
 

Guia Explicativo da Apresentação 
 
 
 
 

 
 

Vila Real 26 de abril 
 
 
 
 
 
 

José Lopes  
Câmara Municipal de Ourém 

 
www.joselopes.pt



 Nota prévia: Aquando a referência a dissertação, ou à página x (a sublinhado) refiro-me a: 
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Slides Desenvolvimento 

 

- José Lopes, formação em Engenharia do Território. 
- Formações adicionais ao nível de Pós-Graduação em: 

1- Direito do Urbanismo e Ambiente;  
2- SIG; 
3- Gestão e Avaliação Imobiliária. 

- Membro efetivo da Ordem dos Engenheiros; 
- Perito Avaliador Imobiliário reconhecido pela CMVM; 
- Técnico Superior colocado na Divisão de Gestão do Território do MUNICÍPIO DE OURÉM; 
- Apoio a algumas empresas do setor imobiliário: AURA REE, TINSA CONSULTORES, REVCONSULTANTS, 
etc. 

 

- Aplicação da Função Monitorização no Planeamento, da teoria à prática, sendo que a parte teórica se deve 
essencialmente ao facto de ter desenvolvido uma dissertação “chamada” de Indicadores de Monitorização de 
PMOT (2011). 
- Essa dissertação foi orientada pela Professora Beatriz Condessa, do Departamento de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico, tendo como vogal científico do júri o Professor Jorge 
Batista e Silva, especialista no tema. Os meus agradecimentos sinceros aos dois. 

 

- A parte prática da apresentação relaciona-se com a aplicação ao caso de estudo de Ourém, no âmbito da 
mesma dissertação.  
- A essa aplicação associa-se também o trabalho desenvolvido no âmbito da colaboração com o município, na 
elaboração de estudos setoriais (avaliação do estado do ordenamento do território) e na avaliação de 
execução do PDM em vigor. 



 

- Avaliar e/ou monitorizar? 
O mesmo conceito? Ou monitoriza-se e depois avalia-se? 
- Avaliar etimologicamente como medir, comparar, escolher e rejeitar. 
- Avaliar como processo de observação e recolha sistemática de dados (conforme legislação de AIA). 
- Avaliar e a indissociabilidade do fator tempo (Voogd 1983). Avaliar antes do desenvolvimento do plano (ex-
ante), depois da sua aplicação (ex-post), ou durante a sua aplicação (in continuum, on going). 
- Há ainda quem se refira em avaliação intercalar, como enunciado na página 14 da dissertação (Batista e 
Silva et. al., 2009:157). 
- Na página 15 explico ainda as tipologias de avaliação quanto à formalidade (externa, interna, mista), quanto à 
noção de efetividade, de eficácia, de eficiência. 

 

- Para a definição de monitorização adota-se Batista e Silva (2002:125) que a entende como: função de 
avaliação in continuum do processo de planeamento susceptível de autonomização, tendo como objectivo 
contribuir para tornar mais efetivo o processo de planeamento pela qualificação dos seus instrumentos. 
- Ou seja, é a função autónoma do processo de planeamento, que o torna mais efetivo, atráves de uma 
avaliação continuada: “olhando, vendo e refletindo”. 
- A nível internacional, o US Forest Service (2010), entende que monitorizar e avaliar são processos 
autónomos distintos: Monitoriza-se (Olhar) e só depois se avalia (ver/refletir). 

 
- A nível nacional, como explorado na página 15 e 16 da dissertação, e referido atrás, integram-se estes 
conceitos num só. 

 

- A autonomização da monitorização e a sua relevância no processo de planeamento.  
A avaliação de forma a permitir um planeamento cíclico, reflexivo, com capacidade de adaptação (página 16). 
Um planeamento como processo integrado de decisão. 
- Costa Lobo (1995) reforça esse entendimento. Monitorizar, como função autónoma, de forma a conferir 
capacidade adaptativa aos planos. 



 

- O planeamento de longo prazo implica a definição clara de um método de avaliação, antes, durante e após a 
sua implementação. Este fator é reforçado pelas alterações legislativas que eliminam o horizonte temporal dos 
planos. 
- Passa a ser necessário a montagem de sistemas de monitorização, que a cada momento informem o 
planeador, permitam alterações/correções de rumo, sobre a perspetiva de conformidade e desempenho 
(dinâmica de planos). 
- Trata-se de um ato complexo, que não pode ser feito só por uma pessoa, nem apenas num único momento. 
- Não interessa a fotografia (avaliação), o que conta é o filme (monitorização), onde podemos vislumbrar 
movimentos, atitudes e expressões. 

 

- O ciclo de gestão e a sua relação com a avaliação, conforme esquema de Hockings et al. (2000), 
adaptado por Portugal (2002) e referido na página 13 da dissertação. 
- Este ciclo reflete a necessidade do tal planeamento cíclico e dinâmico, baseado numa metodologia de 
avaliação. Foi adaptado de um esquema produzido no âmbito da União Internacional da Conservação da 
natureza. 
- Onde queremos chegar (visão para o território), como o podemos fazer (planeamento), que precisamos 
(investimento), como fazemos e aplicamos (gestão), o nosso rendimento na sua aplicação (como fizemos, 
perspetiva do desempenho) e o seu sucesso (resultado, perspetiva da conformidade) …  
E o ciclo volta ao princípio, com a avaliação a ser a chave de todo o processo, e o elemento comum. 

 

- Alguns conceitos chave em monitorização, nomeadamente aqueles referidos pelos US Forest Service (página 
17 da dissertação): 
 Monitorização de Execução – Informação ao decisor sobre o cumprimento do estipulado. Como estão os 
planos e projetos a ser executados face ao previsto. Tem ainda uma vertente mais qualitativa, de avaliação da 
qualidade da execução das ações; 
Monitorização de Eficácia – Impactes do plano/projeto e grau de obtenção dos objetivos. Pode o plano estar a 
ser implementado como previsto, mas não ter os resultados desejados; 
Monitorização de Validação – Incide sobre as considerações que consubstanciaram a construção destes 
planos/projetos, avaliando a pertinência das opções e a qualidade das hipóteses face aos resultados obtidos. 



 

- A nível nacional existem dois conceitos base da monitorização: a perspetiva da conformidade e a do 
desempenho (página 17). 
- A perspetiva da conformidade corresponde à visão clássica da monitorização, centrada na avaliação ex-post, 
num raciocínio de meios/fins, podendo subdividir-se segundo Batista e Silva (1999) em: 
Avaliação de Alcance dos Objetivos – Análise de conformidade entre resultados obtidos e intenções de partida; 
Avaliação de Impactes – Preocupação com todos os resultados, não apenas aqueles que decorrem dos 
objetivos definidos; 
Avaliação de Eficácia – Centrando-se na relação causa efeito entre resultados obtidos e as medidas e ações 
executadas. Pretende-se perceber a responsabilidade da execução do planeamento na obtenção dos objetivos 
iniciais e o grau de eficácia do processo; 
Avaliação de Execução – Focaliza-se apenas no plano ou projeto, procurando avaliar se está a ser 
implementado; 
- A avaliação de desempenho resulta do facto de se entender que a mera conformidade não é o único 
sucesso, ou seja, resultados menos conformes podem não advir da menor eficácia das políticas e planos. É 
um conceito acima de tudo teórico, que relaciona-se muito com o planeamento estratégico, com a postura dos 
atores, com o envolvimento, com os modelos de governância gerados. Na página 18 encontram alguma 
informação sobre essa perspetiva de desempenho. 

 

- Fundamental uma monitorização estratégica (ou seja, que tenha também em conta a visão sobre o território), 
de objetivos, de ações e impactes, sobre a prespetiva do plano e seu sucesso, mas também sobre a 
perspetiva de desempenho dos atores na transformação do território. 
- Em termos práticos torna-se fundamental monitorizar o estado do ordenamendo do território (perspetiva mais 
global, estratégica), e a execução e implementação dos planos (perspetiva mais tática e operacional). 



 

- Monitorizar exige a clarificação dos objetivos; 
- A estrutura de referência para a avaliação de forma a permitir comparações; 
- Pré requisitos, como seja a escala de análise, a periodicidade de recolha de dados; 
- Condições para a divulgação de resultados (Ver página 22, subcapítulo 3.3 – Participação Pública no 
Planeamento do Território). 

 

- Segundo Batista e Silva, et al., (2009:162) “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”. 
Alguns exemplos de metodologias:  
- Alexander et al. (1989) referidos em Pinho et al. (2008), propõem uma metodologia agregada que denominam 
por Policy-Plan/Programme-Implementation-Process (monitorização enquanto controlo do futuro, enquanto 
processo de tomada de decisão, e enquanto visão intermédia – página 19). 
- A metodologia Plano, Processo e Resultados (PPR) semelhante à anterior, já aplicada nas cidades de Lisboa 
e Porto. Baseada em dimensões de racionalidade “ex-ante”, performance e conformidade de acordo com nove 
critérios, conforme descritos na mesma página da dissertação. 
- Metodologia Vocate, checklist metodológica, integrando 6 etapas de reflexão (página 20). 
- Metodologia de Olga Prada, para a elaboração dos REOT, composta por 6 fases: 

 
 



 

- Para monitorizar um plano/projeto, o estado do OT, é necessário recorrer a informação, habitualmente sobre 
a forma de indicador. 
- Esse recurso a indicadores permite uma análise interna e externa ao plano/projeto, aumentando a 
legitimidade e a qualidade do planeamento, de forma a robustecer e melhorar a decisão (página 21): “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). 
- A participação pública e seleção de indicadores, conforme página 22 e seguintes. 
- A definição de indicadores, conforme página 27, onde se cita a DGA:  
“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”. 
- Na página 28 e 29 identificam-se alguns modelos de seleção e gestão de indicadores. 

 

- Portugal (2002) indica que a escolha de indicadores de monitorização deve refletir o cumprimento dos 
objetivos e metas do plano. Devem advir de uma definição clara dos objetivos a prosseguir com o método 
avaliativo, devem ser simples de entender por parte dos decisores, representar a realidade em estudo, 
bem como as preocupações existentes sobre a mesma realidade. 
- Características necessárias para os indicadores: objetividade, relevância, significância, simplicidade, 
validade, regularidade, mensurabilidade, sensibilidade e confiança. 
- Na página 30 salienta-se, novamente, a relevância da identificação de objetivos para a seleção de 
indicadores: 
Segundo o USForest Service deve-se resistir ao impulso de selecionar todos os indicadores possíveis, mas 
antes começar-se por identificar quais objetivos a monitorizar; 
Batista e Silva (1999), refere que a dificuldade deste processo reside na identificação de quais objetivos, dado 
que os planos não são explícitos, e deles não se depreende metas a alcançar; 
A identificação dos objetivos faz com que os indicadores sejam nada mais, nada menos, que os descritores 
utilizados no processo de avaliação multicritério, cuja forma de concretização é denominada por Bana e Costa 
(1992) por problemática de estruturação de objectivos ou pontos de vista; 



Também os estudos de AAE, particularmente a seleção dos FCD, consubstanciam-se num exercício 
semelhante, onde se aclaram impactes das opções de planeamento face a aspectos relevantes para a 
decisão. 
- Neste sentido Costa Lobo, et al. (1995), refere que 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. 

 

-Na página 30 e 31 da dissertação foca-se a importância da monitorização dos PMOT, cujo poder de 
vinculação dos particulares foi enfatizado na reforma da política pública de solos, ordenamento do território e 
urbanismo; 
- Estes indicadores de monitorização, e sua aplicação, visam o aumento do conhecimento do sistema, de 
forma a que se detetem e corrijam disfunções ao longo da vigência dos diversos IGT, se consigam identificar 
áreas de intervenção prioritária (ou seja monitorização do plano e do OT), melhorem a avaliação da eficácia 
das ações e políticas, se legitime o planeamento e se informem de forma consciente os decisores. 
 

 

- A parte prática da dissertação (a partir da página 32) iniciou-se com a criação de uma metodologia que visou 
a construção de uma proposta de indicadores de monitorização de planos. 
- Tal concretizou-se numa análise bibliográfica, na análise de diversos estudos sobre estatística, indicadores, 
monitorização, avaliação, etc. 
- Na análise de REOT produzidos em Portugal, à data (2011), quer de nível nacional, regional e local, de forma 
a identificar os setores de avaliação e os indicadores utilizados. Todo esse levantamento encontra-se em 
anexo na dissertação. 
- Na seleção e construção de indicadores, que foi apoiada por um inquérito feito a técnicos municipais e a 
especialistas na área. 
- Foram propostos 68 indicadores agrupados por 8 setores, página 49 e seguintes. 
 



 

- Os indicadores foram agrupados por setor (página 49). 

 

- Esses indicadores eram apresentados em grelha, onde se indicava o nome, método de cálculo, algumas 
observações e a sua unidade de medida (página 50 a 56). 

 

- Feito este trabalho teórico passou-se à aplicação da proposta de indicadores ao caso de estudo de Ourém; 
- Para se conseguirem identificar os indicadores a utilizar foi feita uma análise bibliográfica do processo de 
elaboração do PDM em vigor (que ocorreu entre 1998 e 2001). 
- Consultou-se a empresa que à data elaborou o plano. 
- Fez-se uma análise documental de todo o plano, de forma a inferir-se o modelo de ordenamento e 
regulamento proposto, bem como o modelo estratégico que o PDM prosseguia, mesmo que este não estivesse 
devidamente formalizado (página 60 e seguintes). 
- Criou-se um modelo de participação pública, de forma a identificar pontos de vista e critérios de decisão por 
parte dos munícipes (sites, redes sociais, etc.). 
- Reuniões com os executivos de Junta, entre outras formas de divulgação. 
- Seleção de 29 indicadores relevantes para a monitorização da implementação do PDM de Ourém e da 
avaliação do estado do ordenamento do território (página 67). 
- Aplicação de 13 desses indicadores. 



 

- Após análise documental definiu-se aquele que era o macro objetivo do PDM, seus eixos e ações (página 
62). 

 

- Formas de participação pública implementadas, para seleção de indicadores (página 62 e seguintes). 

 

- Dos 29 indicadores selecionados foram concretizados 13 (página 67). 



 

- Exemplo de construção de informação, através da criação de uma metodologia que visa quantificar o grau de 
execução dos perímetros urbanos. 
- Informação utilizada: Secções cadastrais vetorizadas, limites georeferenciados dos processos de gestão 
urbanística. 
Ver anexo 4 da dissertação. 

 

- A metodologia composta pelas diversas etapas 

 

- Cálculo final da área concretizada em perímetro urbano, com a eliminação e correção de perímetros espúrios. 



 

- Com este método definido, e para a totalidade dos 174 perímetros urbanos previstos no PDM, foi feita a 
avaliação da sua execução. 
 

 

- 61% dos perímetros propostos no PDM encontram-se com uma taxa de execução de 50 a 70%. 
- 31% dos perímetros propostos apresentam uma taxa de execução inferior a 50%. 
- 8% dos perímetros apresentam uma taxa de execução superior a 8%, portanto os “únicos” aos quais o 
PROT-OVT reserva capacidade de crescimento. 

 

- Gráfico com a descrição das áreas concretizadas, comprometidas e livres em perímetro urbano, consoante 
as diferentes classes de espaço. 



 

- Outros exemplos de monitorização e avaliação no planeamento, de monitorização do estado do OT: 
Estudo do povoamento e rede urbana, através de dados censitários. 
 

 

- Definição dos principais eixos urbanos. 
 

 

- Criação de um método multicritério para definição da hierarquia de lugares, que resultarão no modelo de 
ordenamento; 
- Exemplo de critérios definidos e descritores considerados. 
 



 

- Materialização de um critério e criação de uma função de valor. 

 

- Resultado final com os aglomerados hierarquizados. 

 

- Outros exemplos de monitorização da execução de planos: 
Quantificação simples do nível de cumprimento das ações definidas. 



 

- Quadro com a apreciação da execução das ações num determinado período temporal.  

 

- Gráfico exemplificativo do nível de execução das ações por horizonte temporal. 

 

-Conclusões: 
Verificaram-se (2011) formas incipientes de monitorização a nível municipal; 
Cada território tem as suas especificidades, dificultando um sistema global de análise; 
Possibilidade de se criarem modelos comuns, de forma a facilitar agregações e comparações a nível regional 
ou local; 
Relevância no estabelecimento de metas e valores de referência; 
Mais de que uma necessidade legal, a monitorização é fundamental para tornar efetivo o processo de 
planeamento. 
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- Planear é navegar na nebulosidade: 
Sem monitorização é o navegar à vista; 
- Necessidade de modelos de planeamento estratégico, inteligente e evoluído; 
- Necessidade de afirmar a monitorização como função autónoma no processo de planeamento cíclico 
reflexivo e dinâmico; 
- Monitorizar é a vela triangular, que permite ao planeador, mesmo contra ventos contrários, bolinar! 
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