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RESUMO 
O ordenamento do território é a ciência que regula as interacções entre o Homem e o 
território, apoiando-se no planeamento para concretizar essa relação. Os planos de 
responsabilidade municipal assumem particular relevo no sistema de planeamento, 
pois é através deles que se estabelece o regime de uso do solo, pela sua classificação e 
qualificação, ferramentas fundamentais da política actual de ordenamento do 
território e urbanismo. 
A avaliação/monitorização do estado de ordenamento do território, e em particular da 
implementação e execução dos planos, é essencial na aplicação de procedimentos de 
planeamento eficazes, dinâmicos e sustentáveis. 
O trabalho que aqui se descreve foi desenvolvido tendo como objectivo principal 
desenvolver uma proposta de indicadores de monitorização de PMOT, focando-se 
sobretudo na sua execução. 
Depois de se ter identificado e construído um conjunto de indicadores de 
monitorização, foi feita a sua aplicação a um caso de estudo (PDM de Ourém). A 
selecção dos indicadores a aplicar resultou de um procedimento de participação 
pública, que permitiu identificar quais os pontos de vista dos agentes locais. 
Os SIG foram uma mais valia ao longo do desenvolvimento do trabalho, comprovando 
a sua utilidade na melhoria do processo decisório a nível local. Foram especialmente 
relevantes na criação e aplicação de uma nova metodologia de cálculo de áreas 
urbanas concretizadas, a qual permitiu identificar com maior exactidão as taxas de 
execução de espaço urbano. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
As alterações legislativas ocorridas em Portugal na última década do século passado, 
através da publicação da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e 
Urbanismo e do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, introduziram 
no procedimento de planeamento do território a obrigatoriedade de avaliar os planos, 
criando ainda a figura dos Relatórios de Estado de Ordenamento do Território (REOT), 
a elaborar de dois em dois anos por parte das entidades da administração pública. 
Essas exigências legais, conjuntamente com a preocupação crescente com os impactes 
das acções humanas no território, justificam que se estabeleçam metodologias de 
avaliação e monitorização cada vez mais eficazes. A sua finalidade é a de construir um 
planeamento enquanto um processo de decisão, enriquecido por modelos de 
participação dos cidadãos onde os valores e as opiniões dos agentes locais são 
considerados e integrados na dinâmica dos próprios planos. 
Tendo em conta que na actualidade grande parte dos Planos Directores Municipais 
encontram-se em revisão, a qual, segundo o mesmo regime jurídico, tem que ser 
precedida da avaliação de execução do plano vigente, é necessário que as 
metodologias referidas incluam indicadores de execução, ponderados de acordo com a 
estratégia vigente para o território e os contributos dos principais agentes locais, 
sempre em busca de maior sustentabilidade no seu uso. 
Neste artigo aborda-se o trabalho desenvolvido numa Dissertação de Mestrado em 
Engenharia do Território, em particular a aplicação de uma metodologia em sistema de 
informação geográfica (SIG) para identificação das áreas urbanas concretizadas, que 
conjuntamente com as áreas comprometidas permitem o cálculo das taxas de 
execução dos espaços urbanos [1]. 
Essa aplicação é precedida pelo enquadramento do trabalho na respectiva área 
científica, desde o Ordenamento ao Planeamento do Território (com principal enfoque 
para a escala municipal), à avaliação, monitorização e participação pública. Procede-se 
também ao estudo de indicadores de monitorização, analisa-se o seu contexto teórico 
e a sua aplicação nos Relatórios de Estado do Ordenamento do Território, analisa-se o 
inquérito realizado a alguns técnicos municipais e descreve-se a proposta de 
indicadores de monitorização de execução por domínios de análise. 
Termina-se com a aplicação ao caso de estudo de alguns dos indicadores de execução 
considerados mais relevantes, de acordo com a concepção estratégica do Plano 
Director Municipal de Ourém e os resultados do processo de participação pública. 
Particular destaque será dado à análise da execução das áreas urbanas concretizadas 
suportada em SIG. 
 
2. ENQUADRAMENTO DO ESTUDO 
 
O Ordenamento e o Planeamento do Território  
O conceito de Ordenamento do Território não é unívoco existindo várias definições 
consoante a fonte consultada. Apesar dessa diversidade a noção defendida pela Carta 
Europeia do Ordenamento do Território é a mais consensual: 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” [2].  
A operacionalização das orientações definidas ao nível do ordenamento do território é 
feita por recurso ao planeamento, considerando-se este como um processo 
sistemático, pluridisciplinar, que procura estabelecer os meios para alcançar 
determinados fins: “O planeamento na sua visão mais restrita e tradicional, é uma via 
para alcançar os objectivos do ordenamento do território e do desenvolvimento 
sustentável, 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” [3].  
Em Portugal todo o sistema de ordenamento e planeamento do território baseia-se 
nos instrumentos de gestão territorial (IGT), planos tipificados que regulam o território 
às diversas escalas segundo o princípio da hierarquia, no qual as orientações de nível 
global terão que ser traduzidas no planeamento local.  
A escala municipal é aquela que permite estabelecer com maior precisão o uso do 
solo, através dos Planos Municipais de Ordenamento do Território: Plano Director 
Municipal (PDM), Plano de Urbanização (PU) e Plano de Pormenor (PP). 
Por isso se considera relevante a monitorização de execução deste tipo de planos, de 
modo a perceber o seu grau de implementação e em particular os níveis de utilização 
dos espaços urbanos, evitando a extensão desnecessária dos perímetros urbanos e 
contribuindo para a mitigação da edificação dispersa. 
 
A Avaliação, Monitorização e Participação Pública 
O procedimento de avaliação de planos foi incorporado no regime jurídico dos IGT em 
1999, materializando 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.  
A necessidade de se construir um processo de planeamento do território dinâmico e 
cíclico, baseado numa metodologia de avaliação e monitorização é também vincado 
por Portugal [4], como forma de constituição de um mecanismo activo de estruturação 
territorial. 
A utilização dos termos “avaliação” e “monitorização” gera algumas dúvidas, pois de 
facto não são conceitos simples. Existem autores que defendem que se trata de 
processos autónomos e diferenciáveis, enquanto outros entendem que na realidade a 
monitorização é uma tipologia de avaliação, feita de forma sistemática e permanente 
no decorrer da vigência do plano. Corresponde à denominada avaliação “on going” 
como se defende neste artigo [5].  
Tanto a monitorização como a participação pública são entendidas como mais-valias 
no planeamento, pelo facto de orientarem e conferirem legitimidade às decisões 



 

 

tomadas com vista ao alcançar de territórios sustentáveis, assentes em modelos de 
governância.  
Batista e Silva entende que o envolvimento da população no planeamento é crucial 
para que esta nele se reveja e deste modo o aceite [6]. Portugal refere que é 
fundamental haver comunicação entre planeadores e população para o 
estabelecimento do plano-processo, onde se inclua a monitorização como mecanismo 
facilitador da comunicação e promotor de adesão [4]. 
 
3. ESTUDO E SELECÇÃO DE INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO  
 
Contexto 
Qualquer que seja a análise avaliativa ou o tipo de abordagem utilizada na 
monitorização de um plano ou projecto é necessário recorrer a informação. 
Habitualmente utilizam-se indicadores, tendo-se assistido à proliferação de propostas 
de diversas grelhas de indicadores pelos vários sectores temáticos, que foram 
crescendo com a preocupação da sustentabilidade e necessidade de mensuração por 
esta impulsionada [7]. 
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. 
Também a monitorização de execução requer a utilização de informação, na qual 
podemos identificar atributos e indicadores, alguns qualitativos, outros quantitativos, 
uns mensuráveis, mapeáveis ou não [8]. 
Indicadores podem considerar-se como “parâmetros seleccionados e considerados 
isoladamente, ou combinados entre si sendo de especial pertinência para reflectir 
determinadas condições dos sistemas em análise”. 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” [9]. 
 
Pressupostos na utilização de Indicadores 
A escolha e definição dos indicadores de monitorização deve advir da definição 
estratégica vigente, ou seja, da identificação dos objectivos perseguidos pelo plano em 
análise, e dos pontos de vistas dos agentes locais, que reflectem os critérios relevantes 
para a decisão. 
Essa identificação de objectivos e pontos de vista é similar às considerações relevantes 
para os processos de avaliação multicritério, indo de encontro à estruturação da 
análise multicritério definida por Bana e Costa [10], onde denomina esse exercício 
como “a problemática de estruturação de objectivos ou pontos de vista”. 
Também os estudos de avaliação ambiental, com a selecção dos Factores Críticos para 
a Decisão, consubstanciam um exercício teórico semelhante, onde se aclaram os 
impactes das opções de planeamento face aos aspectos relevantes para a decisão.  



 

 

Os indicadores a selecionar devem ser simples de entender e representar a realidade 
em estudo, resultando de 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 [9]. Partidário inclui 
nessas características a objectividade, relevância e significância, enquanto outros 
autores acrescentam a simplicidade, validade, regularidade, mensurabilidade, 
sensibilidade e confiança [11].  
 
Análise de alguns Relatórios de Estado do Ordenamento do Território  
A análise deste tipo de relatórios foi utilizada como forma de benchmarking, 
procurando-se identificar os indicadores de monitorização de execução utilizados, bem 
como os sectores onde se inseriam.  
Embora exista a obrigatoriedade legal de elaborar os REOT, quer ao nível da 
administração central, como da regional e local, verificou-se que o estado da arte é 
ainda bastante escasso, existindo poucos relatórios produzidos. Nesse sentido 
Gonçalves afirma que a avaliação da política nacional de ordenamento e planeamento 
do território tem sido quase inexistente [12]. 
Foram analisados os REOT constantes do quadro seguinte:  
 
Quadro 1: Relatórios de Estado do Ordenamento do Território analisados, por ano de 

elaboração 

Denominação 
Âmbito territorial / 

Ano 
Relatório Nacional de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território Nacional / 1989 

Relatório de Estado do Ordenamento do Território dos Açores Regional / 2003  

Relatório de Estado do Ordenamento do Território de Setúbal Municipal / 2004 

Relatório de Estado do Ordenamento do Território da Amadora Municipal / 2007 

Relatório de Estado do Ordenamento do Território da Lourinhã Municipal / 2011 

Relatório de Fundamentação da Revisão do Plano Director Municipal de 
Loulé 

Municipal / 2005 

 

Dessa análise individualizaram-se 579 indicadores utilizados nos diferentes relatórios, 
repartidos por diversos sectores. De entre esses indicadores foram identificados 
aqueles que se pensou terem mais utilidade na monitorização de execução de Planos 
Municipais de Ordenamento do Território, num total de 113 indicadores, que serviram 
de apoio à proposta de indicadores a seguir descrita. 
Além da identificação de indicadores, a análise efectuada permitiu traçar algumas 
conclusões interessantes. Nesse sentido julga-se que os trabalhos analisados são bons 
exemplos de monitorização do ordenamento e planeamento do território, embora se 
verifique uma falta de uniformização dos relatórios, bastante diversidade na sua 
estruturação sectorial e na selecção de indicadores, fontes e datas de referência.  
Apesar de terem sido documentos sujeitos a consulta pública não se identificaram 
referências a qualquer processo de participação no decorrer da sua formulação, que 



 

 

pudesse ter auxiliado na selecção de indicadores e sectores chave. 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 relatórios, o que permitirá enriquecer todo o 
processo e estabelecer quais as preocupações e focagens que são relevantes para os 
stakeholders.  
 
Proposta de Indicadores de Monitorização de Execução de Planos Municipais de 
Ordenamento do Território 
Um dos principais objectivos deste trabalho era a criação de uma proposta de 
indicadores de monitorização de execução, feita a partir da análise efectuada aos 
REOT, enriquecida pelo estudo bibliográfico e por um inquérito submetido a diversos 
técnicos municipais com experiência em planeamento e gestão territorial. 
Esse inquérito foi efectuado por correio electrónico e era composto por sete 
perguntas, três das quais pretendiam perceber que sectores ambientais a 
monitorização de execução deveria focar, bem como os critérios de selecção dos 
indicadores a seguir. As restantes perguntas relacionavam-se com os procedimentos 
de participação pública. 
Nas respostas obtidas os inquiridos referiram que a selecção de indicadores de 
execução de Planos Municipais deveria ser ponderada caso a caso, não devendo 
ignorar em particular os níveis de concretização das áreas urbanas, estimando os 
espaços concretizados, comprometidos e livres, por forma a perceber a eventual 
necessidade de expansão dos perímetros urbanos. 
Com o tratamento de toda a informação referida foram propostos 68 indicadores, 
agrupados por oito sectores diferentes. A agregação por sectores baseou-se no 
Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações 
Unidas [13].  
Os indicadores de monitorização de execução construídos foram indicadores 
predominantemente físicos, espacializáveis, mais relacionados com os modelos 
territoriais dos planos que com os modelos estratégicos, que por si só são mais 
variáveis, portanto mais difíceis de generalizar como se pretende com esta proposta.  
No quadro seguinte apresentam-se os sectores de estudo escolhidos e o respectivo 
número de indicadores: 
 

Quadro 2: Sectores de estudo e n.º de indicadores de monitorização de execução 
propostos 

 

 

 

 

 

Sectores de Estudo  N.º de Indicadores Propostos 
Economia 14 

Sector Institucional 5 

Dinâmica Social e Habitacional 13 

Ambiente 10 

Povoamento  6 

Mobilidade 7 

Planeamento e Gestão do Território 9 

Infra-estruturas e Equipamentos 4 



 

 

4. APLICAÇÃO AO CASO DE ESTUDO 
 
Enquadramento do Caso de Estudo e razões da sua escolha 
A aplicação dos indicadores seleccionados foi feita para o PDM em vigor no concelho 
de Ourém (PDM-Ourém), plano que se encontra em revisão e é entendido como o 
procedimento de planeamento prioritário para a autarquia local.  
O concelho de Ourém possui cerca de 416,6 Km2, situa-se no distrito de Santarém e 
integra a NUTII 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. 
Existem várias razões que levaram à escolha deste Plano Director para aplicação dos 
indicadores construídos:  
i) foi dos últimos municípios de Portugal a ter um plano deste tipo eficaz; ii) é uma 
exigência legal que se proceda à avaliação de execução do plano dado que este se 
encontra em revisão; iii) não existe nenhum REOT para o concelho e iv) houve desde o 
início receptividade por parte da Câmara Municipal em colaborar com este trabalho.  
 
Trabalhos realizados no âmbito da Participação Pública 
De acordo com o referido anteriormente a selecção de indicadores de monitorização 
deve advir da definição da estratégia vigente para o território em causa, bem como 
dos pontos de vista e opiniões dos agentes locais. Nesse sentido foi feita uma análise 
ao PDM-Ourém que permitiu identificar os vectores estratégicos e os objectivos desse 
plano, de forma a permitir a sua monitorização.  
Faltava perceber portanto quais as motivações dos stakeholders, que critérios 
entendiam dever nortear o processo de monitorização de execução. 
Para tal foi estabelecido um processo de participação pública assente em vários canais 
de comunicação: foi concebido um site alojado em www.participaourem.net ; foi 
criado um grupo na rede social Facebook e outro no Twitter, concebeu-se um poster 
para o “Congresso de Ourém – Um olhar para o Futuro”, que se realizou em Março de 
2010, construíram-se alguns panfletos e participou-se num programa de rádio. 
A auscultação dos stakholders foi também alargada a 13 das 18 Juntas de Freguesia do 
Concelho de Ourém, em reuniões realizadas para o efeito. Essas reuniões duraram em 
média duas horas cada e nelas participaram, no total, cerca de 50 pessoas, em especial 
representantes dos Executivos de Junta de Freguesia. 
 

 



 

 

 

Figura 1: Exemplos de formas de divulgação utilizadas: poster e folheto 

 
Escolha e aplicação dos Indicadores 
Os trabalhos realizados na participação pública, conjuntamente com a análise dos 
objectivos do plano, permitiram filtrar a lista inicialmente proposta de indicadores de 
monitorização. Dos 68 indicadores definidos seleccionaram-se 29 como os mais 
relevantes para o território em análise. 
Uma vez que existiam fortes limitações temporais, a monitorização de execução do 
PDM-Ourém foi executada de forma sucinta, com recurso aos 13 indicadores que mais 
frequentemente foram referidos na participação pública, dos 29 definidos.  A aplicação 
desses indicadores foi fundamental, já que permitiu demonstrar de que forma os 
indicadores propostos podem ser adequados a um território/plano em particular, com 
as suas metodologias e fórmulas de cálculo, algumas das quais constituem uma 
inovação deste estudo, como por exemplo o cálculo das áreas urbanas concretizadas.  
Esse cálculo específico, conforme a metodologia a seguir descrita, teve por base a 
utilização de ferramentas SIG e possibilitou à Câmara Municipal de Ourém (CMO) 
dispor de informação que veio a utilizar para a determinação das taxas de execução 
por aglomerado. 
 
Metodologia SIG para identificação das áreas urbanas concretizadas 
Para a definição da metodologia importa previamente esclarecer o conceito de espaço 
concretizado em perímetro urbano. Assim, pode considerar-se concretizado/ocupado 
todo o espaço em que se identifique a realização de operações urbanísticas, 
nomeadamente obras de urbanização e edificação, ou usos de solo para fins não 
agrícolas, florestais, de exploração de inertes, entre outros, conforme Decreto-Lei n.º 
555/1999, de 16 de dezembro, na sua redacção atual. 
 
As principais dificuldades na aplicação da metodologia que se podem antecipar são: 

1. A não existência de cadastro atualizado impossibilita, face aos índices previstos 
no plano, a aferição do estado de concretização à parcela; 

2. É difícil estimar as intenções dos proprietários face às suas propriedades, ou 
seja, determinada parcela pode encontrar-se com uma taxa de ocupação 



 

 

inferior ao índice de ocupação de solo definido no plano, mas segundo as 
intenções do seu proprietário, estar completamente estabilizada, não tendo ele 
intenção de proceder a novas ocupações de solo; 

3. Finalmente existem outras dificuldades na mensuração de espaços 
concretizados (e livres) que advém da existência de servidões, restrições de 
utilidade pública e até disposições decorrentes do próprio plano. Por exemplo, 
a área em espaço urbano que compreende a faixa de afastamento de mínimo 
regulamentar das edificações à via pode ser identificada como livre, tratando-
se contudo de um espaço non aedificandi, não concretizável.  

 

O modelo criado tenta responder e minimizar estas dificuldades, pelo maior realismo 
que permite face a outros modelos, o que tornou a sua aplicação bastante morosa, 
mas possibilitou a identificação das áreas efetivamente concretizadas por edificações, 
respetivos logradouros, arranjos exteriores, espaços públicos, etc.  
Para diminuir a arbitrariedade e dualidade de critérios na identificação destas áreas o 
operador que aplicou a metodologia manteve-se sempre o mesmo, tentando 
uniformizar ao máximo o critério de delimitação.  
A informação espacial utilizada incluiu: 

1. Ortofotos do ano 2010 à escala 1:10 000, propriedade do IGP; 
2. Edificado na Série Cartográfica Nacional à escala 1:10 000 (SCN 10K), 

propriedade do Instituto Geográfico Português (IGP) – Comunidade 
Intermunicipal do Médio – Tejo (edição de 2005); 

3. Bermas contidas na Série Cartográfica Nacional à escala 1:10 000, propriedade 
do IGP – Comunidade Intermunicipal do Médio – Tejo (edição de 2005); 

4. Secções Cadastrais Vectorizadas do IGP (levantamentos de 1964 a 1967); 
5. Informação referente aos limites georeferenciados dos processos de gestão 

urbanística registados na CMO. 
 
A metodologia passo a passo  
A aplicação da metodologia nos diferentes perímetros urbanos (compostos pelos 
espaços de nível 1, urbanizáveis de média/baixa densidade, espaços urbanos de nível 
2, urbanizáveis de baixa densidade, urbanos de nível 3 e urbanizáveis de muito baixa 
densidade) iniciou-se com a identificação dos polígonos que compõem esses 
perímetros, através da atribuição de um identificador unívoco por cada um dos 
identificados (ver Figura 2). 
Feita essa identificação, para cada polígono, foram delimitados os espaços ocupados, 
através de foto-interpretação, com recurso à fotografia aérea do ano de 2010, 
propriedade do IGP à escala 1/10 000. 
 

 



 

 

 

Figura 2: Identificação das áreas urbanas a aplicar a metodologia 

 

Para maior rigor e precisão essa delimitação era apoiada ainda: 
 

1. Na representação do edificado; 
2. Na informação cadastral existente; 
3. Na informação referente aos limites georreferenciados dos processos de gestão 

urbanística registados na Câmara Municipal, que podem ser considerados 
como uma atualização ao cadastro. 

 

Na Figura seguinte demonstra-se essa aplicação.



 

 

 

 

Utilização da informação cadastral para apoio na 
definição das áreas urbanas ocupadas 

 

Utilização dos limites de propriedade constantes 
nos levantamentos topográficos dos processos de 
gestão urbanística  

Figura 3: Definição por foto-interpretação das áreas concretizadas tendo em conta a 

informação cadastral existente e os limites dos processos de gestão urbanística 

Após estarem identificadas as áreas edificadas e respetivos logradouros passou-se à 
delimitação dos espaços públicos existentes, em particular da rede viária. Foi utilizada 
a informação geográfica relativa às bermas, conforme delineadas na SCN 10K, as quais 
foram também identificadas consoante o polígono de perímetro urbano onde se 
inseriam.  



 

 

Esses polígonos das bermas foram por sua vez unidos com os polígonos que resultaram 
do passo anterior. Os polígonos resultantes dessa união representavam com maior 
rigor o espaço efetivamente concretizado, contudo (ver Figura 4) eram ainda polígonos 
espúrios, com pequenos interstícios entre as vias e a rede viária, pequenas “ilhas” sem 
significado que importava ainda corrigir. 
 

 

Figura 4: Polígonos espúrios resultantes da inclusão das bermas 
 

O último passo do método utilizado consistiu na limpeza dos polígonos, dando-lhes 
maior coerência e significado, eliminando os polígonos espúrios, em especial os 
relativos aos pequenos espaços intersticiais entre a rede viária e as áreas concretizadas 
por edificações. 
Com este passo considerou-se terminada com êxito a metodologia delineada para a 
identificação das áreas concretizadas, sendo que o afinamento proporcionado pela 
inclusão da rede viária foi de 5,82%, enquanto o proporcionado pela limpeza final dos 
polígonos foi de 2,15%.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Figura 5: Último passo da metodologia: a identificação final das áreas concretizadas 
 

5. RESULTADOS 
 

Os trabalhos desenvolvidos, nomeadamente a aplicação de 13 indicadores de 
monitorização de execução ao caso de estudo, permitiram concluir que: 
 

1. Existe forte descontentamento face ao Plano Director Municipal de Ourém em 
vigor, estando registadas cerca de 3000 sugestões no âmbito da sua revisão, 
com a maioria a solicitar a reclassificação de solo rural em urbano; 

2. O objectivo de fazer aumentar a população não foi concretizado, uma vez que a 
população no concelho decresceu 0,7 % (decréscimo inferior, contudo, à média 
da região); 

3. O número de alojamentos no município cresceu 10,9%; 
4. Como era objectivo do plano, 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 (união entre as áreas 
concretizadas identificadas na metodologia SIG apresentada e as áreas 
comprometidas) é expressa no quadro seguinte: 

 
Quadro 3: Percentagem de área concretizada, comprometida, livre e taxa de execução 

por tipologia de espaço urbano  

Perímetros Urbanos 
Área 

concretizada 
(%) 

Área 
comprometida 

(%) 

Área 
Livre 
(%) 

Taxa de 
Execução 

(%) 

Nível 1 63,13 24,16 28,45 71,55 

Urbanizável de média/baixa densidade 19,47 20,96 69,92 30,08 

Nível 2 55,79 10,16 40,25 59,75 

Urbanizável de baixa densidade 16,98 7,55 78,59 21,41 

Nível 3 63,05 4,85 35,89 64,11 

Urbanizável de muito baixa densidade 28,83 5,56 71,00 29,00 

 
7. Das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão definidas apenas 11,1% 

deram origem planos aprovados; 
8. Cerca de 3,2% da área do concelho é abrangida por um plano de hierarquia 

inferior ao Plano Director Municipal, estando em vigor um Plano de 
Urbanização e seis Planos de Pormenor; 

9. Verifica-se uma baixa taxa de concretização das zonas industriais; 
10. A percentagem de população servida por rede de esgotos aumentou 14%, 

contudo ainda se mantém num valor distante dos objectivos da política 
sectorial; 

11. Cerca de metade dos equipamentos previstos no modelo territorial do plano 
foram concretizados; 

12. Apenas 5% das áreas urbanizáveis analisadas estão simultaneamente servidas 
com rede de esgotos e redes de abastecimento de água, de acordo com o 
modelo de cálculo utilizado; 

 
13. A estrutura fundiária encontra-se desfasada face às áreas mínimas de parcelas 

impostas pelo plano regional, apenas 0,2% das parcelas existentes na amostra 
estudada possuem pelo menos 4 ha. 

 
Relativamente aos resultados da aplicação da metodologia SIG desenvolvida para a 
identificação das áreas urbanas concretizadas, e apesar das dificuldades inerentes a 
este trabalho, julga-se que se conseguiu representar com fidedignidade essas áreas. 

A metodologia foi aplicada a todos os espaços urbanos, qualificados como tal no PDM-
Ourém. Trata-se de 174 aglomerados que compõem cerca de 5200 hectares na sua 
totalidade. 



 

 

. 

Esta informação, desagregada ao nível do aglomerado, é fundamental para a 
reformulação dos perímetros urbanos em sede de revisão do PDM.. 

Na figura seguinte apresenta-se o modelo tipo onde é apresentada a execução por 
aglomerado. 

 

 
Figura 6: Modelo tipo da taxa de execução por aglomerado  

 

 
6. CONCLUSÕES 
 

Percebeu-se ao longo do trabalho que serviu de base a este artigo, quer o 
desenvolvido em ambiente académico quer o desenvolvido em ambiente profissional, 
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. 

Nesse sentido pode considerar-se o trabalho desenvolvido como um contributo no 
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 e nas ferramentas utilizadas, 
nomeadamente os SIG. 

Este estudo permitiu analisar sucintamente a execução do Plano Director Municipal de 
Ourém. Não foi seu objectivo questionar as opções traçadas pelo plano, tentou-se 
apenas e só aferir preliminarmente a sua execução, de onde importou em especial a 
concretização de espaços urbanos.  

Pensa-se que no futuro a 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, no sentido de reforçar a qualidade do processo 
decisório. 

Também a revisão do Plano Director Municipal de Ourém enfrenta vários desafios que 
terão que ser devidamente equacionados, com intuito de robustecer a futura proposta 
de plano, tendo em vista a utilização sustentável do território. Para o sucesso dessa 
proposta será necessário que se conceba um modelo de monitorização que permita 
olhar para o futuro plano e, tendo em conta o sistema real, tomar as decisões 
correctas, alterando, inflectindo ou mantendo as estratégias iniciais.  
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