglomerado, ou qualquer uma outra variável.  

As dificuldades colocadas à edificação pelo PDM, citadas anteriormente, levaram segundo os 

inquiridos e entrevistados, à “fuga” de alguma população do concelho para outros municípios 

vizinhos, em particular os jovens, bem como à migração das freguesias rurais para as cidades de 

Ourém e Fátima, onde teriam mais facilidade em conseguir uma habitação. 

Argumenta-se nesse contexto, que os jovens adultos, ao não conseguirem edificar em terreno de 

familiares, vêm-se forçados a abandonar a sua aldeia levando-os a preferir outros territórios mais 

competitivos como Leiria, ou uma das cidades do próprio concelho de Ourém. 

Analisando o indicador população residente no concelho de Ourém, verifica-se que em 2001 (cerca 

de dois anos antes da entrada em vigor do PDM) residiam no concelho 46 216 indivíduos, enquanto 

em 2011, segundo os dados provisórios do Censos, residem menos 0,7% dos habitantes, 45 887 

indivíduos. Trata-se uma ligeira quebra populacional quando comparada com a média registada no 

Médio-Tejo (-2,3%), mas encontra-se muito afastada das estimativas populacionais que vinham a ser 

divulgadas ao longo dos anos pelo INE, onde se estimava uma população de mais de 50 000 

residentes no município.  

Essa regressão populacional foi mais acentuada nas freguesias da parte Norte do Concelho e não 

terá apenas a ver com a eventual formulação restritiva do PDM, mas também com outros factores 

relacionados com o desenvolvimento económico, e emprego. De entre esses factores a débil 

atractividade económica do município, coadjuvada pela baixa execução das zonas industriais 

previstas no PDM, foram invocados como pontos fracos da execução do actual PDM, em especial 

pelos Executivos de Junta. 

Em contraciclo com a variação populacional, o número de alojamentos no concelho reflecte algum 

dinamismo, já que entre 2001 e 2011 o número de alojamentos no município cresceu 10,9%, 

passando de 26 061 fogos para 29 241. A taxa de variação do Médio-Tejo foi ligeiramente superior, 

11,1%. 

Essa tendência de crescimento parece contrariar um pouco a tese defendida em participação pública, 

na qual o PDM veio dificultar a edificação, no entanto poderá estar relacionada com o fenómeno 

urbano de Fátima, como se avaliará de seguida.  

O estudo da relação existente entre a população na sede do município e a população total é 

fundamental para estimar o efeito polarizador da sede do município, permitindo analisar também a 

eventual “fuga” de população para as áreas urbanas. Uma vez que no município de Ourém, além da 

sua sede existe uma outra cidade com significância relevante (Fátima), procedeu-se à análise do 

indicador para os dois territórios já que são os locais que se destacam claramente na rede urbana do 

concelho. Tendo em conta que ainda não existem dados estatísticos oficiais por subsecção 

(relativamente aos Censos 2011), passa-se à análise da relação existente entre a população 
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residente nas freguesias onde se inserem as duas cidades, Nossa S.ª da Piedade e Fátima, e as 

restantes freguesias. 

Como se percebe no gráfico seguinte a população residente nas freguesias de Fátima e Nossa S.ª da 

Piedade cresceu cerca de 10%, facto que faz com que actualmente mais de 40% da população do 

concelho resida nestas freguesias (vd. Gráfico 1). 

A análise das variações populacionais intercensitárias para o restante território municipal permitem 

perceber que existe uma grave tendência de perda de população nas restantes freguesias, 

particularmente na parte Norte. Exceptuando as quatro freguesias onde se mantêm ou cresce a 

população, a variação média das restantes freguesias é de -9,6% (vd. Figura 22). 

Gráfico 1: Relação existente entre a população residente nas freguesias de Nossa S.ª da Piedade e 
de Fátima com a população total do município 

 

 

Figura 22: Variação da população residente entre 2001 e 2011 

 

14,52% 15,70% 

22,29% 
25,14% 

36,81% 
40,84% 

2001 2011

Nossa S.ª da Piedade Fátima Total
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A polarização populacional nas cidades poderá estar correlacionada com o aumento do número de 

alojamentos nestas. Observando a relação existente entre o número de fogos na sede do 

município e o número de fogos total no município percebe-se que é nas cidades de Ourém e de 

Fátima que se concentra uma grande parte dos alojamentos existentes. Dos dados censitários que se 

apresentam no gráfico 2 verifica-se que nestas duas cidades concentram-se cerca de 37% do número 

total de fogos sendo que, conforme referido por alguns inquiridos, na cidade de Ourém não houve 

uma tão grande variação do número de alojamentos, resultado do PDM prever um Plano de 

Urbanização (PU) para a cidade que ainda não foi concretizado, e que tem colocado a cidade 

praticamente numa situação de reserva urbanística, pelo que o aumento do número de alojamentos 

se pode dever às construções executadas na freguesia, na periferia ou mesmo fora do perímetro 

urbano da cidade. 

Gráfico 2: Relação existente entre o número de fogos nas freguesias de Nossa S.ª da Piedade e de 
Fátima com o número total de fogos no município 

 

A saída da população das aldeias é, como foi descrito, imputada ao PDM. Apesar desse juízo fácil e 

porventura precipitado houve alguns interlocutores que mostraram interesse em perceber 

efectivamente os níveis de execução do espaço urbano delimitado em PDM, pois segundo 

entendiam, havia uma escassez nítida de espaço que necessitava contudo de ser corroborada. O 

estudo deste indicador é também importante para a formulação da própria proposta de ordenamento 

a incluir na revisão, conforme é entendimento da CCDR-LVT. 

A taxa de execução do espaço urbano e urbanizável é definida por dois subtipos de áreas: as 

concretizadas/ocupadas e as áreas comprometidas. À data da conclusão desta dissertação apenas 

se encontrava finalizada a estimativa das áreas concretizadas em espaços urbanos de nível dois pelo 

que se aplicará a fórmula: 

((Área ocupada/concretizada) ÷ Área total de espaço urbano de nível dois previsto no PMOT) x 100). 

A identificação das áreas concretizadas foi feita através da aplicação de uma metodologia criada e 

aplicada pelo mestrando, faseada em três partes distintas que se acredita serem as mais adequadas 

para estimar o solo urbano concretizado. A sua concepção foi recursiva procedendo-se à afinação do 

método aos resultados que foram sendo observados. 

Salienta-se desde já que existem três tipos de dificuldades na estimação do espaço urbano 

concretizado:  

14,19% 14,28% 

20,08% 
23,03% 

34,27% 
37,32% 

2001 2011

Nossa S.ª da Piedade Fátima Total
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1. Em primeiro lugar a não existência de cadastro actualizado impossibilita que, face aos índices 

previstos no PDM, se afira o estado de concretização à parcela; 

2. Em segundo lugar não se consegue estimar as intenções dos proprietários em relação às 

suas propriedades. Ou seja, uma parcela pode encontrar-se ocupada numa percentagem 

inferior ao índice de ocupação do solo definido no plano mas, pelo entendimento do seu 

proprietário, estar completamente estabilizada/concretizada, não tendo ele intenção de 

proceder a novas ocupações de solo; 

3. Finalmente existem dificuldades que derivam da existência de regulamentação e restrições 

decorrentes do próprio plano. Por exemplo o índice máximo de ocupação à parcela pode para 

determinado caso estar já atingido, desse modo o espaço livre existente está vedado a 

qualquer intervenção urbana, ou então um espaço adjacente a uma via, sob restrição imposta 

pelo perfil mínimo da via contido no plano, que também se torna num espaço urbano non 

aedificandi.  

Apesar destas dificuldades pensa-se que o modelo construído permite bons resultados, já que 

identifica efectivamente as áreas concretizadas através de operações urbanísticas: construções, 

logradouros e arranjos exteriores, espaços públicos, etc.  

Esta estimativa de espaços urbanos concretizados representa uma melhoria qualitativa face a outros 

métodos estritamente automáticos. Apesar de ser um cálculo moroso permite que, após construída 

esta informação inicial, passe a ser fácil de actualizar, por exemplo através da georreferenciação dos 

processos de gestão urbanística deferidos e que resultaram em licenças de utilização, bem como por 

foto-interpretação, pela identificação de outros espaços ocupados (por exemplo de construções não 

sujeitas a controlo prévio). 

No anexo n.º 4 apresenta-se a metodologia e os critérios que foram utilizados, sempre pelo mesmo 

operador, para garantir a uniformização do trabalho. Já no quadro seguinte mostram-se os resultados 

obtidos para os espaços urbanos de nível 2 (que incluem os espaços urbanizáveis de baixa 

densidade): 

Quadro 12: Taxa de concretização dos espaços urbanos de nível 2 

Tipologia de Espaço Urbano Área 
Percentagem de espaços urbanos concretizados 

Passo 1 Passo 2 Passo 3 

Áreas Urbanas de Nível 2 1494,12 ha 47,88% 54,87% 57,58% 

Áreas Urbanizáveis de Baixa 
Densidade 

718,12 ha 11,90% 15,59% 16,98% 

Total 

36,20% 42,12% 44,40% 

Como se verifica (não considerando as áreas comprometidas) os espaços urbanos de nível 2 têm 

uma taxa de execução de 44,4%, reprovando a teoria segundo a qual haveria escassez de espaço 

urbano. Essa taxa de execução é naturalmente superior nas áreas urbanas de nível 2, em relação às 

áreas urbanizáveis, onde não atinge os 17%. Existem variações de execução entre os 0 e os 91,5% 

de espaço executado. 
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A análise da execução do PDM de Ourém não pode olvidar o grau de execução das UOPG 

definidas no plano, isto é, se essas unidades derivaram, ou não, em planos de hierarquia inferior. 

Esquecendo por agora as zonas industriais, que necessitavam de um PP ou de uma operação de 

loteamento para poderem ser executadas, foram definidas nove UOPG no PDM. Dessas nove 

apenas uma (11,1%) deu origem a um PU, a UOPG de Fátima. Além de Fátima foram definidas 

UOPG em Ourém (com o PU em elaboração), Agroal, Alburitel, Atouguia, Vilar dos Prazeres, 

Caxarias, Freixianda e Gondemaria. 

Encontram-se outros PMOT em vigor para o concelho, elaborados antes da publicação do PDM, 

ou, no caso do PP da Avenida Papa João XXIII, para concretizar uma UOPG definida no PU de 

Fátima. Assim 2,9% da área do concelho é abrangida por PU ou por PP, conforme se mostra no 

quadro seguinte, onde se dá conta desses planos por data de publicação. 

Quadro 13: PMOT em vigor no concelho de Ourém, para além do PDM 

Denominação Data de Publicação 

PU de Fátima 30/12/2002 

PP da ZI de Ourém 1/04/1992 

PP da urbanização da Caridade 10/05/1993 

PP da zona do centro de saúde de Ourém 20/03/1997 

PP para o quarteirão formado pela rua Francisco Marto, estrada da 
Lomba da Égua e rua do Mercado, em Fátima.  

28/01/1999 

PP da Quinta do Ribeirinho 20/11/2000 

PP da Avenida Papa João XXIII 4/09/2009 

Fonte: SNIT 

A conjuntura actual não é favorável a um dinâmico desenvolvimento económico. Vários munícipes e 

Juntas de Freguesia referiram que as baixas taxas de execução do espaço industrial, em particular 

das zonas industriais (ZI), traziam negativos à economia do concelho. 

Das nove ZI definidas em PDM, sobre as quais impendia a obrigatoriedade da sua ocupação ser 

precedida de loteamento ou PP, só a ZI – 1 de Casal dos Frades/Ourém, apresenta uma execução 

assinalável, já que vigora sobre esta um PP. No quadro seguinte apresenta-se uma breve descrição 

da execução dessas UOPG, de onde se percebe que as taxas de ocupação são residuais, não 

permitindo a deslocalização de empresas existentes para esses locais, conforme havia sido previsto 

no PDM. 

Quadro 14: Taxas de execução das zonas industriais 

Denominação Análise à execução 

ZI 1 – Casal dos 
Frades/Ourém 

Com um PP em vigor à data de publicação do PDM apresenta uma taxa de 
execução assinalável 

ZI 2 – Chã/Caxarias 
Metade da ZI encontra-se executada resultado de um alvará de loteamento 
anterior ao PDM. A outra metade proposta não se apresenta ocupada. 

ZI 3 – Vilar dos 
Prazeres 

Não possui nem PP nem alvará de loteamento emitido, identificam-se 
algumas empresas que ocupam construções anteriores à data de publicação 
do PDM. 
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Denominação Análise à execução (continuação) 

ZI 4 – Fátima 
Apresenta uma baixa execução, uma vez que não possui qualquer alvará de 
loteamento. Está a decorrer o processo de elaboração de um PP para uma 
parte dessa ZI. 

ZI 5 – Gondemaria  
Apenas se identifica nesta área uma habitação anterior à publicação do PDM, 
sem alvará de loteamento para o local nem PP aprovado. 

ZI 6 – Urqueira Sem PP ou loteamento em vigor, não se identifica qualquer construção. 

ZI 7 - Freixianda 
Sem loteamento aprovado ou PP em vigor. Baixa taxa de execução, apenas 
algumas edificações que derivam de um licenciamento anterior à publicação 
do PDM. 

ZI 8 - Espite 
Baixa taxa de execução. Sem operação de loteamento aprovado nem PP em 
vigor. 

ZI 9 - Alburitel 
Não se identifica qualquer construção, sem loteamento aprovado e sem PP 
em vigor. 

Uma das grandes prioridades definidas pelo PDM era a melhoria das taxas de cobertura do 

saneamento básico, aspecto muito valorizado pela população, conforme foi frequentemente referido 

ao longo da auscultação dos stakeholders.  

Face a isso, observando a percentagem de população servida por rede de esgotos em 2002, 

segundo dados do INE, 43% da população do concelho era servida por rede de drenagem de águas 

residuais, enquanto em 2008 esse número era de 57%, o que representava uma melhoria significativa 

mas ainda bastante inferior à média do Médio-Tejo, 68%. A natureza cársica da parte Sul do concelho 

de Ourém, conjuntamente com os objectivos definidos no Plano Estratégico de Abastecimento de 

Água e de Saneamento de Águas Residuais (90% de população servida em 2013) faz com que este 

resultado esteja aquém do desejado.  

Os entrevistados revelaram também ao longo dos contactos estabelecidos que valorizam a existência 

de equipamentos colectivos, pelo que se tornou interessante a monitorização da taxa de execução 

dos equipamentos previstos no PDM. Analisando a planta de ordenamento do PDM identificam-se 

oito espaços alocados à instalação de equipamentos. Desses foram executados quatro equipamentos 

na área prevista (vd. quadro 15). 

Quadro 15: Execução dos equipamentos previstos no PDM 

Denominação Análise à execução 

Equipamento previsto em Alburitel Não executado. 

Equipamento previsto no lugar do Caneiro Executado, com um pavilhão gimnodesportivo. 

Equipamento desportivo previsto para um 
areeiro no lugar do Carregal 

Não executado. 

Campo de golfe previsto em Caxarias Não executado. 

Equipamento de solidariedade no lugar do Olival Não executado. 

Equipamento no lugar do Olival 
Executado com um campo de futebol e 
cemitério. 

Pista de ultraleves junto ao lugar do Sobral Executado. 

Equipamento no lugar do Pinheiro  
Executado com os estaleiros municipais e com o 
gabinete da Protecção civil. 
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O panorama ora descrito permite uma leitura rápida da monitorização da execução do PDM em vigor, 

bem como enquadra as dificuldades e expectativas de partida para o procedimento de revisão em 

curso. De relevar a análise à execução dos perímetros urbanos (mesmo que apenas para os espaços 

concretizados), que coloca em causa a necessidade de crescimento dos perímetros urbano, talvez 

antes justifique a manutenção do quantitativo de áreas urbanas existentes, embora redefinidas de 

uma forma mais proveitosa com base numa metodologia robusta e tecnicamente eficaz.  

Estudou-se a taxa de infra-estruturação do espaço urbanizável de baixa densidade (áreas de 

expansão dos espaços urbanos de nível 2) de forma a tentar perceber se a baixa execução desses 

espaços se podia dever também à falta de infra-estruturas. Entendeu-se como infra-estruturado o 

espaço que estivesse contido simultaneamente num buffer de 20 metros
63

 à rede de saneamento e à 

rede de abastecimento de água.  

Feita a aplicação da forma de cálculo em SIG obteve-se uma taxa de infra-estruturação de cerca de 

5%. Tal valor deve-se à fraca cobertura da rede de saneamento no concelho mas também à própria 

localização dos espaços urbanos, por vezes desadequados face aos objectivos para que se 

destinam. A reponderação e redefinição dos perímetros urbanos devem ter também em conta esta 

realidade, até porque existem áreas já infra-estruturadas em espaços intersticiais aos perímetros 

existentes que poderão ser mais adequadas à ocupação urbana, não esquecendo também que ao 

assumir determinado espaço como urbano está a autarquia a comprometer-se com a sua infra-

estruturação, pelo que as áreas definidas como urbanizáveis e em que cuja infra-estruturação se 

mostra desproporcionalmente onerosa, terão necessariamente que ser revistas. 

Termina-se esta análise dissertando sobre algo que apesar de ter sido algo desprezado na 

monitorização de execução do PDM de Ourém, é de vital importância: o solo rural e as actividades 

nele desenvolvidas. 

A aprovação tardia do PDM de Ourém potenciou a disseminação, por todo o território, de diversas 

actividades. Com a aprovação do plano as habitações e estruturas empresariais que passaram a 

integrar solo rural ficaram regulamentadas por regras mais apertadas, que obrigavam por exemplo a 

existência de uma dimensão mínima da parcela, consoante a classificação de solo e o tipo de 

construção a implementar. 

Analisando a dimensão média da propriedade
64

 percebe-se que os limiares de área mínima de 

parcela podem estar desfasados face à estrutura fundiária existente, não permitindo que haja novas 

construções, mas pior que isso, impossibilitando a ampliação/adequação das construções existentes 

já licenciadas (só as que sejam inferiores a 10% de aumento da volumetria existente).  

                                                      
63

- Conforme definido no DL n.º 194/2009, de 20 de Agosto, que define o regime de abastecimento de 
água e saneamento. 
64

- Para uma amostra heterogénea de 30% do concelho com cadastro vectorizado. 
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A área média da propriedade, segundo o cadastro de 1964/67, é de 2095 m
2
, sendo que apenas 

0,2% das propriedades do universo estudado têm os 4 ha necessários para a construção, por 

exemplo de uma habitação. 

É fundamental que a proposta de regulamento, que surja no âmbito da revisão em curso, tenha em 

atenção estas situações, de forma a garantir a regularização das construções existentes à data da 

entrada em vigor do PDM e a permitir a sua adequação às exigências actuais de vivência, laboração 

e processos produtivos. 
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8 Conclusões e desenvolvimentos futuros 

Após a conclusão desta dissertação julga-se que os objectivos definidos à partida foram atingidos 

com as referências ao sistema de Ordenamento e Planeamento do Território, um breve 

enquadramento teórico de metodologias de monitorização e a análise de REOT já elaborados, que 

auxiliaram na criação de uma proposta de indicadores de monitorização de execução de PMOT e na 

respectiva aplicação a um caso de estudo. 

Percebeu-se ao longo deste trabalho que a avaliação/monitorização do estado do ordenamento do 

território e, em especial da execução dos planos, são fundamentais para a aplicação de políticas 

territoriais sustentadas, enquanto formas de robustecimento do planeamento como processo, cíclico e 

ponderado. 

Essa monitorização não deve olvidar os sistemas estratégicos vigentes, nem descurar a participação 

activa dos cidadãos e das organizações, com o intuito de apoiar na selecção de indicadores, legitimar 

as opções de planeamento assumidas e co-responsabilizar os actores por estas. 

Nesse sentido pode considerar-se o trabalho ora desenvolvido como um contributo científico em 

apoio e defesa da necessidade de monitorização do planeamento, através do uso de indicadores de 

monitorização coerentes e adequados, que poderão ser construídos com base no conhecimento aqui 

desenvolvido.  

De salientar que a análise aos REOT permitiu perceber em particular que a elaboração destes 

relatórios tem sido incipiente nas várias escalas de decisão e que tal debilidade reflecte-se na falta de 

uniformização desses trabalhos que, aliada à discricionariedade na escolha dos indicadores, suas 

fórmulas de cálculo e fontes, revelaram-se como os principais pontos fracos a assinalar.  

Pensa-se, dado o estado da arte, que não se tem conseguido uma efectiva melhoria do processo 

decisório, pelas dificuldades em se estabelecerem comparações entre os vários territórios, ou entre 

as performances destes e os objectivos das políticas sectoriais. 

Apesar dessas dificuldades apostou-se na criação de uma lista de 68 indicadores que se considera 

poderem auxiliar na montagem de um sistema de monitorização de PMOT, divididos em oito 

sectores.  

Desses indicadores foram posteriormente seleccionados 29 que se consideram mais pertinentes para 

a monitorização de execução do PDM de Ourém. Essa filtragem teve em conta a existência do 

PROT-OVT e orientações dele emanadas, bem como a concepção estratégica do plano e os 

resultados do processo de participação preventiva entretanto desenvolvido. 

Esse procedimento decorreu durante a primeira metade de 2010 e permitiu auscultar vários 

stakeholders locais, em especial alguns Executivos de Junta de Freguesia e Presidentes de 

Colectividades. Pensa-se que este esforço teve uma adesão considerável, possibilitou ter a 

percepção da opinião dominante face ao PDM em vigor, pela identificação dos principais pontos de 

vista e os critérios relevantes para os decisores. 
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Embora tenha sido sempre realçado que se tratava de um trabalho académico, esta iniciativa serviu 

ainda de apoio à divulgação do período de participação preventiva oficial que viria a decorrer e, na 

sua vertente pedagógica, ajudou a desmistificar os procedimentos de planeamento junto dos 

cidadãos, além de possibilitar a passagem de informação relevante para os serviços da CMO.  

Uma vez que existiram fortes limitações em termos de tempo e espaço de escrita, a monitorização de 

execução do PDM contou apenas com o estudo de 13 indicadores, de entre os 29. Essa redução 

baseou-se numa segunda filtragem onde se levou em consideração, de entre os pontos extraídos da 

participação pública, aqueles que eram mais referenciados e que geravam mais expectativa nos 

actores locais.  

A apresentação dos resultados da monitorização foi feita numa sequência, que tentou contextualizar 

o cenário de partida para a revisão do PMOT e focar os aspectos mais relevantes. Essa análise foi 

prejudicada por não estarem ainda disponíveis os dados do recenseamento geral da população de 

2011, ao nível da subsecção. 

De reforçar que ao longo do trabalho realizado nunca foram questionadas as opções traçados pelo 

plano, tentou-se apenas e só aferir preliminarmente a sua execução, de onde importou em especial a 

concretização de espaços urbanos. Pode entender-se esta análise como sendo do âmbito da 

avaliação ex-post, após a vigência do plano; contudo pensa-se que se enquadra na monitorização de 

execução, dado que, até à conclusão da revisão do PDM, outros procedimentos de dinâmica do plano 

podem ocorrer, em resultado de procedimentos de monitorização. 

Face ao exposto concluiu-se que: 

1. Existe forte descontentamento face ao PDM de Ourém em vigor, estando registadas cerca de 3 

000 participações, cuja maioria implica reclassificação de solo rural em urbano; 

2. O objectivo de fazer aumentar a população não foi concretizado (Eixo Estratégico-3), uma vez 

que a população no concelho decresceu 0,7 % (dados censitários), embora menos que a média 

da região do Médio-Tejo; 

3. O número de alojamentos no município cresceu 10,9% (dados censitários); 

4. Como era objectivo do PDM (Eixo Estratégico-5) houve um reforço do papel das duas cidades, já 

que a relação entre a população aí residente e o restante território, aumentou cerca de 4% entre 

2001 e 2011. Em oposição verificou-se uma perda preocupante de população nas freguesias 

rurais; 

5. Quanto à relação entre o número de fogos nas cidades e no total do município houve também um 

aumento do efeito polarizador das cidades em cerca de 3%. Esse aumento deveu-se ao 

fenómeno urbano de Fátima, já que entre 2001 e 2011 a relação do número de fogos na cidade 

de Ourém e no restante município manteve-se praticamente constante; 

6. A taxa de execução do espaço urbano e urbanizável de nível 2 (não contabilizando os espaços 

comprometidos) é de apenas 44%; 

7. Das UOPG definidas apenas 11,1% deram origem planos aprovados; 
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8. Cerca de 2,9% da área do concelho é abrangida por um plano de hierarquia inferior ao PDM, 

estando em vigor um PU e seis PP; 

9. Verifica-se uma baixa taxa de concretização das zonas industriais, em colisão com o previsto no 

Eixo Estratégico-4; 

10. A percentagem de população servida por rede de esgotos aumentou 14%, contudo ainda se 

mantém num valor distante dos objectivos da política sectorial e do Eixo-Estratégico-2 do PDM; 

11. Cerca de metade dos equipamentos previstos no modelo territorial do plano foram concretizados; 

12. Apenas 5% das áreas urbanizáveis de nível 2 estão simultaneamente servidas com rede de 

esgotos e redes de abastecimento de água, de acordo com o modelo de cálculo utilizado; 

13. A existência de muitas actividades dispersas em solo rural terá que ser alvo de uma reflexão 

profunda que permita a viabilidade dos espaços existentes licenciados, em especial alguma 

flexibilidade face a novas exigências habitacionais ou de laboração. Actualmente essa 

flexibilidade, de acordo com o previsto no PDM, é mais restritiva que por exemplo o regime da 

REN, pelo que será necessário uma previsão regulamentar que ultrapasse esta dificuldade. Este 

contexto é agravado por uma estrutura fundiária desfasada face às áreas mínimas de parcelas 

impostas pelo PROT-OVT, já que apenas 0,2% das parcelas existentes na amostra estudada 

possuem pelo menos 4ha. 

Em suma, considera-se o trabalho desenvolvido como positivo uma vez que permitiu ao aluno 

aprofundar os seus conhecimentos nesta área do conhecimento e integrar-se em contexto 

profissional, de modo a tentar aprender mais e a poder implementar novas ideias. 

Face aos resultados e conclusões obtidas traçam-se de seguida algumas considerações relativas a 

possíveis desenvolvimentos futuros a executar, na área científica em análise, e no caso de estudo em 

particular. 

Desenvolvimentos Futuros 

A mitigação das fragilidades identificadas na política de monitorização do ordenamento e 

planeamento do território deverá passar pelo impulsionar da elaboração de REOT a nível nacional, 

regional e local. Esses relatórios deverão ser concebidos com critérios técnicos e metodológicos 

uniformes, por forma a estabelecer-se uma monitorização global das realidades existentes, e a 

identificar assimetrias, que possibilite o reforço de qualidade no processo decisório. 

A linha de investigação futura terá que ir nesse sentido, levando em conta que a especificidade de 

cada território deve ser incorporada nessa uniformização. Essa investigação deverá ser exaustiva no 

que respeita a criação/definição de indicadores, pelo que o trabalho desenvolvido foi apenas um 

passo nesse sentido. 

A elaboração dos REOT deverá ser encarada como fundamental na definição das políticas territoriais, 

com o seu processo de elaboração a ser tão relevante como o resultado final da monitorização, 

desde que amplamente participado. Pensa-se que poderá ser criada a obrigatoriedade legal da 

existência de um período de participação preventiva, quando deliberada a sua elaboração, na qual 
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poderia ser ainda definido o grupo de stakholders locais, escolhidos em Assembleia Municipal, para 

apoio e acompanhamento sistemático do processo. 

Com a valorização desses relatórios, e sua focagem também nos planos em vigor, os cidadãos 

passavam a perceber a importância dos momentos de monitorização, compreenderiam o despoletar 

dos procedimentos de dinâmica dos planos e mais facilmente seriam legitimadas as opções de 

planeamento, pela corresponsabilização na escolha de indicadores a analisar e nas tomadas de 

decisão. Essa melhoria qualitativa a realizar não deverá esquecer os domínios da sustentabilidade, 

na procura de performances mais eficientes no uso do território.  

No seguimento desta dissertação ficam muitos caminhos em aberto: será interessante analisar outros 

exemplos internacionais, como os Annual monitoring reports ingleses ou diversos documentos 

produzidos pela ONU e Comissão Europeia e consultar as equipas técnicas responsáveis pelos 

REOT existentes, de modo a perceber de que forma estes relatórios representaram uma melhoria na 

gestão do território. 

No que respeita ao caso de estudo, a monitorização sumária da execução do PDM foi apenas um 

primeiro passo de um longo caminho a percorrer. O estudo desenvolvido terá que ser agora 

aprofundado no âmbito da revisão do PDM, em particular na análise à execução dos espaços 

urbanos por aglomerado. 

Pela importância desse procedimento de planeamento e respectivas expectativas criadas, terá que se 

avançar também para a definição clara da estratégia de revisão (perceber o que se pretende com 

esta), e estruturar-se uma metodologia coerente, clara e exequível, que reduza a margem de 

discricionariedade do acto de planeamento e vise a obtenção de um modelo territorial justo, que 

resolva os problemas existentes com razoabilidade e eficiência. Esse modelo deve servir também 

como alavancagem de um desenvolvimento económico sustentado. 

Em termos práticos essa metodologia deverá, dados os resultados de execução, definir as áreas 

urbanas consolidadas e estimar as necessidades de espaços urbanizáveis (tendo em conta também 

as sugestões em participação pública e as estimativas populacionais à subsecção para o horizonte do 

plano), através da atribuição de limiares por aglomerado sempre que se verificar justificável. 

Não se defende o aumento nem a diminuição dos espaços urbanos, apenas a sua redefinição, tendo 

em conta a procura existente e os níveis de infra-estruturação do território. Não parece desculpável 

que se definam novamente espaços urbanizáveis em áreas não infra-estruturadas e que por seu lado 

se desprezem áreas infra-estruturas em parcelas intersticiais ao espaço urbano, vistos os encargos 

que tal acarretará.  

Há ainda que repensar os parâmetros edificatórios definidos, já que se por um lado servem para uma 

“suave” ocupação de solo, por outro não permitem a verdadeira consolidação dos aglomerados 

(actualmente os índices de ocupação de solo fora das cidades são de 0,20 e 0,25).  

As edificações dispersas em solo rural terão que ser também alvo de especial atenção pela 

importância que representam em termos habitacionais e económicos. Terá que ser resistir ao impulso 

de querer espacializar tudo na planta de ordenamento, será necessário antes garantir em termos 
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regulamentares que as orientações do PROT em vigor são cumpridas, possibilitando às construções 

existentes uma maior margem de adequabilidade às exigências funcionais actuais (seguindo por 

exemplo o princípio seguido na Portaria n.º 1356/2008, de 28 de Janeiro, que densifica o Regime 

Jurídico da REN, onde se possibilita ampliações até 20% de construções licenciadas para fins 

habitacionais e de 30% para as actividades económicas compatíveis com o Regime). 

Esse normativo regulamentar poderá ser enriquecido por normas que incentivem a reabilitação de 

construções existentes desocupadas, sendo de estudar também a possibilidade de se criar bolsas de 

terrenos públicos urbanos por freguesia, de modo a permitir a permuta de solos e a fixação de 

população nos espaços urbanos existentes, mitigando a desertificação das freguesias rurais. 

A cidade de Ourém, sem PU em vigor, e as ZI que não possuem planos de pormenor, encontra-se 

num regime restritivo similar ao de reserva urbanística. A utilização desta figura jurídica terá que ser 

repensada na nova proposta de plano, uma vez que pode ser invocada a figura jurídica de 

“condenação à prática de acto devido”, com os respectivos prejuízos que daí podem advir em termos 

compensatórios. 

Finalmente pensa-se que o futuro plano terá que dar um salto qualitativo, orientado para a Gestão 

Urbanística, mas possuir uma forte componente estratégica baseada num programa de execução e 

financiamento pragmático e exequível. Basear a estratégia de desenvolvimento deste concelho em 

acções cuja concretização não esteja devidamente pensada será o hipotecar do futuro conforme 

desejado.  

Para esse sucesso será necessário que se conceba um modelo de monitorização que permita olhar 

para o plano e, tendo em conta o sistema real, tomar as decisões correctas, alterando, inflectindo ou 

mantendo as estratégias iniciais. Deseja-se um verdadeiro plano-processo. 
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Anexos 

Anexo 1 – Indicadores constantes nos REOT analisados 

A) REAOT de 1989 

Indicadores e Variáveis  Fonte, Ano 

Ordenamento do Território 
Evolução Demográfica 

Índice de envelhecimento relativo INE, 1991 e 1986 
Relação nados vivos/óbitos INE, 1991 e 1986 
Saldo fisiológico INE, 1991 e 1986 
Evolução da população (0 aos 14 anos) GEPAT 

Organização Espacial das Actividades Económicas 

Distribuição da população por distrito INE, 1981 
Relação de dependência INE, 1981 
Índice de envelhecimento  INE, 1981 
Percentagem da população c/ mais de 15 anos e c/ nível de ensino superior ao 
básico 

1981 

Percentagem de activos no sector primário 1981 
Percentagem de quadros superiores no emprego não agrícola  1981 
Rácio de PIB por habitante 1981 
Número de eleitores 1981 a 1987 
Percentagem de emprego não agrícola 1981 a 1987 
Percentagem de emprego industrial 1981 a 1987 
VAB Industrial  1978 a 1986  
Tendência evolutiva da produtividade industrial  1980 e 1986 
Tendência evolutiva do FBCF na Industria 1980 e 1986 
Tendência evolutiva da Área construída  1980 e 1987 
Projectos industriais candidatos a incentivos  1988 
Média de sociedades industriais criadas  1983 a 1985 

Evolução do sistema urbano e dotação de equipamentos colectivos 

Evolução percentual do número de indústrias 1981 a 1988  
Evolução percentual do número de serviços 1981 a 1988 
Evolução das áreas urbanas 1981 a 1988 
Tendência evolutiva de áreas de serviços  1981 a 1988 
Tendência evolutiva dos resultados da colecta do imposto automóvel 1981 a 1987 
Tendência evolutiva da construção de alojamentos 1981 a 1985 
Equipamentos instalados 1988 
Equipamentos instalados (Tipo desportivo) 1988 
Equipamentos instalados em áreas urbanas 1988 
Equipamentos para a juventude 1980 e 1988 
Taxas de ocupação do equipamento escolar em áreas urbanas 1987/88 
Evolução da procura em hospitais nas áreas urbanas 1986 a 1987 
Evolução da procura em centros de saúde nas áreas urbanas 1986 a 1987 

Ordenamento do Território 

Situação em Áreas Específicas 

Rede viária (extensão) 1988 
Rede ferroviária (extensão) 1988 
Programas integrados de desenvolvimento regional 1988 
Intervenções regionais integradas 1988 
Planos Regionais de Ordenamento GETAP e CCR, 1988 
Planos Directores Municipais GETAP e CCR, 1988 
Planos Gerais de Urbanização GETAP e CCR, 1988 

Planeamento e Gestão do Território 

Planos Directores Municipais e Intermunicipais GETAP e CCR, 1988 
Planos Gerais de Urbanização GETAP e CCR, 1988 
Planos Parciais de Urbanização DGOT, 1988 
Planos de Pormenor DGOT, 1988 
Alvarás de loteamento concedidos e publicados 1988 
Declarações de expropriação DGOT, 1988 
Desanexações de Reserva Agrícola Nacional DGOT, 1998 
Municípios com GTL comparticipados DGOT, 1998 
Municípios com obras comparticipadas DGOT, 1988 



VII 

Ambiente, Recursos Naturais  

Ar 

Emissões nacionais de gases DGQA, 1985 
Valores de emissão por actividades económicas DGQA, 1985 
Valores anuais de acidez observada DGQA, 1985 

Flora e Fauna 

Espécies endémicas por categorias SNPRCN, 1985 
Principais locais de ocorrência de plantas endémicas SNPRCN, 1985 
Ocorrências de plantas endémicas por biótopos SNPRCN, 1985 

Ecossistemas 

Manchas de vegetação dominante 1985 
Área sob regime cinegético especial 1989 

Radioactividade 

Irradiação de radiações ionizantes e origens 
Agência internacional de 
energia atómica 

Dose média anual no Ambiente devida à radiação gama natural  
Variação da actividade beta-total média no ar INMG 
Radioactividade artificial INMG, 1988 
Radioactividade gama total na água do rio Tejo 1988 

Ruído 

Variação do valor de ruído DCGA 
Valores médios totais de L50 DCGA 

Resíduos 

Produção anual de resíduos sólidos urbanos DCGA 
Produção de resíduos perigosos por sector de actividade DGCA, 1987 
Eliminação de resíduos DGCA, 1987 

Áreas Protegidas 

Projectos apresentados em áreas protegidas SNPRCN, 1988 
Pareceres a projectos por tipo de área protegida SNPRCN, 1988 

B) REOT- Açores 

Indicadores e Variáveis  Fonte, Ano  

Sector Ambiental 
Ar 

Variação das concentrações de NO2, SO2 e O3 IA, 2001 

Clima 
Valores médios de temperatura média do ar IM, 2001 a 2003 
Valores de quantidade de precipitação registada IM, 2001 a 2003 
Valores de quantidade de precipitação mensal IM, 2001 a 2003 

Ambientes Marinho e Costeiro 

Ambiente Dulçaquícola 

Solo 

Conservação da Natureza 

Cargas poluentes geradas pela actividade pecuária SRA, 2001 
Número de praias e zonas balneares com bandeira azul SRAM, 2001 e 2003 
Classificação de qualidade das praias e zonas balneares e atribuição de bandeira 
azul 

SRAM, 2001 e 2003 

Evolução das capturas pesqueiras SREA, 1993 a 2003 
Percentagem dos diferentes tipos de pescado SREA, 2003 
Investimento estatal na orla costeira SRA, 2001 a 2003 

Origem de água subterrânea (furos e nascentes) SRA, 2001 
Volume de água autorizado para captação  SRAM, 2002e 2003 
Consumo médio de água por ilha e sector de actividade SREA, 1993 a 2003 
Percentagem da população servida por abastecimento de água SREA, 2003 
Classificação do estado trófico das lagoas 2000 

Espaço ocupado por tipologia de uso SRA, 2001 
Distribuição dos diferentes usos do solo SRA, 2001 
Ocupações das explorações agro-pecuárias SRA, 1989 e 1999 
Quantidades específicas de fertilizantes aplicados SRA, 2001 
Distribuição das quantidades de fertilizantes aplicados SRA, 2001 

Áreas protegidas  SRAM, 2003 
Reservas florestais SRA, 2003 
Zonas de Protecção Especial SRAM, 2003 



VIII 

Resíduos 

Ruído  

Sector Social e Institucional 
População 

Saúde 

Educação 

Segurança Social 

Emprego 

Justiça 

Outros indicadores sociais  

Indicadores institucionais 

Sector Infra-Estruturas do Território 
Educação 

Segurança Social 

Sítios de Interesse Comunitário SRAM, 2003 
Áreas classificadas por tipo de superfície ocupada SRA, 2001 
N.º de vigilantes da natureza  SRA, 2001 e 2003 
Estatuto de conservação do elenco faunístico SRA, 2005 
N.º de espécies endémicas e exóticas SRAM, 2005 
Despesas dos municípios na conservação da natureza por domínio INE, 2001 a 2003 
Despesas dos municípios na protecção da biodiversidade e da paisagem SREA, 1998 a 2003 
Investimentos estatais em conservação da natureza SRAM, 2001 a 2003 

Produção de resíduos  SRA, 2001 a 2003 
Percentagem de População servida com ETAR SREA, 1999 a 2003 
Despesas efectuadas na gestão de resíduos SREA, 1998 a 2003 
Drenagem de caudais e efluentes de origem industrial SREA, 1999 a 2003 

Candidaturas ao apoio financeiro para a aquisição de sonómetros  SRAM/DRA, 2005 

População residente SREA, 1991 e 2001 
Estimativas da população residente  SREA, 1993 a 2003 
Pirâmide Etária SREA, 1991 e 2001 
Taxa de natalidade e sua evolução SREA, 1991 e 2002 
Taxa de mortalidade e sua evolução SREA, 1993 a 2003 
Evolução do índice de envelhecimento SREA, 1993 a 2003 
Distribuição dos idosos por região SREA, 2002 

N.º de médicos e enfermeiros por cada 1000 habitantes SREA, 2003 
N.º de médicos e de enfermeiros nas principais unidades de saúde SREA, 2001 e 2003 
Evolução da despesa pública com a saúde SREA, 1993 a 2003 

Taxa de analfabetismo nacional e na região INE, 1991 e 2001 
População segundo o seu grau académico INE, 1991 e 2001 

Evolução da despesa pública em protecção social SREA, 2005 

Distribuição do emprego por sector de actividade SREA, 2003 

Taxa de desemprego SREA, 1991 e 2001 

Índice de criminalidade e sua evolução PSP-PDL, 1990 a 1999 
Taxa de criminalidade SREA, 2003 
N.º de Arguidos e condenados em processos-crime SREA, 2003 

Evolução do n.º de condenados em processos-crime SREA, 2001 a 2003 

Lotação e reclusos dos Serviços Prisionais da região DGSP, 2003 

Queixas apresentadas por razões ambientais QUERCUS, 1988 a 2000 
Condições sanitárias (existência ou não de retrete por alojamento) INE, 2001 

Titulares de diplomas universitários INE, 1991 e 2001 
Tiragem anual de publicações periódicas SREA, 2000 e 2003 
Número de publicações periódicas e sua evolução SREA, 2000 e 2003 

N.º de estabelecimentos de ensino por tipologia SREA, 2003 
Evolução do n.º de estabelecimentos de ensino SREA, 1991 a 2003 
N.º de escolas por tipologia e sua evolução SREA, 1991 a 2003 
Evolução do n.º de estabelecimentos de educação infantil SREA, 1991 a 2003 
Evolução do n.º de estabelecimentos do 3º ciclo SREA, 1991 a 2003 

Distribuição das respostas sociais IAS, 2003 

Evolução das respostas sociais 
IAS, 1992, 1995,1999 e 
2003 

Evolução do peso relativo das respostas sociais 
IAS, 1992, 1995,1999 e 
2003 

Capacidade dos equipamentos 
IAS, 1992, 1995,1999 e 
2003 



IX 

Saúde 

Percentagem de unidades de saúde por tipologia SREA, 2003 
N.º de unidades de saúde por tipologia SREA, 2003 
N.º de camas por hospital SREA, 1991 a 2003 
Evolução do n.º de camas por hospital DRS, 2001,2002,2003 

Desporto e Juventude 

Cultura 

Protecção Civil e Bombeiros 

Infra-Estruturas de Transportes 

Energia 

Abastecimento de água e saneamento 

Sector Económico 
Economia 

N.º de utentes, segundo áreas de intervenção 
IAS, 1992, 1995,1999 e 
2003 

Respostas sociais na área da infância e juventude (n.º de equipamentos) IAS, 2003 
Respostas sociais na área da população idosa (n.º de equipamentos) IAS, 2003 
N.º de utentes na área de infância, juventude e população idosa IAS, 2003 

Percentagem de instalações desportivas DREFD,2003 

Evolução do n.º de bibliotecas e museus SREA, 1990 a 2003 
N.º de bibliotecas SREA, 2003 
Lotação dos recintos existentes SREA, 1999 e 2003 
N.º de equipamentos de justiça TAF, 2003 

N.º de efectivos das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários SRPCB, 2005 
N.º de viatura, por tipologia, das Associações Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários 

SRPCB, 2005 

N.º de quartéis de bombeiros SRPCB, 2005 

N.º de portos por tipologia APSM, 2005 
N.º de portinhos  DRE, 2000 
Evolução do movimento de passageiros nos aeroportos SREA, 1991 a 2003 
N.º de passageiros inter-ilhas SREA, 2003 
N.º de passageiros em voos territoriais SREA, 2003 
Evolução dos movimentos de mercadorias nos aeroportos SREA, 1991 a 2003 
Mercadorias carregadas e descarregadas por aeroportos inter-ilhas SREA, 2003 
Estrutura e dimensão da rede rodoviária DROPTT, 2001 
Veículos novos vendidos  SREA, 1993 a 2003 
Evolução do n.º de acidentes e respectivas vítimas DROPTT, 1993 a 2003 
Total de acidentes com viaturas DROPTT, 1993 a 2003 
N.º de circuitos (de transportes públicos) DROPTT, 2003 
N.º de empresas de pesados de passageiros DROPTT, 2001 e 2003 
N.º de veículos de passageiros licenciados DROPTT, 2003 

Unidades de produção de energia 
DRCIE, 1991, 2001 e 
2003 

Unidades de produção de energia por tipologia 
DRCIE, 1991, 2001 e 
2003 

Percentagem total de produção de energia 
DRCIE, 1991, 2001 e 
2003 

Comunicações 

N.º de postos de telefone públicos CTT, 2001 e 2003 
Relação do n.º de assinantes da TV Cabo pelo n.º de alojamentos Cabo TV Açoriana, 2003 

Origens da água para abastecimento SRA, 2001 
População servida com sistemas de drenagem de águas residuais SREA, 1999 a 2003 
Distribuição da quantidade de resíduos sólidos urbanos recolhidos SREA, 2001 
Destino final dos resíduos sólidos SRA, 2004 
Quantidade de resíduos recolhidos por recolha selectiva SREA, 1999 a 2001 
Percentagem de recolha selectiva de resíduos SREA, 2001 

PIB per capita  SREA, 1995 a 2003 
Evolução do PIB per capita SREA, 1995 a 2003 
Evolução do VAB a preços base SREA, 1995 a 2003 
N.º de importações e exportações SREA, 1993 a 2003 

Importações por tipo de bens 
SREA, 1993, 2001 e 
2003 

Exportações por tipo de bens  
SREA, 1993, 2001 e 
2003 

Evolução da Dívida pública SRP, 1990 a 2003 



X 

Agricultura, Floresta e Pecuária 

Turismo 

Indústria 

Energia 

Sector Dinâmicas Territoriais 
Dinâmicas Territoriais 

 

Financiamento obtido pelos programas respectivos DREAP, 2001 
Evolução das receitas e despesas das autarquias, na área do ambiente SREA, 1997 a 2003 
Evolução da percentagem de despesas das autarquias, segundo os domínios da 
gestão do ambiente 

SREA, 1997 a 2003 

Percentagem das despesas das autarquias na área do ambiente  SREA, 2003 
Evolução do investimento regional em matéria de ambiente DRA, 2000 a 2003 
Evolução do investimento regional em matéria de ambiente segundo áreas de 
intervenção 

DRA, 2000 a 2003 

Produção total agrícola SREA, 1993 a 2003 

N.º de explorações e número de efectivos pecuários 
SREA, 1995, 1999 e 
2001 a 2003 

Produção de carne SREA, 2000 a 2003 
Superfície agrícola utilizada INE, 1999 
Explorações agrícolas INE, 2003 
Evolução da superfície agrícola utilizada INE, 1999 e 2003 
Superfície agrícola utilizada segundo tipologias de exploração INE, 2003 
Superfície agrícola utilizada total e utilizada para agro-pecuária INE, 2003 
Superfície agrícola média por exploração INE, 2003 

N.º de hóspedes e dormidas em estabelecimentos hoteleiros SREA, 2003 
Evolução do n.º de hóspedes e dormidas em estabelecimentos hoteleiros SREA, 1990 a 2003 
Evolução da intensidade turística mensal  SREA, 2000 a 2003 
Percentagem mensal de hóspedes por ilha SREA, 2003 
Capacidade de alojamento SREA, 1999, 2001, 2003 
N.º de empresas de animação turística/turismo activo DRT, 2003 
N.º de empresas de animação turística/actividades náuticas DRT, 2003 

Volume de negócios das sociedades da indústria transformadora SREA, 2001 e 2003 
Volume de negócios das sociedades da indústria transformadora, segundo CAE SREA, 2001 e 2003 
Distribuição do volume de negócios das sociedades de indústria transformadora, 
segundo CAE 

SREA, 2003 

Evolução do consumo de energia eléctrica SREA, 1991 a 2003 
Percentagem do consumo de energia, segundo as tipologias de uso SREA, 2003 
Percentagem do consumo de energia por ilha SREA, 2003 
Produção de energia segundo as tipologias SREA, 2003 
Evolução da produção de energias renováveis SREA, 1991 a 2003 
Produção total de energias renováveis SREA, 2003 
Produção total de energias renováveis por ilha SREA, 2003 
Evolução do preço médio da electricidade EDA. 2000 a 2003 
Evolução do preço dos combustíveis SRE, 2001 a 2003 

Evolução da população residente INE, 1950, 1960, 1970, 
1981, 1991, 2001 a 2003 

Evolução da taxa de crescimento natural da população SREA, 1981 a 2003 
Taxa de crescimento natural da população SREA, 2003 
Variação da população residente SREA, 1991 e 2003 
Variação do número de famílias SREA, 1991 e 2003 
Distribuição percentual do crescimento do número de famílias SREA, 1991 e 2001 
Densidade populacional INE, SREA, 1991 e 2001 
Variação da densidade populacional INE, SREA, 1991 e 2001 
Variação do número de alojamentos familiares INE, 1991 e 2001 
Número total de edifícios concluídos para habitação SREA, 2002 
Número total de fogos de habitação SREA, 2002 
Variação da densidade de fogos INE, 1991 e 2001 
Número de licenças por tipologia, concedidas para obras SREA, 1990 a 2003 
Número de licenças concedidas pelas câmaras municipais, por tipologia de 
construção  

SREA, 2002 

Sector Gestão Territorial 
Instrumento de gestão do território e outros instrumentos  

Planos Directores Municipais em vigor SRAM,DROTRH,DROAP, 
2005 e 2006 

Duração da fase de preparação dos PDM DROAP, 2003 
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Resultados da análise contrastada entre os objectivos específicos dos PDM  UA, 2002 
Medidas contempladas, segundo temática e a sua natureza nos PDM UA, 2002 
Planos de Urbanização em vigor SRAM/DROTRH, 2003 
Planos de Pormenor em vigor SRAM/DROTRH, 2003 
Medidas preventivas SRAM/DROTRH, 2003 
Área de Reserva Agrícola Regional IROA, 2002 
Servidões e restrições de utilidade pública dos PDM SRAM/DROTRH, 2003 
Servidões e restrições de utilidade pública dos PU SRAM/DROTRH, 2003 
Sismos sentidos por intensidade SREA, 1993 a 2003 
Planos Municipais de Emergência SRPCB, 2003 
Situação dos processos de AIA SRAM/DRAM, 2005 
Fundos PRODESA DREPA,2000 
Investimentos do plano a médio prazo DREPA, 2001 a 2004 

C) Relatório de fundamentação da revisão do PDM de Loulé 

Sociais 

Educativos 

Económicos 

 
 
 
 
 
 

Indicadores e Variáveis Fonte, Ano 

Indicadores de Caracterização do Concelho 

Demográficos 

População residente  INE, 1995 a 2002 
População residente por freguesia INE, 1991 e 2001 
Variação da população residente por freguesia INE, 1991 e 2001 
Densidade populacional por freguesia INE, 1991 e 2001 
Movimento demográfico entre freguesia INE, 1991 e 2001 
Estrutura Etária da população  INE, 1996 a 2003 
Índices de dependência e envelhecimento por freguesia INE, 1991 e 2001 
Taxas de actividade e desemprego INE, 1991 e 2001 
N.º de hóspedes  INE, 1995 a 2003 
Capacidade dos estabelecimentos hoteleiros INE, 2001 

N.º de pensionistas INE, 1996 a 2003 
Pensionistas por invalidez, velhice e sobrevivência INE, 2003 
Distribuição dos beneficiários do Rendimento Social de Integração por freguesia 
e percentagem face à população residente 

CML, 2003 

Bairros de habitação social por n.º de blocos e fogos CML, 2004 
Localização dos bairros de habitação social por freguesia CML, 2004 
N.º de pessoas e agregados familiares residentes nos bairros sociais CML, 2004 
N.º médio de pessoas por bairros sociais CML, 2004 
N.º de agregados familiares a residir em barracas por freguesia CML, 2004 
Evolução das inscrições para apoios sociais por freguesia CML, 2000 a 2002 

Evolução do n.º de alunos na educação pré-escolar pública CML, 1998 a 2004 
Evolução do n.º de alunos na educação pré-escolar privada CML, 1998 a 2004 
Evolução do n.º de alunos no 1º ciclo do Ensino Básico público CML, 1998 a 2004 
Evolução do n.º de alunos no 2º ciclo do Ensino Básico público CML, 1998 a 2004 
Evolução do n.º de alunos no 3º ciclo do Ensino Básico público CML, 1998 a 2004 
Evolução do n.º de alunos no Ensino Secundário público CML, 1999 a 2004 
Evolução do n.º de alunos do CSPOVA CML, 1999 a 2004 
Evolução do n.º de alunos do CSPOPE CML, 1999 a 2004 
Evolução do n.º de alunos na Escola Profissional CML, 1998 a 2004 
Evolução do n.º de alunos inscritos por licenciatura  CML, 1998 a 2004 
Total de alunos no Ensino Recorrente CML, 1999 a 2004 
Evolução do nível de ensino detido pela população CML, 1991 e 2001 

Distribuição da população por sectores de actividade em Portugal, no Algarve e 
no concelho de Loulé 

INE, 2001 

Distribuição das empresas por ramo de actividade nos concelhos da região do 
Algarve 

INE, 2002 
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Níveis de Execução do Plano 
 Ocupação do Solo 

Compromisso Urbanísticos 
Áreas de Aptidão Turística 

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 

Zonas industriais/empresariais 

Indústria Extractiva 

Equipamentos e Infra-estruturas 

Acessibilidade 

Infra-estruturas de Abastecimento Eléctrico  

Qualidade Ambiental 

Incidência dos Pedidos de Licenciamento  CML, 1995 a 2003 
Total de licenças de construção emitidas em Portugal, no Algarve e no concelho 
de Loulé 

INE, 1995 a 2004 

Licenças de construção emitidas exclusivamente para habitação INE, 1991 a 2000 
Total de alojamentos clássicos, segundo forma de ocupação INE, 2001 
Licenças de utilização emitidas  CML, 1995 a 2004 

Alvarás de loteamento emitidos 
CML, Antes de 1991, 1991 
a 1995 e 1995 a 2005 

Outros alvarás emitidos CML, 1995 a 2005 
Planos Municipais de Ordenamento do Território CML, 2005 
Ponto de situação dos planos municipais CML, 2005 
Património Municipal (Prédios e áreas) CML, 2005 

N.º de propriedades municipais por data de aquisição 
CLM, Antes de 1995 e de 
1995 a 2005 

Solo urbano por freguesia face à área total PDM de Loulé, 1995 

N.º de camas por área de aptidão turística CML, 2005 
Núcleos de desenvolvimento turístico propostos CML 

PMOT eficazes que derivaram de UOPG definidas CML, 2005 
PMOT em elaboração que derivaram de UOPG definidas CML,2005 

Planos de Pormenor em vigor  CML, 2005 

Pedreiras por freguesia e tipologia CML, 2003 
Areeiros por freguesia e tipologia CML, 2003 

Equipamentos previstos no PDM e estado de execução CML, 2005 
N.º e percentagem de inscritos por unidade de saúde Centro de Saúde de Loulé 
Distribuição de Farmácias por freguesia CML, 2003 
Tipologias de instalações desportivas existentes CML, 1995 e 2002 
Instalações desportivas por freguesia CML, 2005 
Equipamentos desportivos por freguesia CML, 2002 
Equipamentos de apoio a idosos CML, 1995 
Lares de idosos por freguesia e tipologia CML, 2002 
Centros de dia por freguesia e tipologia CML, 2002 
Serviço de apoio domiciliário por freguesia e tipologia CML, 2002 
Serviços e equipamentos sociais por freguesia CML, 2002 
Serviços e equipamentos sociais para pessoas com doenças do foro psiquiátrico CML, 2002 
Serviços e equipamentos sociais de reabilitação e integração de pessoas com 
deficiência 

CML, 2002 

Agrupamentos de escolas (descrição) CML, 2005 
Equipamentos da Segurança Social para crianças e jovens CML, 2005 
Taxa de ocupação da rede dos Jardins de Infância públicos CML, 2001 a 2004 
Taxa de ocupação das escolas do 1º ciclo do Ensino Básico público CML, 2001 a 2004 

Taxa de ocupação das escolas do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico público CML, 2005 

Acessibilidades ao concelho existente e prevista CML, 2005 
N.º de lugares de estacionamento e localização de parcómetros CML, 2005 

N.º de lugares de estacionamento coberto e descoberto CML, 2005 

N.º de lugares com estacionamento tarifado CML, 2005 

N.º de passageiros transportados por tipos de serviço de transporte rodoviário 
colectivo 

CML, 2005 

Estações e apeadeiros de caminho-de-ferro CML, 2005 

Consumo de energia eléctrica por sector de actividade DGE, 2005 
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Saneamento 

Gestão de Resíduos 

Energias Renováveis 

Reserva Agrícola Nacional/Reserva Ecológica Nacional/Rede Natura/Áreas Protegidas 

Património Cultural 

Áreas Ardidas  

D) REOT de Setúbal 

Indicadores e Variáveis Fonte, Ano 

População Habitação e Aspectos Sociais 

População 

Evolução da população residente   INE, 1960 a 2001 
Taxa de Variação da população INE, 1960 a 2001 
População residente e taxa de variação INE, 1991 e 2001 
População residente entre 1991 e 2001 INE, 1991 a 2001 
Estruturas demográficas segundo grupos funcionais INE, 1991 e 2001 
Pirâmides etárias da população residente em Setúbal e AML  INE, 1991 a 2001 
N.º de famílias clássicas e taxa de variação INE, 1991 e 2001 
N.º médio de pessoas por família e sua variação INE, 1991 e 2001 

Habitação 

Equipamentos 

N.º de equipamentos de educação/ensino   CMS, 1994/95 e 2002/03 
N.º médio de alunos do 1º ciclo CMS, 1992/93 e 2002/03 

N.º de utentes por equipamento de educação e nível de ensino 
Ministério da Educação, 
2001 

Proporção de equipamentos públicos e privados do ensino pré-escolar 
Ministério da Educação, 
2001 

N.º de equipamentos de saúde no concelho  CMS, 1994 e 2004 
Equipamentos de saúde por cem mil habitantes INE; 2001 

Variação do consumo de água relativamente ao ano anterior CML, 1994 a 2005 
Total de consumo de água no concelho CML, 1994 a 2005 
Peso dos escalões de consumo de água  CML, 1994 a 2005 
Balanço hídrico  CML, 1995 a 2004 
ETAR no concelho de Loulé (ano de construção, caudal médio diário e avaliação 
do funcionamento) 

CML, 2005 

Valores de reutilização de água nos concelhos da região CCDR - Algarve, 2005 
Projectos aprovados até Dezembro de 2003 na área do ambiente nos concelhos 
da região 

CCDR - Algarve, 2004 

Recolha de resíduos totais mensais CML, 2000 a 2005 
Peso dos vários tipos de resíduos  CML, 2000 a 2005 
Resíduos sólidos urbanos – Totais anuais  CML, 2000 a 2005 
Outros resíduos sólidos – Total  CML, 2000 a 2005 
Verdes – Totais Mensais CML, 2000 a 2005 

Recolha selectiva (vidro, embalagens e papel) CML, 1998 a 2005 

Recolha selectiva – Deposição anual  CML, 1998 a 2005 

Tratamento e destino final dos resíduos recolhidos CML, 2004 

Comparação dos tipos de energia renováveis utilizados entre os países da 
OCDE e os da União Europeia 

DGGE, 2005 

Caracterização dos parques eólicos por potência instalada em Portugal 
Continental 

DGGE, 2005 

Áreas afectas à REN, RAN e Rede Natura no concelho CML, 2004 

Sítios de Interesse Comunitário  
Plano Sectorial da Rede 
Natura 2000 

Zonas Especiais de Conservação  
Plano Sectorial da Rede 
Natura 2000 

Imóveis classificados no PDM de interesse municipal e em vias de classificação CML, 2004 

Área ardida na região 
CCDR – Algarve, 1990 a 
2003 

Aumento do n.º de fogos  INE, 1991 e 2001 
Variação do n.º de fogos vagos  INE, 1991 e 2001 
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N.º de equipamentos de acção social por tipologia CMS, 1994 e 2004 
N.º de equipamentos desportivos no concelho  CMS, 1994 e 2004 
N.º de equipamentos culturais  CMS, 1994 e 2004 
Equipamentos culturais por tipologia e por cada cem mil habitantes INE, 2001 
Evolução das acções previstas em 1994 e situação actual CMS, 2004 

Acessibilidades e Comunicações 
Acessibilidades 

Rede Eléctrica 

Consumidores de energia eléctrica, por tipo 
Direcção Geral de 
Energia, 1994 e 2002 

Evolução do n.º de consumidores de energia eléctrica  
Direcção Geral de 
Energia, 1994 a 2002 

Consumos de energia eléctrica por tipo de consumo  
Direcção Geral de 
Energia, 1994 e 2002 

Evolução do consumo de energia eléctrica 
Direcção Geral de 
Energia, 1994 a 2002 

Saneamento e Ambiente 
Ambiente 

Saneamento e Abastecimento de água 

Resíduos Sólidos 

Actividades Económicas 

Urbanismo 
Estrutura Verde Concelhia 

Movimentos pendulares e taxa de variação CMS, 1991 e 2001 
Modos de transporte utilizados CMS, 1991 e 2001 
Rede Nacional Viária, extensão e freguesias servidas CMS, 1994 
Rede de estradas municipais, extensão e freguesias servidas CMS, 1994 
Carreiras urbanas do concelho – caracterização da oferta TST, 2004 
Carreiras suburbanas e regionais – caracterização da oferta TST, 2004 

Material circulante das empresas de transportes TST, 2003 

Procura em carreiras suburbanas e rápidas TST, 2003 

Tráfego de passageiros na Estação e apeadeiros do concelho 
Fichas da Estação, 1994 a 
2002 

Tráfego de mercadorias nacional e internacional, expedido e chegado na Linha 
do Sado 

1996 a 2003 

Evolução do movimento anual da Transado Transado, 1994 a 2003 
Distribuição mensal do movimento da Transado Transado, 2003 
Evolução anual por modos de transporte Transado, 1994 a 2003 
Tráfego de mercadorias no Porto de Setúbal 1990 a 2001 
Transportes de mercadorias nos Portos de Lisboa/Setúbal 1990 a 2001 
Volume de mercadorias movimentadas 1994 a 2003 
Movimentos de navios  1994 a 2003 
Movimentos de mercadorias por modo de acondicionamento 1994 a 2003 
 Grau de realização das infra-estruturas viárias CMS, 2004 

Classificação dos solos do concelho por unidades de solo CMS, 1994 
Linhas de água consideradas, áreas de bacia incluídas na REN ou RAN CMS, 1994 

Sistema de abastecimento de água: população servida, produção e 
armazenamento 

CMS, 1994 e 2003 

Evolução da produção de RSU CMS, 1994 a 2004 
Variação do n.º de equipamentos de recolha de lixo disponíveis na via pública 
por tipologia 

CMS, 1994 a 2003 

Números de contentores e sua capacidade, a instalar por nº de fogos CMS, 1994 

Empresas sediadas no concelho  INE, 1999 
População economicamente activa, taxa e sector de actividade INE, 1991 e 2001 
Taxa de desemprego por género INE, 1991 e 2001 
Sociedades com sede no concelho por sector de actividade INE, 2001 
Pessoal ao serviço nas sociedades, por sector de actividade INE, 2000 
Empresas sediadas no concelho, por grandes actividades INE, 1999 

Estrutura verde do concelho, classes de uso de solo CMS, 1994 
Execução dos espaços verdes de recreio e lazer propostos no PDM 94 CMS, 1994 e 2004 
Concretização dos espaços de cedência para zona verde e de utilização 
colectiva 

CMS, 1994 e 2004 

Grau de concretização dos espaços verdes de protecção e enquadramento CMS, 1994 e 2004 
Uso e ocupação de solo  CMS, 1994 e 2004 
Densidade de ocupação urbana (área consolidada em 1994, 2004 e evolução de CMS, 1994 e 2004 
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E) REOT de Amadora 

Repartição Sectorial da Actividade Económica 

Base Económica Local 

Empresas Sedeadas no Concelho 

Industrias Transformadoras 

 

ocupação) 
Ocupação do espaço urbanizável (espaços urbanizáveis, expansão urbana e 
variação respectiva) 

CMS, 1994 e 2004 

Relação população por alojamentos CMS, 1994 e 2004 
Variação de terrenos disponíveis para urbanização CMS, 1994 e 2004 
Viabilidades (construção indústria e loteamentos) CMS; 1994 e 2004 
N.º de processos de obras CMS, 1994 e 2004 
N.º de alvarás e licenças de utilização CMS, 1994 e 2004 
Relação entre equipamentos de utilização colectiva e o crescimento da 
população residente 

CMS, 1994 e 2004 

Alvarás concedidos CMS, 1994 a 2003 
Licenças de utilização concedidas  CMS, 1996 a 2003 
Viabilidades de loteamentos CMS, 1994 a 2003 
Viabilidades de construção CMS; 1994 a 2003 
Viabilidades de indústria CMS, 1994 a 2003 
Ocupação urbana do solo (áreas urbanas, variação e compromissos) CMS; 1994 e 2001 
População máxima estimada por aplicação do PDM nas áreas afecta à 
urbanização 

CMS, 1991 e 2001 

Evolução do n.º de alojamentos  INE, 1991 e 2001 
Alojamentos familiares segundo a forma de ocupação INE, 1991 e 2001 
AUGI’S reconvertidas e não reconvertidas CMS, 2004 
Avaliação qualitativa da execução das propostas do PDM 94 CMS, 2004 
Grau de execução dos IGT’S previstos no PDM 94 CMS, 2004 
Avaliação das cedências para equipamentos de utilização colectiva CMS, 2004 
Avaliação das cedências para espaços verdes e de utilização colectiva CMS, 2004 
Terreno disponível para urbanização CMS, 2004 
Equipamentos utilização colectiva / População e crescimento dos espaços 
urbanizáveis 

CMS, 1994 e 2004 

Indicadores e Variáveis Fonte, Ano 

Fortalecer e Diversificar a Base Produtiva 

Inserção Metropolitana 

N.º de estabelecimentos e n.º de pessoas ao serviço nos municípios na AML MTSS, 1995 e 2001 

N.º de estabelecimentos e número de pessoas ao serviço na indústria 
transformadora nos municípios da Grande Lisboa 

MTSS, 1995 e 2001 

Quociente de localização do emprego por sector de actividade nos municípios 
da Grande Lisboa 

MTSS, 1995 e 2001 

Crescimento municipal na região da Grande Lisboa MTSS, 1995 e 2001 
Crescimento em componentes de variação nos municípios da Grande Lisboa MTSS, 1995 e 2001 

Evolução do n.º de estabelecimentos, pessoal ao serviço e dimensão média dos 
estabelecimentos, segundo CAE 

MTSS, 1989, 1995 e 2001 

N.º de estabelecimentos por classes de dimensão, segundo o pessoal ao serviço MTSS, 1989, 1995 e 2001 
Estabelecimentos segundo a classe de dimensão (% acumuladas)  MTSS, 1995 e 2001 
Dimensão dos estabelecimentos segundo os escalões de pessoal (% 
acumuladas)  

MTSS, 1995 e 2001 

Estabelecimentos segundo a classe de dimensão e o ramo da actividade 
económica (% acumuladas) 

MTSS, 1995  

Estabelecimentos segundo a classe de dimensão e o ramo da actividade 
económica (% acumuladas) 

MTSS, 2011 

Evolução do n.º de pessoas ao serviço por classe de dimensão do 
estabelecimento 

MTSS, 1989, 1995 e 2001 

Emprego por classe de dimensão dos estabelecimentos (% acumuladas) MTSS, 1995 e 2001 
Volume de emprego segundo os escalões de pessoal (% acumuladas) MTSS, 1995 e 2001 

Repartição das empresas sedeadas no município, segundo a CAE INE, 1993, 1997 e 2003 
Repartição das empresas sedeadas no município, segundo escalões de pessoal INE, 1993, 1997 e 2002 

Repartição das empresas sedeadas, segundo tipo nas UOPG INE, 2003 
Número de empresas e do sector secundário, segundo escalões de pessoal INE, 2002 
Número de empresas e do sector secundário, segundo escalões de volume de 
negócios 

INE, 2002 
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Nível Tecnológico e Economia Baseada no Conhecimento 

Dependência Face ao Emprego 

Perfil Socio-Económico 

Melhorar o Padrão de Vida no Concelho 
Espaço Urbano 

A Aposta do PDM na Criação de um Modelo Alternativo de Ocupação 

Ocupação Urbana no Período de Vigência do Plano 

Intervenções e Iniciativa Comunitária 

Acessibilidades 

N.º das empresas do sector secundário sedeadas no município segundo o nível 
de intensidade tecnológica 

INE, 2003 

N.º dos serviços existentes por classificação segundo o factor “economia 
baseada no conhecimento” 

INE, 2003 

Dependência face ao emprego e sua variação INE, 1991 e 2001 

População residente com 15 ou mais anos segundo a principal fonte de 
rendimentos 

INE, 2001 

População residente empregada segundo a situação na profissão INE, 1991 e 2001 
Evolução do desemprego no município INE, IEFP, 1991 a 2004 
Distribuição do desemprego por grupo de profissões e sexo IEFP, 2001 e 2003 

Evolução dos edifícios e dos alojamentos na AML INE, 1991 e  2001 

Densidade habitacional 
Publicação” Território e 
Habitação”, 2001 

Taxa de variação dos alojamentos 
Publicação” Território e 
Habitação”, 2001 

Alojamentos familiares segundo a forma de ocupação nos municípios da AML INE, 2001 
Licenças camarárias segundo o tipo de obra por município INE, 1994 a 2004 
Obras concluídas segundo o tipo por município INE, 1994 a 2004 
Taxa de crescimento decenal INE, 1930 a 2001 
Componentes do crescimento demográfico (variação populacional, saldo natural, 
saldo migratório) 

INE, 1981, 1991 e 2001 

Estrutura etária INE, 1991 e 2001 
Variação da população residente INE, 1991 e 2001 
Densidade populacional INE, 2001 
Evolução da variação das variáveis principais (população residente, 
alojamentos, edifícios famílias) 

INE, 1991 e 2001 

Áreas estratégicas definidas no PDM CMA, 1994 
Instrumentos de Gestão Territorial aprovados e em elaboração CMA, 2006 

Alvarás emitidos e projectos com expressão territorial CMA, 1995 a 2005 
Estimativas de execução das áreas de expansão CMA, 1994 a 2005 
Estimativas da execução do espaço urbano e industrial/serviços CMA, 1994 a 2005 
Espaços verdes e equipamentos cedidos nos alvarás emitidos CMA, 1995 a 2005 
Situação das áreas urbanas de génese ilegal CMA, 2006 
Áreas urbanas de génese ilegal CMA, 1994 
Ocupação urbana em AUGI (área licenciada, fogos, loteamentos, etc.) CMA, 2006 
Ocupação urbana no concelho CMA, 1994 e 2004 

Projecto PROQUAL (objectivos, eixos, projectos e grau de execução) CMA, 2006 
Projecto URBAN II (objectivos, eixos, projectos e grau de execução) CMA, 2006 
Eixos e área de intervenção do URBCOM CMA, 2002 

Estrutura viária proposta no PDM por eixos CMA, 1994 
Classificação funcional da rede viária CMA, 2006 
Acções de beneficiação executadas na rede viária CMA, 2006 
Transporte colectivo existente, por modo CMA, 2006 
Interfaces existentes e sua localização CMA, 2006 
Rede de metro ligeiro proposto e extensão do metropolitano CMA, 2006 
Rede de transportes colectivos (matriz origem destino por operador) CMA, 2006 
Passageiros com título de transporte pago, em milhões, e taxa de variação 
relativa ao ano base 

CMA, 2007 

Praças de táxis registados por freguesia (rua, com abrigo, sem abrigo) CMA, 2006 
Movimentos pendulares da população empregada ou estudante entre 1991e 
2001 

INE, 1991 e 2001 

Principais movimentos de saída INE, 1991 e 2001 
Principais movimentos de entrada INE, 1991 e 2001 
Modo de transporte principal nas saídas, incluindo Amadora INE, 1991 e 2001 
Modo transporte principal concelhio INE, 1991 e 2001 
Duração média das deslocações pendulares dos indivíduos residentes na INE, 1991 e 2001 
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Espaços Verdes de Recreio e Lazer 

Resíduos Sólidos Urbanos 

Equipamentos Colectivos 

Atenuar as Carências Habitacionais 
PER na Amadora 

Processo de Intervenção Social nos Bairros 

Outras Situações de Carência Habitacional 

A Oferta de Habitação Social 

Distribuição dos fogos municipais CMA, 2006 
Caracterização dos bairros sociais (áreas existentes por tipo, famílias realojadas, 
comércio existente, preço técnico por fogo etc.) 

CMA, 2006 

Reabilitação Urbana 

Caracterização dos programas de reabilitação urbana CMA, 2005 
Processos de reabilitação urbana por programa CMA, 1994 a 2004 

F) REOT de Lourinhã 

Avaliação do Estado do Ordenamento do Território 
Mobilidade 

Grande Lisboa (percurso só de ida) 
Duração média das deslocações pendulares dos indivíduos residentes na 
Grande Lisboa (percurso só de ida) segundo modo de transporte 

INE, 1991 e 2001 

Oferta de estacionamento (n.º estacionamentos com ou sem cobertura) CMA, 2006 

Proposta de estrutura verde contemplada no PDM CMA, 1994 

Capitação de espaços verdes CMA, 1999 e 2006 
Área total em espaço verde CMA, 1999 e 2006 

Espaços verdes existentes e previsto CMA, 2006 

Equipamento para recolha selectiva de materiais recicláveis  CMA, 1994 e 2006 
Tratamento ou destino final dos resíduos sólidos urbanos recolhidos (total, 
reciclado, aterro, incinerado) 

CMA, 1994 e 2006 

Destino final dos RSU CMA, 1994 a 2006 
Composição física média anual dos RSU recolhidos CMA, 1994 a 2006 
Quantidades de RSU recuperados na origem CMA, 1994 a 2006 

População segundo os grandes grupos etários INE, 1991, 2001 e 2004 
Agrupamentos de escolas CMA, 2006 
Cobertura de equipamentos, rede pública, solidária e particular CMA, 2006 
Evolução dos principais indicadores do sistema educativo (n.º de salas, alunos, 
taxas de ocupação, taxas de cobertura, taxas de insucesso, etc . por ciclo) 

CMA, 1993 e 2005 

Hierarquização das prioridades em equipamentos de educação e ensino CMA, 2006 
Indicadores demográficos (natalidade e mortalidade) INE, 1991 a 2004 
Evolução da frequência em equipamentos para idosos (lar, apoio domiciliário, 
centro de dia e de convívio) 

CMA, 1994 e 2006 

Programa PARES (entidade, tipo de intervenção e n.º de utentes) CMA, 2006 
Tipologia dos pavilhões desportivos escolares CMA, 2006 
Ofertas desportivas por tipologia CMA, 1994 a 2006 
Equipamentos culturais CMA, 2006 
Evolução da oferta em equipamentos culturais segundo tipologia CMA, 1994 e 2006 

Execução do PER por tipo de situação CMA, 1995 a 2006 
Bairros existentes e extintos (n.º de barracas, demolições, etc.)  CMA, 2006 
Bairros de barracas existentes e extintos por localização CMA, 2006 

Percursos familiares nos bairros degradados CMA, 2006 

Pedidos de habitação segundo a situação de carência CMA, 2006 
Distribuição dos pedidos não abrangidos pelo PER CMA, 2006 

Indicadores e Variáveis Fonte, Ano 

Avaliação Enquadramento Estratégico e de Planeamento 

Avaliação do grau de execução das UOPG do PDM em vigor CML, 2011 
Grau de execução e relevância para o ordenamento do território dos projectos 
identificados no PDM em vigor 

CML, 2011 

Percentagem do grau de execução dos objectivos do PDM em vigor CML, 2011 
Contribuição dos instrumentos de planeamento municipal para a execução dos 
objectivos estratégicos do planeamento em vigor 

CML, 2011 

Grandes opções do plano para 2010 - Investimentos CML, 2010 
IGT supramunicipais em vigor para o município CML, 2011 

N.º e tipo de ligação rodoviária das áreas urbanas * 

Distância à sede do concelho * 
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Infraestruturação Urbana 

Percentagem da população servida por sistemas colectivos de abastecimento CML, 2010 
N.º de sistemas colectivos de abastecimento * 
Percentagem de população servida por sistemas colectivos de Saneamento CML, 2010 
N.º de sistemas colectivos de saneamento CML, 2010 
Percentagem de afluentes sujeitos a tratamento primário, secundário e terciário CML, 2010 
N.º e localização de ecopontos existentes CML, 2010 
Relação n.º de ecopontos e população CML, 2010 
Existência de entidade multimunicipal para tratamento dos RSU * 
Percentagem de população servida por rede eléctrica * 
N.º de horas por ano sem electricidade * 
Percentagem de população servida por rede de gás canalizado ou depósito * 

Povoamento e Coesão Urbana 

Áreas Sensíveis, Condicionantes e Áreas de Risco Natural e Tecnológico 

*
Densificado em fichas anexas ao REOT, às quais não se teve acesso. 

  

Distância mínima à rede viária nacional * 
Existência de interfaces * 
N.º de carreiras que servem as áreas urbanas * 
Relação entre o n.º de carreiras e a população * 
Km de ciclovias  

N.º de espaços públicos abertos (praças, espaços verdes e/ou outras áreas 
públicas de concentração de população) 

* 

Percentagem do espaço edificado degradado INE, 2001 
N.º e cobertura dos equipamentos  
Percentagem de alojamentos vagos INE, 2001 
Carências habitacionais * 
N.º de alojamentos de habitação sazonal (férias) ou segundas residências INE, 2001 

Percentagem de população a viver em lugares com menos de 100 habitantes  INE, 2001 

N.º de aglomerados com mais de 200 habitantes sem perímetro urbano * 
N.ºde aglomerados que não estabelecem ligação com outros através de um 
Buffer de 100 metros a todas as edificações face ao n.º de aglomerados total 

* 

N.º de unidades comerciais e de serviços por aglomerado * 
N.º e localização de pretensões existentes * 
N.º de processos de operações urbanísticas registados  * 
Percentagem do espaço não ocupado no interior do perímetro * 

Percentagem de espaço edificado na faixa litoral * 

Percentagem de espaços naturais/protegidos pelo POOC na faixa litoral * 
N.º de pretensões na faixa litoral * 
Percentagem do solo concelhio integrado em RAN * 
Total de área desafectada à RAN nos últimos 15 anos * 
Percentagem do solo concelhio integrada em REN  * 
Total de área desafectada à REN nos últimos 15 anos * 
Área florestal percorrida por incêndios nos últimos 15 anos CML, 1995 a 2008 
Área ocupada por zonas de risco que impliquem restrições severas à ocupação 
de solo 

* 

Percentagem de área urbana sujeita a níveis de ruído acima do legalmente 
estabelecido 

* 

N.º e localização de zonas industriais * 
N.º de zonas industriais em projecto no concelho * 
N.º de camas licenciadas e sua localização INE, 2010 
N.º de camas em projecto * 
Espaços ocupados e desocupados em perímetro urbano * 
Espaços ocupados desocupados nas zonas industriais * 
Espaços ocupados e desocupados nos espaços turístico * 
Espaços ocupados e desocupados em POOC * 
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Anexo 2 – Inquérito submetido aos técnicos municipais 

 

  

Título da Dissertação de Mestrado: 
Indicadores de Monitorização de Planos Municipais de Ordenamento do Território  
Objectivos:  
Enquadramento teórico de metodologias de monitorização de planos; - Análise de REOT já 
elaborados; - Proposta de indicadores de monitorização de PMOT, nomeadamente para aferir o seu 
grau de execução; - Aplicação a um caso de estudo. 

Perguntas 

1. Que critérios entende que a selecção de indicadores para a monitorização de planos 
de municipais de ordenamento do território deve seguir? 

 
Resposta:  

2. Que componentes ambientais entende ser fundamental inserir nessa monitorização?  
 
Resposta: 

3. Sugere algum (ns) indicador (es) em particular? 
 
Resposta:  

4. Pensa que os REOT são os instrumentos capazes de realizar essa monitorização? 
 
Resposta:  

5. Julga que o processo de monitorização deve ser participado desde o seu início? 
Como devem ser os actores sociais mobilizados a participarem? 

 
Resposta:  

6. Concorda com a criação de uma plataforma de participação pública como a criada no 
âmbito desta Dissertação (www.participaourem.net)? 

 
Resposta:  

7. Sugere alguma bibliografia complementar que entenda fundamental no desenvolver 
desta Dissertação? 

 
Resposta:  

http://www.participaourem.net/


XX 

Anexo 3 – Respostas ao inquérito submetido aos técnicos municipais 

 

 

 

Inquérito 1 
R1: Os critérios que devem presidir, obviamente relacionam-se com os objectivos prosseguidos no âmbito do 

plano em causa - PDM/PU/PP -, todavia de uma forma geral devem ser expressos quantitativamente, de fácil 
estruturação tendo em conta o acesso, a existência e a credibilidade dos dados base. 

R2: Para além das componentes ambientais “clássicas”, ao nível do ar, água e ruído, julgo que devem ser 

avançadas, na monitorização dos PMOTS, de acordo com a escala, o nível correspondente ao Ambiente 
Urbano Edificado – Desenho Urbano. 

R3: Indicadores ao nível da qualidade ambiente urbano, espaço público, opções de desenho ao nível das 

praças, avenidas etc, e seu reflexo no conforto, mobilidade, estadia/circulação/segurança (pedonal e 
rodoviária). Exemplo: Relação de acidentes/conflitos entre peão/automóveis, ou aferição de resultados de 
alterações de Praças, indicadores decorrentes do aumento das sociabilidades/vivências/uso, de acordo com os 
objectivos prosseguidos. 

R4: Sim, todavia deverá existir a montante, um Sistema Municipal de Informação Territorial capaz de, 

independentemente do REOT, estabelecer procedimentos e responsabilidades na disponibilização/actualização 
das variáveis estruturantes dos diversos indicadores. 

R5: A monitorização deverá conter um processo de participação pois importa que, para além da percepção da 

concretização dos objectivos e da sua execução, apreender a existência de eventuais 
desfasamentos/insatisfações relativas aos actores sociais, no fundo os destinatários do superior objectivo do 
processo de planeamento. Aferir as alterações socio-económicas e culturais, em curso. 

R7: Sim. 

R8: 

Inquérito 2 
R1: Relativamente ao PDM, deve seguir indicadores descritores dos objectivos do plano, preferencialmente pré 

definidos na altura da elaboração do plano, para além dos indicadores quantitativos que nos dão in continuum 
o preenchimento das classes de espaço (através de PU, PP, loteamentos, licenciamento, projectos, etc.) 

R2: A primeira geração de PDM resumia o ambiente à questão dos espaços verdes, e recolha de resíduos. 

Actualmente os riscos detêm um peso maior. Veja os indicadores do PROT, por exemplo. 

R3: Depende de concelho para concelho. 

R4: Os REOT são documentos importantes para devolver essa informação com respectiva análise. São 

documentos de avaliação para apoio à decisão. 

R5: Na primeira fase de divulgação dos dados para conhecimento e integração de eventuais novos 

indicadores. Não vejo absoluta necessidade desde o início. 

R6: Concordo. 

Resposta: Alguns artigos e a Tese do Professor Jorge Batista e Silva. 

Inquérito 3 
R1: Critérios para a selecção de indicadores: 

 - Estado e evolução reais do território; 
 - Grau de concretização do planeamento (comparação entre o previsto/proposto e o executado): 

 Elaboração de planos; 

 Concretização/execução das disposições dos planos; 
- Grau de adequação dos resultados da concretização efectiva das soluções preconizadas no planeamento 
territorial aos objectivos estabelecidos no mesmo planeamento. 

R2: As componentes ambientais serão as que derivem directamente do uso do solo e sua transformação. 

R3: Os indicadores deverão ser ponderados de acordo com as especificidades da área em estudo e dos 

objectivos, caso a caso. 

R4: Não considero que os relatórios sejam instrumentos. O relatório é o resultado da monitorização. 

R5: A participação deverá ser garantida em todo o processo, através da auscultação pública. Assim os próprios 

indicadores podem ser postos a consulta pública e os relatórios publicados e divulgados para discussão 
pública, nos vários momentos do processo. 

R6: Concordo com todas as formas de participação pública nos processos de planeamento e ordenamento do 

território. 

R7: A leitura cuidada de toda a legislação referente ao ordenamento do território, a começar pela lei de bases 

da política de ordenamento do território e de urbanismo e o Regime jurídico dos instrumentos de gestão 
territorial, parece-me fundamental. 

Inquérito 4 
R1:  
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R2: Acho importante monitorizar com seriedade se os PMOT´s sujeitos a AAE (Avaliação Ambiental 

Estratégica) e/ou Relatório Ambiental se realmente o estudo ambiental foi feito como um elemento de apoio à 
decisão territorial ou se foi feito à posteriori da proposta de ordenamento e teve que se ajustar à mesma. 

R3:  

R4: Se o REOT for feito com clareza, com dados actualizados, se for um relatório rigoroso, sim. 

R5: Sim. A única forma de terem a garantia que os actores sociais participam é através da solicitação formal 

dos dados, estipulando prazos,etc. 

R6: Sim. 

R7: O observatório do QREN e da DGOTDU poderá ter dados e estudos que contribuam para a dissertação. 

Inquérito 5 
R1: Coesão territorial; Complexidade dos sistemas; Diversidade; Localização; Especialização; Grau de 

transformação; Grau de naturalidade; Índice de protecção/conservação; Situações de risco. 
R2: Estrutura Ecológica Municipal; Paisagem; Estrutura verde; Domínio hídrico (Áreas ribeirinhas/galerias 

ripícolas); Áreas agrícolas; Áreas florestais; Solos; Ecossistemas e biodiversidade; Clima; Riscos naturais e 

tecnológicos; Poluição atmosférica e sonora; Qualidade do espaço público e tecido edificado; Gestão de 

resíduos; Redes de água e saneamento; Energia; Reservas naturais, rede natura. 
R3: Sustentabilidade urbana: indicador que relacione a densidade e a eficiência edificatória relativamente ao 

consumo do solo; indiciador de naturalidade dos espaços “livres” situados em zonas de contacto entre sistemas 
naturais e os artificiais. 

R4: Sim, a monitorização de PMOT’s pelos REOT’s, poderá contribuir para determinar a base da acção do 

planeamento, da gestão territorial e do processo de tomada de decisão, já que contribui para o 
acompanhamento permanente da sua execução. 
Este procedimento, de carácter continuado, poderá permitir detectar oportunamente eventuais desvios e 
promover as correcções que se mostrem adequadas e ajustar objectivos. 

R5: Sim, o envolvimento da população deverá ter um carácter permanente e sistemático na execução dos 

PMOT’s ao longo de todo o processo e durante o período de vigência. 
Formas de envolvimento dos cidadãos: 

 Locais de exposição 

 Métodos interactivos de participação, nomeadamente aplicações Web de discussão pública (websig), 
plataformas de participação pública,etc. 

 Reuniões descentralizadas, sessões de trabalho 

R6: Sim. 

R7: 

 CAMPOS, Vítor (2000) – “A formalização do processo de elaboração dos planos municipais: garantia 
de defesa dos direitos dos cidadãos”. In Actas do Seminário –  Pensar o ordenamento do território: 
ideias, planos e estratégia. UNL, Lisboa. 

 LOURENÇO, Nelson; CRAVEIRO, Lutas e ANTUNES, Ana. (1997) – O ordenamento do Território e a 
influência da Participação Pública nos processos de Decisão. Universidade Atlântica, Oeiras. 

 PEREIRA, Maria (1997) – P.M.O.T.’s: a regulação quantitativa e a qualidade do ambiente urbano. 
Dissertação de mestrado em Planeamento Regional e Urbano, Universidade Técnica de Lisboa. 
Policopiado. 

 PORTAS, Nuno (1995) – “Os Planos Directores como instrumentos de regulação”. Sociedade e 
Território, n.º22, Edições Afrontamento, Porto, pp. 22-32. 

 SILVA, Carlos Nunes (2001) – “Planos Municipais de Ordenamento do Território: continuidade e 
inovação em três gerações de planos”. Cadernos Municipais – Revista de Acção Regional e Local, 
FAQ, Lisboa, XV (75). 

 Maria do Rosário Partidário, DGOTDU, 2000; “Sistema de Indicadores de Desenvolvimento 
Sustentável, SIDS – PORTUGAL” 

 FADIGAS, LEONEL, 2010; “Urbanismo e Natureza - Os Desafios”, Edições Silabo 

 ASCHER, FRANCOIS, "NOVOS PRINCIPIOS DO URBANISMO", Editora Livros Horizonte, 
Colecção HORIZONTE DE ARQUITECTURA, 2010 

 Vários, V A – “Direito do Urbanismo e do Ambiente, Estudos Compilados, Quid Juris, 2010          
Outras fontes: PNPOT, PROT’s, PME’s, Agendas XXI, Avaliação ambiental estratégica de diferentes PMOT’s, 
inquéritos públicos de diferentes PMOT’s, Autoridade Florestal Nacional, empresas municipais, empresas 
de transportes colectivos, Estradas de Portugal, INE, Comunidades Intermunicipais, Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional, Direcção Geral Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, Tutela do 
Turismo, Tutela da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Tutela das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações, Tutela do Ambiente, Ordenamento do Território,Tutela da Saúde, Tutela da Economia, 
Inovação e Desenvolvimento, Tutela da Administração Interna, Tutela da Cultura, Autoridade Nacional de 
Protecção Civil, Administração da Região Hidrográfica do Norte, Instituto Nacional da Água, Agência 
Portuguesa do Ambiente, Rede Ferroviária Nacional 

http://pesquisa.fnac.pt/FADIGAS-LEONEL/ia236629
http://pesquisa.fnac.pt/Edicoes-Silabo/e20593
http://pesquisa.fnac.pt/ASCHER-FRANCOIS/ia8847
http://pesquisa.fnac.pt/Livros-Horizonte/e14509
http://pesquisa.fnac.pt/HORIZONTE-DE-ARQUITECTURA/c10871
http://pesquisa.fnac.pt/Varios/ia232047
http://pesquisa.fnac.pt/V-A/ia233796
http://pesquisa.fnac.pt/Quid-Juris/e18977
http://www.afn.min-agricultura.pt/
http://www.estradasdeportugal.pt/
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Inquérito 6 
R1: A selecção de indicadores deve seguir critérios gerais e analíticos, aos quais esteja subjacente o princípio 

de utilização, genericamente, em todo o território nacional. Acredita-se que uma das formas que pode 
conseguir a sua universalidade passa pela elaboração de um guia/manual sintético e objectivo por parte das 
entidades responsáveis em função da matéria.  
R2: Os PMOT’s estão sujeitos actualmente a um regime de Avaliação Ambiental Estratégica, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, em articulação com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial. Atendendo a que a Avaliação Ambiental Estratégica actua como um instrumento de avaliação de 
impactes a nível estratégico, crê-se que a monitorização da componente ambiental poderá ser conseguida 
tendo por base a verificação continuada dos elementos desse instrumento. 

R3: A dificuldade na monitorização dos PMOT prende-se precisamente com a insuficiência de indicadores para 

se proceder ao acompanhamento dos mesmos. Actualmente o indicador que melhor resposta dá à questão 
colocada no questionário prende-se com o grau de concretização do plano, ao nível físico/edificatório. Assim 
sendo, julga-se igualmente que ao nível desta matéria ainda existe uma grande possibilidade de análise e 
estudo, que permita dar resposta, entre outros, à componente social, ambiental, económica e também ao nível 
do planeamento e ordenamento do território. 

R4: Os REOT são instrumentos genéricos para os quais não existe um modelo definido para o cumprimento 

dos seus objectivos primários. Neste sentido, não nos parece que estes instrumentos possibilitem a atribuição 
de uma resposta assinalável na avaliação e monitorização dos PMOT, nos moldes em que actualmente 
exercem o seu raio de actuação. Porventura, futuramente, poderão vir a ser o instrumento que permita 
verdadeiramente avaliar o desenvolvimento das diversas componentes dos PMOT, e, assim sendo, adquirir a 
importância devida e também funcionar como um verdadeiro instrumento de gestão efectiva dos instrumentos 
de gestão territorial.  

R5: O direito de participação encontra-se consagrado no artigo 6.º do RJIGT, e actua, para além de outros, no 

que diz respeito à participação na avaliação dos instrumentos de gestão territorial. No entanto, a mobilização 
de actores sociais, quer aqueles que têm interferência directa na execução do plano, quer aqueles que têm 
interesse intrínseco em matérias específicas desenvolvidas pelo próprio plano, encontra inúmeros entraves ao 
nível do seu âmbito e importância, uma vez que estes relatórios funcionam maioritariamente e 
sistematicamente apenas como um mero mecanismo para dar cumprimento à legislação vigente, em vez de 
contribuir decisivamente para a tomada de decisões acerca dos PMOT em si. A participação dos diversos 
actores poderá atingir níveis mais elevados quando, em termos sociais, exista uma maior consciência colectiva 
do entendimento daquilo que é considerado bem público, também derivado da democratização crescente dos 
factores de decisão, o que poderá ter reflexos na elaboração e avaliação dos REOT. Julga-se, desta forma, 
que a participação em sede de elaboração dos PMOT, assim como a participação na formulação de contributos 
para os REOT, poderá ser entendida em todo o momento temporal do seu procedimento, desde que a mesma 
possua um carácter integrado e responsável. 

R6: A utilização de ferramentas online, assim como de modelos de participação simplificados que utilizam as 

tecnologias de informação e comunicação, permitem aumentar o raio de alcance dos instrumentos de gestão 
territorial. A tendência recente, e nestes moldes igualmente crescente, direcciona-se no sentido da 
disponibilização e divulgação de diversos conteúdos através da internet, o que pode criar um novo paradigma 
na noção de participação pública. A Câmara Municipal de Lagos, assim como os seus serviços, também tem a 
preocupação de divulgar os PMOT em vigor para o concelho, assim como aqueles PMOT que se encontram 
em período de discussão pública, na página de internet, possibilitando neste último caso que as eventuais 
participações possam ser entregues através de um formulário online disponibilizado para o efeito.  

R7: Julgamos não possuir dados suficientes para sugerir qualquer base bibliográfica. 

Inquérito 7 
R1: Os critérios a ser seguidos deverão privilegiar os níveis de execução do plano, a evolução dos principais 

indicadores de caracterização do município e a avaliação da qualidade ambiental, sem prejuízo de outros 
critérios a considerar.  

R2: As componentes ambientais a considerar nesta monitorização passam, em primeiro lugar, pela análise das 

taxas de cobertura dos sistemas de abastecimento de água, saneamento, recolha de RSU e de indicadores 
dos níveis de reciclagem. Outros indicadores importantes poderão ser suportados a partir do processo de 
Avaliação Ambiental Estratégica da revisão do PDM e/ou através de um processo de diagnóstico de 
sustentabilidade do município. 

R3: Observando o leque de indicadores generalizados para estes processos, diria que a presença de algum 

indicador especial estaria sempre condicionada a especificidades particulares, presentes nos territórios e nos 
planos alvo dos REOT. 

R4: Considero que os REOT poderão ser instrumentos eficazes neste tipo de monitorização, considerando à 
priori que a recolha de informação sobre os indicadores escolhidos e o seu devido tratamento sejam de 

natureza exequível, isto é, que seja efectivamente possível a sua quantificação e análise numa escala 
temporal. 
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R5: Sendo os actores sociais um peça chave nos processos de planeamento e ordenamento do território, a sua 

presença deve ser imprescindível. A sua forma de participação poderá assentar em dois níveis: a colaboração 
na recolha e disponibilização de informação acerca dos indicadores e a sua análise específica sobre as 
temáticas onde exercem a sua área de actuação. 

R6: Dado a importância da participação cívica pró-activa nos processos de planeamento e ordenamento do 

território é fundamental que a participação pública seja efectiva desde o início do processo. Esta plataforma, tal 
como outros meios de participação pública, são importantes porque permitem alargar a base de discussão e 
tornar o processo mais visível.  

R7: Desconhecendo a bibliografia utilizada até ao momento, no trabalho em questão, considero que não estou 

em condições de sugerir leituras complementares. 

Inquérito 8 
R1: Até à presente data não foi elaborado nenhum REOT por parte deste município, em termos de avaliação 

ao PDM em vigor foi elaborado um estudo/ fundamentação para a sua revisão, sendo este o documento em 
conjunto com outros estudos sectoriais o que mais se aproxima a este tipo de avaliação/ monitorização do 
estado de ordenamento do concelho. As respostas a estas questões têm mais um sentido teórico visto não 
haver um estudo real que as fundamente e aproxime à realidade do mesmo. 
Um indicador normalmente é constituído por um conjunto de parâmetros representativos das características do 
território municipal. São vários os indicadores que traduzem a realidade desse território e que eventualmente 
ajudam na definição de estratégias para o desenvolvimento futuro. Deste modo pode-se indicar como critérios 
para a selecção de indicadores a objectividade, facilidade de interpretação, existência de dados mensuráveis e 
fidedignos, a informação deve ser comparável no tempo apontando metas para possíveis alterações/ revisões 
dos instrumentos de gestão territorial em avaliação. 

R2: Como componentes ambientais pode-se indicar entre outros o solo, qualidade do ar, ruído, resíduos, 

energia, recursos hídricos. 
R3: Estrutura ecológica urbana. 
R4: Sim, em consonância com outros estudos sectoriais, mesmo de nível supramunicipal. 
R5: Sim, através dos vários meios de comunicação social, iniciativas locais e localizadas no diferente território 

concelhio. 
R6: Sim. 

R7: Não, como ainda não foi efectivado este tipo de estudo por parte deste município e a falta de 

aprofundamento dos conhecimentos para além dos teóricos e legais sobre esta temática, não me ocorre a 
indicação de qualquer tipo de bibliografia complementar. 

Inquérito 9 
R1: Depende dos indicadores de cada plano; inclusive existem planos que não possuem indicadores tipificados 

(indicies, áreas, etc.). 

R2: Todas as prescritas numa AAE. 

R3: Como depende dos casos, não se sugerem indicadores. 

R4: Se forem bem estruturados, sim.  
R5: Sim. A mobilização dos actores sociais dependerá de município para município e do grau de participação 

desses actores na sociedade civil de cada concelho. 

R6: Sim, embora o tipo de perguntas obrigue a um conhecimento significativo do concelho, e a alguns 

conhecimentos específicos.  

R7: Não. 

Inquérito 10 
R1: Os critérios a utilizar para a selecção de indicadores devem assentar sobretudo na adopção dos que 

permitem de facto analisar a realidade local, ou seja permitem de facto verificar o estado do ordenamento 
daquele território. Neste caso específico será· impossível dentro de uma panóplia de indicadores não 
seleccionar por exemplo: Dinâmica Populacional; Estrutura Económica; Ambiente; Estrutura Urbana; 
Equipamento de Utilização Colectiva; Mobilidade e acessibilidade e Infra-estruturas.  

R2: Poluição Sonora; Poluição Atmosférica; Riscos Antrópicos e naturais; Energia; Estrutura Ecológica Urbana 

e Estrutura Ecológica Municipal. 

R3:  

 Poluição Sonora:   
Áreas afectadas por níveis sonoros acima dos limites legais (período diurno e nocturno);  
Estimativa das pessoas afectadas.  

 Poluição Atmosférica:   
Dias com índice de qualidade do ar bom e muito bom.  

 Energia:  
Consumos de energia por Tipo; Sectores; Edifícios e Transportes.  
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 Estrutura Ecológica Urbana e Estrutura Ecológica Municipal:  
Caracterização das áreas verdes;  
Capitação dos Espaços Verdes;  
Área de produção (hortas);  
Maciços arbóreos. 

R4: Sim, desde que sejam elaborados pelas diversas entidades. Os REOT podem, na minha opinião, constituir 

ferramentas de apoio à decisão, permitindo analisar diferentes vertentes sectoriais, obtenção de informação do 
estado actual e evolução do território e ir accionando ou adoptando mecanismos e estudos por forma a apoiar 
a definição de uma Estratégia para aquele território. 

R5: Sim. Os actores sociais imediatos são os próprios serviços da câmara municipal - as diversas unidades 

orgânicas devem participar na sua elaboração. 

R6: Sim desde que devidamente orientada, com uma participação construtiva, com ideias e contributos válidos 

e não somente numa perspectiva de que está· tudo mal. 

R7:  

Inquérito 11 
R1: Relevância, eficiência, impacte, sustentabilidade, visibilidade e metodologia. 

R2: Água, solo, subsolo, flora, ar, paisagem, poluição, património natural e construído. 
R3: Ocupação do solo, dinâmica urbanística, aspectos sócio-económicos.  

R4: Sim, uma vez que permitem fazer o balanço da execução dos planos e articular as vertentes técnica e 

política. 

R5: Sim. Através da organização de Fóruns, afixação de avisos, publicidade no site do município.   

R6: Sim. 

R7:  

Inquérito 12 
R1: Facilitar um maior grau de comparabilidade temporal e territorial. Isto é, permitir inferir evoluções temporais 

e comparar a situação de diferentes unidades territoriais (i.e. municípios). 

R2: Essencialmente relacionadas com as mudanças do uso do solo e a evolução das superfícies 

impermeabilizadas. 

R3:  

R4: Sim. Nomeadamente se houver um enquadramento legal e, principalmente, técnico-metodológico 

(eventualmente por parte da DGOTDU) no sentido de objectivar os pontos fundamentais de um REOT, bem 
como de garantir a comparabilidade temporal e territorial destes relatórios. 

R5: Sim, mas não de forma a que possa “entrar em conflito” com a fase de recolha e tratamento da informação. 

Ou seja, que a participação pública não implique uma alteração constante dos indicadores a recolher. A meio 
do processo pode haver uma reavaliação dos indicadores, da sua pertinência, da sua exequibilidade de 
recolha, mas essa avaliação deverá ser feita apenas numa fase intermédia do processo.  
A participação dos actores deve ser incentivada, não apenas através dos canais mais “tradicionais” e “formais” 
da auscultação pública, normalmente limitados a um determinado período de tempo e resultado de disposições 
legais, mas assim essencialmente de uma participação que fomente a cidadania activa, o que passa, entre 
outros aspectos, por saber desmontar a “linguagem técnica” e garantir uma adesão efectiva e “afectiva” por 
parte dos cidadãos a estas iniciativas. 
R6: Sim. No seguimento da resposta anterior deixamos a sugestão de criação de um pequeno 

dicionário/glossário capaz de melhor elucidar a população em geral acerca das questões do ordenamento do 
território e da monitorização e avaliação do mesmo. 

R7: Acompanhar a publicação das actas do encontro: 

http://www.adurbem.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=838&Itemid=444  

Inquérito 12 
R1:  
R2:  

R3:  

R4: A monitorização deve ser feita pela entidade que gere/executa o Plano para avaliar a situação da execução 

dos PMOT e com base nos resultados poder estabelecer-se uma política que vise garantir uma gestão 
sustentável do Território. Neste pressuposto julgo que os REOT, a ser elaborados pelos municípios e com uma 
periodicidade anual, serão excelentes instrumentos de monitorização. 

R5: A questão da participação é um aspecto muito importante sempre que se está a falar de planeamento e 

ordenamento do território, no entanto, é necessário ter muita atenção a dois aspectos: à forma como a mesma 
se estimulará a população a intervir no processo e, posteriormente, tem que haver uma boa análise e 
discernimento para tirar conclusões dos resultados dessa participação. Remeto em anexo alguns elementos 
sobre participação pública que poderão ser de alguma utilidade e que me foram cedidos num curso do CEFA 

http://www.adurbem.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=838&Itemid=444
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que frequentei recentemente. 

R6: Sim, parece-me que actualmente as plataformas são, dos melhores, senão mesmo o melhor meio para se 

proceder a uma consulta pública deste âmbito. 

R7:  

Inquérito 13 
R1: Os critérios decorrentes dos objectivos do PMOT e da Avaliação Ambiental Estratégica, sobretudo quando 

a mesma foi iniciada pela Proposta de Definição de Âmbito, a qual foi objecto de pronúncia de todas as 
entidades com atribuições e competências na área de intervenção do PMOT.  

R2: As que se encontram preconizadas na Declaração de Impacte Ambiental e que visam dar cumprimento ao 

disposto no Artigo 11.º do DL-232/2007, partindo do pressuposto que a Avaliação Ambiental Estratégica foi 
realizada cumprindo, para cada descritor, todos os requisitos científicos aplicáveis. 

R3: Não. Considero que estes descritores devem ser muito bem seleccionados no âmbito da elaboração da 

Avaliação Ambiental Estratégica. No entanto pode-se chegar à conclusão, que podem ser introduzidas 
melhorias nos subsequentes ciclos do processo de monitorização, nomeadamente: 

 Reavaliação da pertinência de alguns indicadores como os mais adequados para avaliar o 
cumprimento dos objectivos; 

 Definição de indicadores para alguns objectivos que, de momento, ainda não dispõem de indicadores 
de monitorização; 

 Identificar e divulgar o contributo de cada serviço/divisão para o processo de monitorização e 
importância na concretização da política de ordenamento vertida no PMOT. 

R4: Julgo que sim, pelo disposto no Artigo 146º do Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro e pelo preconizado no Artigo 28º da 
Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, que estabelece as bases da política de ordenamento do território e urbanismo. 
Paralelamente, deve ser sempre tida em consideração que a avaliação pode fundamentar propostas de 
alteração do plano ou dos respectivos mecanismos de execução (Artigo 145º do Decreto-lei n.º 380/99, de 22 
de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro), 
nomeadamente com os seguintes objectivos: 

 Assegurar a concretização dos fins do plano, tanto ao nível de execução como dos objectivos a médio 
e longo prazo; 

 Garantir a criação coordenada das infra-estruturas e dos equipamentos; 

 Corrigir distorções de oferta no mercado imobiliário; 

 Garantir a oferta de terrenos e lotes destinados a edificações com rendas ou custo controlados; 

 Promover a melhoria da qualidade de vida e a defesa dos valores ambientais e paisagísticos. 

R5: Sim. Através de campanhas de sensibilização e subsequente divulgação nos meios de comunicação social 

convencionais, destacando-se neste nível os Boletins Municipais e a Página da Internet do Município. Ainda 
sobre esta temática considero que o Executivo Municipal, pode inclusivamente promover estas iniciativas nas 
Reuniões de Câmara e na própria Assembleia Municipal. Pode inclusivamente ponderar-se uma participação 
mais intensa dos Serviços de Ambiente do Município. 

R6: Sim. 

R7: Só tenho da que consta na versão preliminar do “Relatório de Avaliação e Controle” da Execução do Plano 

de Pormenor da Zona de Expansão Poente de Monte Gordo, o qual se remete em anexo. 

Inquérito 14 
R1: Pessoalmente acho que a selecção de indicadores pode ser bastante específica dependendo de cada 

caso. Tal como defendo na minha tese de mestrado, e continuo a defender profissionalmente, parece-me que 
deve haver um conjunto de indicadores base que devem ser sempre considerados em qualquer processo 
(desta forma permite uma verdadeira comparação entre territórios). Já existem alguns destes indicadores 
bastante estabilizados e consensuais (muitos deles calculados pelo INE). No entanto, falta (na minha opinião) 
algum trabalho no sentido de uniformizar um conjunto de indicadores sobre o território - trabalhar sobre um 
quadro de indicadores tipo. Chamo a atenção para o caso Inglês em que o governo após ter imposto a 
obrigatoriedade de elaborar AMR, produziu um documento em que listava os indicadores que deviam ser 
utilizados na elaboração destes relatórios. 
Na minha tese defendo que devem existir três níveis de indicadores: gerais, particulares e específicos (pg. 
107). 
No entanto defendo também que os indicadores a utilizar se devem moldar à realidade a monitorizar e ao 
contexto da própria Câmara Municipal (principalmente no que diz respeito a recursos humanos e financeiros). 
Desta forma, quando não é possível (exequível) monitorizar todos os domínios do território, devemos escolher 
aqueles que é mais urgente avaliar (tendo em conta as características do território e também as prioridades 
políticas). A meu ver, no limite a monitorização do território tem a finalidade de fornecer elementos concretos 
aos decisores para que eles possam tomar as decisões com consciência da realidade territorial e das 
consequências que as suas decisões podem repercutir no território. 

R2: O ambiente não é a minha área de especialidade, embora, claro, que o ordenamento do território e o 
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planeamento se enredam completamente com as questões ambientais. Deixo esta reflexão para especialistas 
desta área. Não iria acrescentar muito mais ao que respondi na questão anterior. 

R3: É importante começar a concretizar (espacialmente e numericamente) o grau de colmatação dos espaços 

urbanos, percebendo quais são os que estão efectivamente consolidados, os que possuem ainda muitos 
espaços intersticiais e aqueles que mesmo sendo urbanos não possuem qualquer ocupação urbana. 
Os indicadores sobre infra-estruturas (águas, saneamento, rsu, electricidade, telecomunicações) são ainda 
pouco trabalhados relativamente à sua relação com o território. E estes têm uma importância fulcral na 
programação e concretização de espaço a urbanizar. 
Deixo apenas uma nota sobre uma questão que me parece essencial, o cálculo dos “indicadores territoriais” 
deve ser, na medida do possível, acompanhado de uma análise espacial do mesmo. 

R4: Na minha opinião, como deve calcular, os REOT são o instrumento acertado para tratar estas matérias, 

principalmente pela sua flexibilidade e obrigatoriedade de elaboração periódica. O seu enquadramento legal, 
no meu entender, encaminha-os para serem o instrumento chave da monitorização e avaliação dos territórios, 
aos diversos níveis de planeamento. 

R5: O processo de monitorização deve ser participado desde o início. Embora tenha sempre de existir um 

processo de amadurecimento do processo antes dessa participação. Qualquer processo de planeamento que 
seja verdadeiramente participado tem resultados mais profícuos. Não devemos esquecer que a participação se 
faz a muitos níveis e que em cada fase do processo o papel da participação é diferente e os próprios actores a 
envolver podem ser diferentes.   

R6: Concordo plenamente com a criação deste tipo de plataformas. Considero que cada vez mais as novas 

tecnologias, incluído a internet, são um instrumento fundamental na prática de planeamento, constituindo um 
meio precioso na comunicação dos processos de planeamento. 
Nesta plataforma em particular (confesso que naveguei pela plataforma apenas uns minutos), e uma vez que 
se intitula monitorização de PMOTs, caso de estudo de Ourém, parece-me que seria interessante integrar 
informação tanto sobre o sistema de planeamento do concelho de Ourém, como informação mais abrangente 
sobre monitorização e planeamento, por forma a enquadrar o utilizador. 

R7: Foram enviados vários artigos científicos em anexo. 
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Anexo 4 – Metodologia de cálculo das áreas concretizadas em espaços urbanos de nível 2 

 

 

Antes de aplicar a metodologia – Identificação 

dos polígonos que compõem os perímetros 

urbanos: Começou-se por identificar os 

polígonos que compõem os espaços urbanos  e 

urbanizáveis de nível 2, por freguesia, através de 

um identificador unívoco. 

 

 

1.º Passo – Delimitação das áreas 

concretizadas: Por cada polígono identificado 

atrás foram delimitados os espaços ocupados 

pelas edificações, arranjos exteriores, 

logradouros e espaços públicos. 

Recorreu-se à fotografia aérea de 2010 

(propriedade do Instituto Geográfico Português 

(IGP) à escala 1/10 000), e ao edificado contido 

na Série Cartográfica Nacional à escala 1/10 000 

(SCN 10K), propriedade do IGP/Comunidade 

Intermunicipal do Médio Tejo – Ed. 2003) 

conforme se pode observar na primeira imagem. 

De forma a dar mais realismo ao modelo, 

permitindo uma identificação mais fidedigna dos 

espaços concretizados, essa delimitação foi feita 

com a sobreposição da informação cadastral 

existente (secções cadastrais vectorizadas do 

IGP, cujos levantamentos foram efectuados 

entre 1964 e 1967, conforme a segunda 

imagem) e com a informação proveniente dos 

levantamentos topográficos realizados no âmbito 

dos processos de gestão urbanística registados 

(imagem número três com um limite dos 

processo a verde).  
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2. Passo – Inclusão das áreas ocupadas pelas 

vias de comunicação: Após os trabalhos 

realizados procedeu-se à identificação das vias 

de comunicação existentes por cada polígono de 

espaço urbano (que vinham identificados 

univocamente desde o primeiro passo), através 

da informação referente às bermas das vias na 

SCN 10K. 

 

Após essa identificação uniu-se os polígonos das 

bermas com a informação extraída no passo 

anterior, como se observa nesta segunda 

imagem. Essa união criou polígonos espúrios: 

pequenos interstícios entre as vias e a rede 

viária, e pequenas “ilhas” sem significado. 

 

 

 

3. Passo – “Limpeza dos polígonos criados”: 

Para corrigir os erros existentes foi feita uma 

limpeza dos polígonos, dando-lhes maior 

coerência e significado, eliminando as “ilhas” de 

pequena dimensão e garantindo a inclusão nos 

espaços concretizados anteriormente não 

identificados, de pequenas áreas intersticiais à 

rede viária e as construções identificadas no 

ponto 2.  

 

 

  

 


