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RESUMO 

Os cenários agregam uma grande quantidade de informação, quantitativa e qualitativa, 

conhecimento e opiniões, apresentando-os de forma simplificada, como um texto ou uma 

imagem, o que facilita a sua leitura. Este facto transforma os cenários num instrumento de 

apoio à tomada de decisão que permite identificar e avaliar tendências e incertezas no 

desenvolvimento e na evolução dos sistemas em análise, através da modelação das principais 

forças condutoras do seu funcionamento rumo à sustentabilidade. 

Dada a importância de construção de cenários que reflictam sobre possíveis desenvolvimentos 

para atingir o Desenvolvimento Sustentável e, assim delinear estratégias em Planos Regionais 

de Ordenamento do Território nesta dissertação criou-se um Modelo para Avaliar Cenários 

para o Desenvolvimento Sustentável. 

O modelo proposto surge de um exercício empírico comparativo de 3 métodos: 1 linear, 

composto por uma Análise multivariada de Componentes Principais (ACP) e Análise de Clusters 

(AC); e 2 métodos não-lineares, de Redes Neuronais Não-Supervisionada, os mapas de 

características auto-organizadas (SOM) e o GeoSOM que resulta da tentativa de adaptação do 

SOM de forma a incluir a natureza espacial dos dados geográficos no seu processamento. Este 

exercício metodológico foi ensaiado na região Oeste e Vale do Tejo. 

O modelo permitiu através do agrupamento de concelhos, a leitura dos padrões espaciais 

resultantes. A combinação dos padrões espaciais do SOM e ACP/AC mostrou os grupos com 

ligações mais consolidadas em relação a semelhanças de comportamentos quanto ao 

Desenvolvimento Sustentável da região. 

A metodologia desenvolvida possibilita o apoio à tomada de decisão para o investimento na 

criação e aplicação de medidas estratégicas específicas diferenciadas. 

 

Palavras-chave: Cenário de Desenvolvimento Sustentável; Mapas de características 

auto-organizadas; Apoio à tomada de decisão; Avaliação. 
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ABSTRACT 

Scenarios include a large amount of quantitative and qualitative information, knowledge and 

opinions, which they present in a simplified form, as a text or an image, improving 

communication. Therefore scenarios can be seen as a tool for decision-making support helping 

to identify and evaluating trends and uncertainties in the development and evolution of the 

systems under review. Precisely, through modelling of the main conductive forces of its 

operations, scenario planning and scenario building towards sustainability. 

Given the importance of scenarios building of alternative future sustainable development and 

outline strategies in regional land use plans we created a model to assess scenarios for 

sustainable development. 

The proposed model comes from a comparative empirical exercise of three methods: 1) a 

linear method, composed of a - Multivariate - Principal Components Analysis (PCA) followed by 

a Cluster Analysis (CA); and 2) two non-linear methods, of non-Supervised neural networks, 

made off Self-Organizing Maps (SOM) and the GeoSOM , that results from an attempt to adapt 

SOM to include the spatial nature of geographical data in its processing. This methodology 

exercise was rehearsed in the West and Tagus Valley (Oeste e Vale do Tejo) Region. 

The model allowed to clustering municipalities, as well to read the resulting spatial patterns. 

The combination of spatial patterns of SOM and PCA/CA showed the groups with more 

consolidated links regarding the similarities of behaviors about the sustainable development of 

the region. 

The developed methodology stands as a tool for decision makes support in general and an 

alert of the need for this tool implementation in the planning process helping to achieve a 

more efficient strategic measures in particular. 

 

Keywords: Sustainable Development Scenario; Self-Organizing Maps; Decision-making support; 

Assessment. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ENQUADRAMENTO 

O Desenvolvimento Sustentável é “um modelo de desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as 

suas próprias necessidades” (WCED, 1987). Pode-se daqui aferir, que este é um conceito que 

considera a interacção dos sistemas fundamentais do desenvolvimento, que pressupõem uma 

autoorganização dinâmica de evolução natural desses sistemas no tempo e no espaço (Hjorth 

e Bagheri, 2006; Reggiani e Nijkamp, 2009). 

O Desenvolvimento Sustentável deixou de ser apenas um conceito, para se afirmar, em 

finais do século XX, como um desiderato político, e também técnico, da grande maioria dos 

países. Contudo, para que não seja somente uma “buzzword”, o Desenvolvimento Sustentável 

precisa ser medido e comunicado de forma adequada, para que possa ser compreendido pelas 

populações em geral e pelos decisores políticos, em particular. As partes envolvidas têm de 

conhecer o estado do ambiente, o bem-estar social e a saúde da economia para tomarem 

decisões mais informadas que tenham em consideração a realidade presente e futura (Hardi e 

DeSouza-Huletey, 2000; Polczynski, 2009) e assim, se verifiquem políticas mais eficientes e 

eficazes, na busca de uma melhor qualidade de vida para todos. 

Todavia, a operacionalização/monitorização do Desenvolvimento Sustentável continua a 

encontrar entraves que advêm da dificuldade na definição prática do que é o Desenvolvimento 

Sustentável em cada região, e da complexidade resultante da dinâmica dos seus sistemas. 

São necessárias metodologias capazes de ver as regiões, e os sistemas que as compõem, 

como um todo, em vez da soma avulsa de sistemas ignorando o mais importante: as dinâmicas 

que ocorrem entre esses sistemas. Além disso, as metodologias de 

operacionalização/monitorização do desenvolvimento regional, têm ainda de integrar a 

participação de todos os actores, e de publicar os resultados periodicamente e de uma forma 

universal. 

Os cenários, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e a análise espacial evoluída 

configuram-se como uma alternativa mais capaz de captar, representar e ajudar a 

compreender o funcionamento e impacte dessas relações e dos sistemas envolvidos. 

Justamente, o modelo que se constrói e implementa nesta dissertação, tem o intuito de testar 

e demonstrar o quão útil e pertinente são estas metodologias no exercício da modelação no 

Ordenamento e Planeamento do Território. 
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Os cenários agregam uma grande quantidade de informação, quantitativa e/ou qualitativa, 

conhecimento e opiniões, apresentando-os de forma una, como um texto ou uma imagem, o 

que facilita a sua leitura pela comunidade ‘não científica’. Este facto faz com que os cenários se 

configurem por excelência como um meio para a avaliação e a apresentação de estratégias e 

seus impactes no desenvolvimento rumo à sustentabilidade (Nijkamp e Vreeker, 2000). A esta 

afirmação de Nijkamp e Vreeker, pode-se acrescentar que, em conjunto com os SIG e a análise 

espacial, estas funcionalidades são não apenas melhoradas, como também ajustadas à medida 

de cada caso de estudo, o que lhes confere potencialmente um maior grau de eficiência nas 

medidas de acção e eficácia nas políticas. 

A região Oeste e Vale do Tejo (OVT), com 33 concelhos, foi seleccionada como território de 

estudo por grande parte deste pertencer à área de aplicação do Projecto AgriMet-MOD, no 

qual esta dissertação está inserida, e por ser uma das regiões do país com um Plano Regional 

de Ordenamento do Território (PROT) recente que se baseou em cenários prospectivos para 

traçar estratégias territoriais para a Região. A estes factos alia-se um processo de 

monitorização dessa estratégia, conhecido através de Relatórios publicados anualmente, que 

se baseiam na análise evolutiva de um conjunto de indicadores com metas definidas, as quais 

facilitam a criação e verificação da metodologia. 

1.2. OBJECTIVO 

Esta dissertação tem como objectivo a construção de um modelo para a avaliação de 

cenários para o Desenvolvimento Sustentável em ambiente SIG, combinando métodos de 

estatística multivariada e de exploração de dados por redes neuronais artificiais. 

O modelo surge de um exercício empírico comparativo de três métodos: um método de 

análise linear, composto por uma Análise multivariada de Componentes Principais (ACP) e 

Análise de Clusters (AC); e dois métodos de análise não-linear, com recurso a Redes Neuronais 

Artificias mais propriamente, redes neuronais não-supervisionada, os mapas de características 

auto-organizadas - Self-Organizing Map - (SOM) e o GeoSOM que resulta da tentativa de 

adaptação do SOM, de forma a incluir a natureza espacial dos dados geográficos como uma 

variável com maior peso, no processamento dos clusters1

No exercício referido foi utilizada uma base de dados de 29 indicadores multidimensionais à 

escala do concelho, considerados os indicadores de monitorização da região OVT pelo PROT 

em vigor, disponíveis em dois períodos temporais: um período temporal anterior à criação dos 

cenários de desenvolvimento do Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale 

. 

                                                           
1 Doravante designado de agrupamentos/grupos na forma plural e grupo na forma singular. 
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do Tejo (PROTOVT) e um outro período temporal posterior à criação dos cenários 

mencionados. 

O agrupamento de concelhos resultante denota identidades e dinâmicas específicas de 

cada grupo de concelhos, o que pode originar medidas estratégicas de planeamento regionais 

ou locais diferenciadas e melhor adaptadas a cada realidade. 

Deste modo, o modelo para a avaliação de cenários para o Desenvolvimento Sustentável 

vai permitir uma análise mais detalhada e cuidada das medidas de planeamento territorial, de 

modo a conhecer os seus impactes e impedimentos no Desenvolvimento Sustentável de cada 

concelho apoiando, assim, os processos de tomada de decisão. 

1.3. ESTRUTURA 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos fundamentais (Figura 1), sendo dois 

capítulos de teor analítico, em que se expõe o estado da arte dos principais temas inerentes à 

construção do modelo proposto (capítulos 2 e 3) e o capítulo 4, de apresentação da região 

OVT, indicadores e cenários designados pelo PROTOVT; e para terminar, um capítulo de 

natureza empírica, no qual são definidas, e testadas, as bases metodológicas para a construção 

do modelo para avaliação de cenários para o Desenvolvimento Sustentável e demonstrada 

aplicabilidade na região OVT. 

Mais detalhadamente, o capítulo 2 aborda a questão dos “Modelos de Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável”, no qual se descrevem os métodos mais utilizados na selecção 

de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) e os Modelos que os estruturam de 

modo a formar um Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (SIDS). 

Destacam-se também alguns exemplos de SIDS nacionais tanto à escala nacional, como à 

escala regional (Algarve) e também à escala do concelho (Oeiras). 

O capítulo 3 é “Sobre cenários”, neste apontam-se as principais tipologias de cenários e 

métodos de cenarização. Nele abordam-se os métodos de modelação e/ou avaliação de 

cenários que serão utilizados na construção do Modelo para a Avaliação de Cenários para o 

Desenvolvimento Sustentável, numa tentativa de justificar a adequabilidade destes métodos 

em detrimento de outros. 

No capítulo 4 apresenta-se um breve enquadramento geográfico, onde se descrevem 

alguns dos principais indicadores de contexto da região OVT, a que segue a enumeração e 

contextualização dos IDS, presentes nos Relatórios de Monitorização do PROTOVT. Deste 

modo, para a apresentação da região OVT ficar completa, descrevem-se os cenários de 
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desenvolvimento do PROTOVT que serviram de base à estratégia territorial delineada para a 

Região. 

 

Figura 1: Estrutura da dissertação 

O capítulo 5 é o capítulo empírico onde se implementa o modelo concebido para a 

avaliação de cenários para o Desenvolvimento Sustentável na região OVT e se aplicam os 

conhecimentos teórico-quantitativos decorrentes da Ciência de Informação Geográfica e da 

Geocomputação, com recurso aos SIG e à estatística multivariada. Assim, este capítulo 

organiza-se em função de parâmetros modelísticos, ou seja, inicia-se com apresentação dos 

IDS de entrada para o modelo e descrição das operações realizadas na sua obtenção, 

tratamento e normalização. Posteriormente passa-se à exposição da metodologia e das opções 

tomadas em cada uma das fases da construção do modelo (treino do método, análise dos 

resultados, parametrização do modelo, análise dos resultados, calibração) e concluindo-se com 

a apresentação e discussão de resultados. 

Para finalizar, no capítulo 6, apresentam-se as conclusões da dissertação de mestrado.  

Capítulo 1
Introdução

Capítulo 2
Modelos de Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável

Capítulo 3
Sobre Cenários

Capítulo 4
Os IDS e os Cenários de 

Desenvolvimento na região 
OVT

Capítulo 5
Modelo para Avaliação de 

Cenários para o 
Desenvolvimento Sustentável

Capítulo 6
Conclusões
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2. MODELOS DE INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

2.1. ENQUADRAMENTO 

Em 1987, na Comissão de Brundtland2

Existe todavia consenso relativamente à metodologia a implementar para se atingir o 

Desenvolvimento Sustentável: é necessária uma abordagem holística e sistémica que inclua o 

sistema económico, o sistema social/cultural e o sistema ambiental/ecológico (WCED, 1987; 

Hardi e Zdan, 1997; Karatzoglou, 2012; Gibson, 2006), numa lógica de inter-relacionamento. 

Um quarto sistema, institucional/político, é referido por muitos autores e explicitado nos SIDS, 

como sendo aquele através do qual são introduzidas as influências provocadas pelas decisões 

políticas e o funcionamento sustentável das instituições ou Organizações Não Governamentais 

(ONG’s) no processo de desenvolvimento (UN, 2001; APA, 2007). Outros autores acrescentam 

diferentes sistemas (Akgün et al., 2012), representando esses um desdobramento ou 

complementaridade dos três principais referidos, o económico, o social/cultural e o 

ambiental/ecológico. 

, definiu-se pela primeira vez o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, como sendo “um modelo de desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as 

suas próprias necessidades” (WCED, 1987). Esta definição de Brundtland foi considerada 

demasiado generalista e não granjeou consensos, o que tem gerado interpretações e 

aplicações do conceito muito díspares. Esta falta de consenso quanto ao conceito de 

Desenvolvimento Sustentável estende-se para além da sua definição, afectando também a sua 

operacionalização (Pintér et al., 2012; Ramos e Caeiro, 2010; Mickwitz e Melanen, 2009; 

Fidelis, 2000), o que tem dificultado muito a sua aplicabilidade e/ou operacionalização. 

Deste modo, pode-se considerar que Desenvolvimento Sustentável é um conceito 

integrador, que engloba diversos objectivos, de diferentes áreas com aspirações e abordagens 

distintas, o que tem tornado a sua operacionalização complexa (Pintér et al. 2012; Ramos, 

2009; Gibson, 2006). 

A metodologia para avaliar as políticas de implementação do Desenvolvimento Sustentável 

foi discutida globalmente pela primeira vez na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente 

e Desenvolvimento, também denominada por Cimeira da Terra, que ocorreu no Rio de Janeiro 

                                                           
2 A Comissão de Brundtland, também denominada por World Comission on Environment and Development (WCED) 
– Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento – foi organizada pelas Nações Unidas (UN) com a missão 
de unir os países para juntos atingirem o Desenvolvimento Sustentável. Desta Comissão resultou o Relatório de 
Brundtland ou “Our Common Future” o primeiro documento a apresentar uma definição de “Desenvolvimento 
Sustentável”. 
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em 1992. Desta cimeira resultou o Programa de Acção das Nações Unidas para o Ambiente e o 

Desenvolvimento no século XXI, ou Agenda 21, que é um guia de princípios orientadores para 

a implementação do Desenvolvimento Sustentável em diversos países e regiões do mundo. 

No capítulo 40 da Agenda 21, que trata da questão da disponibilidade de dados e da sua 

disparidade entre os diversos países, é sugerida a necessidade de desenvolver IDS que “sirvam 

de base sólida para a tomada de decisões em todos os níveis e que contribuam para uma 

sustentabilidade auto-regulada dos sistemas integrados de ambiente e desenvolvimento” 

(Agenda 21, 1992:40.4). 

Desde 1992 realizaram-se diversos encontros e acções a nível global, continental e nacional 

em que se discutiram métodos e políticas para pôr em prática a monitorização do 

Desenvolvimento Sustentável, com o intuito de desenvolver e implementar um modelo de 

base quantitativa e analítica. Esta metodologia permitiria fazer um diagnóstico fiável do grau 

de sustentabilidade em que se encontra determinada região, e de a partir daí, proporcionar 

cenários alternativos de futuro, quer aos decisores, quer aos agentes, envolvidos no processo 

de desenvolvimento da região. A modelação de IDS iria potenciar uma maior participação 

(informada) no processo de tomada de decisão e proporcionar uma maior sensibilização, capaz 

de levar um maior número de países a aderir, com a assinatura de acordos, a este novo 

conceito (Figura 2). 

Apesar dos esforços introduzidos nestes encontros, ainda não foi possível estabelecer uma 

metodologia de selecção e desenvolvimento de IDS harmonizada e aceite por todos os países, 

condição essencial para a comparação e avaliação de resultados entre diferentes regiões do 

mundo. 
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Figura 2: Linha cronológica de alguns dos acontecimentos mais importantes para o progresso e monitorização do 
Desenvolvimento Sustentável                                                                                                                                                   

(Adaptado de Morgado, 2001; Ramos et al., 1998; Rodrigues, 2009) 

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

. Inclusão da dimensão da sustentabilidade no artigo 2º do Tratado de Maastricht

. V Programa de Acção Ambiental da União Europeia, metas de Desenvolvimento Sustentável
na Europa até ao ano de 2000, e implementação do Programa Agenda 21;
. Carta de Aalborg que estabelece estratégias para alcançar o Desenvolvimento Sustentável ao
nível local apela à elaboração da Agenda 21 Local

. Plano Nacional de Política de Ambiente (Resolução de Conselho de Ministros nº38/95)

. Plano de Acção de Lisboa: da Carta à Acção | operacionalização da Carta de Aalborg
apontando a necessidade de definir IDS para monitorizar o grau de desenvolvimento urbano

. Revisão da Constituição da República Portuguesa, com a inclusão do conceito de
Desenvolvimento Sustentável e criação da Comissão Nacional para o Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

. Aprovação da Lei de Bases de Ordenamento do Território e do Urbanismo (Lei nº 48/98) e
Lançamento pela Direcção Geral do Ambiente (DGA) da 1ª versão do “Sistema de Indicadores
de Desenvolvimento Sustentável para Portugal”

2000

2001

. Declaração de Hannover

. Publicação das Declarações do Milénio 

. 2ª versão do  “Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável para Portugal” pela 
DGA

. Estratégia Europeia para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada em Gotemburgo

2004

2006

2007

. Conferência de Aalborg + 10 que apela a todas as administrações locais e regionais da Europa
a juntarem-se à Campanha das Cidades e Vilas Sustentáveis

. VI Programa de Acção Ambiental da União Europeia

. Carta de Leipzig sobre Cidades Europeias Sustentáveis

. Estratégia Nacional para um Desenvolvimento Sustentável (RCM nº 109/2007)

. 3ª versão do “Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável para Portugal” pela 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

2012
. Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável “ Rio + 20”

2002

. Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável “Rio + 10” (Joanesburgo)
_ Acção Local 21
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No ponto seguinte discute-se a selecção de IDS e como os estruturar, de modo a formar um 

SIDS. No final são dados exemplos de SIDS em Portugal, aplicados a diferentes escalas 

espaciais. 

2.2. INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

As populações são frequentemente confrontadas com informações genéricas e ambíguas 

sobre o progresso do Desenvolvimento Sustentável. Esse conceito generalista, que tantas 

vezes é utilizado de forma vaga, por personalidades com responsabilidades públicas e/ou com 

influência na opinião pública, e sem qualquer instrumento prático e/ou de base cientifica 

comprovada que justifique ou sirva de apoio às diversas discussões ou decisões sobre o 

desenvolvimento futuro, tem contribuído determinantemente para um ‘ruído’ em torno do 

tema, e uma dificuldade acrescida da sua operacionalização (Fidelis, 2000; Ramos e Caeiro, 

2010; Morgado, 2001). 

O Desenvolvimento Sustentável precisa ser medido e comunicado de forma adequada e 

simples, para que possa ser compreendido pelas populações em geral e pelos decisores 

políticos. As partes envolvidas têm de conhecer o estado do ambiente, do bem-estar social e 

da economia para tomarem decisões mais informadas que tenham em consideração a 

realidade presente e futura (Hardi e DeSouza-Huletey, 2000; Polczynski, 2009) e assim, se 

verifiquem mais eficientes e eficazes, na busca de uma melhor qualidade de vida para todos. 

Esta medição é frequentemente realizada com recurso a indicadores. Os indicadores são 

uma abstracção da realidade, que transmitem informação sobre o desempenho do que se 

pretende analisar, reflectindo sempre as aspirações de quem os selecciona (Morgado, 2001). 

O termo ‘indicador’ é frequentemente usado para estabelecer a interface entre a ciência e 

a política. Apesar disso, o seu significado é ainda confuso e ambíguo, levando a aplicações 

erradas do termo (Heink e Kowarik, 2010; Ramos et al., 2004). 

Deste modo, considera-se essencial o enquadramento de conceitos, como: 

 Dados

 

: informação “não tratada” para um objectivo, isto é, informação no seu 

estado bruto ou geral, que deve ser tratada para integrar um sistema de análise de 

um determinado tema ou aspecto (Morgado, 2001). 

Parâmetro ou variável: é uma medida de grandeza que pode ser estimada com 

precisão ou avaliada qualitativamente ou quantitativamente, ou seja, são dados 

tratados com um determinado objectivo. 
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 Indicador

 

: é um instrumento de medida que transmite informação complexa de 

uma forma simples e útil para a gestão e tomada de decisões, ou simplesmente, 

para dar a percepção do estado de determinado aspecto ao público em geral. Um 

indicador pode resultar de uma ou mais variáveis, que reflectem um ou mais 

atributos com um determinado objectivo (APA, 2007; Ott, 1978, Jackson, 2000 In 

Ramos et al., 2004). 

Índice

Estes conceitos podem ser visualizados de uma forma simplificada na 

: resulta da agregação aritmética ou heurística de indicadores. Os algoritmos 

de agregação heurísticos são mais utilizados em aplicações de difícil quantificação, 

os aritméticos são aplicados em parâmetros facilmente quantificáveis e com 

padrões específicos (Ramos et al., 1998). 

Figura 3, consoante o 

seu nível de agregação de informação. 

 
Figura 3: Esquema de conceitos segundo grau de agregação de informação                                                              

(adaptado APA, 2007). 

Segundo Heink e Kowarik (2010) os indicadores podem ser normativos ou descritivos. Nos 

indicadores normativos há uma meta a alcançar definida, e testa-se ou avalia-se se essa meta 

estabelecida a priori foi alcançada. Ou seja, definem e/ou avaliam os objectivos a alcançar, 

podendo-se dividir entre prescritivos (os que definem), e avaliação (os que avaliam). Os IDS 

normativos são os mais utilizados. 

Os indicadores descritivos relatam o estado de um sistema (Walz, 2000), cuja comparação 

ao longo do tempo permite analisar as mudanças ocorridas e as tendências de evolução. Isto é, 

quando não há uma meta definida, estes transmitem simplesmente uma mensagem sobre o 

estado do sistema em análise, à data da medição realizada, que comparados com outras 

medições feitas, nas mesmas condições e no mesmo local, permitem fazer uma análise 

evolutiva. 
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Os IDS são uma das ferramentas mais utilizadas na avaliação do progresso do 

Desenvolvimento Sustentável, tanto a nível internacional, como local e nos diferentes aspectos 

que o compõem (Mascarenhas et al., 2010; Ramos e Caeiro, 2010). 

Existem diversos tipos de abordagem no desenvolvimento de IDS, entre os quais se 

destacam dois principais (APA, 2007): 

 O primeiro consiste na criação de listagens de IDS que são categorizados segundo 

modelos conceptuais, 

 O segundo consiste na elaboração de índices de sustentabilidade, na tentativa de 

facilitar a leitura da informação. 

Alguns dos exemplos mais conhecidos de Índices de Desenvolvimento Sustentável são, 

Human Development Index (Nações Unidas [UN]), Environmental Sustainability Index (World 

Economic Forum), Sustainable Development Index (Roldán e Valdés, 2002), Dashboard of 

Sustainability (União Europeia) and Ecological Footprints (Moldan et al., 2004). Embora 

existam vários índices de Desenvolvimento Sustentável, esta abordagem não é consensual. 

A agregação ou sintetização da informação pode ajudar a melhorar a sua compreensão por 

parte de políticos e/ou público em geral. Contudo, a simplificação, que está implícita nos 

Índices de Desenvolvimento Sustentável, conduz a uma perda de informação, não 

transmitindo, por isso, o conhecimento fidedigno necessário para auxiliar a tomada de 

decisão, dificultando, assim, a implementação de medidas de mitigação/minimização de 

impactes adequadas (Saisana et al., 2005; Garnåsjordet et al., 2012). No Quadro 1 são 

referidas algumas vantagens e desvantagens da utilização de índices. 

Na construção de um índice ou selecção de um indicador ganha-se em clareza, 

objectividade e operacionalidade, o que se perde em detalhe de informação (DGA, 2000). 

Por outro lado, Simon (2003) afirma que os indicadores por si só dão uma visão 

fragmentada da realidade, podendo originar respostas políticas parciais. Assim, estes devem 

ser seleccionados e construídos de acordo com uma visão holística do objectivo pretendido, e 

estruturados ou modelados de forma a dar resposta às necessidades. 

Os IDS são instrumentos que fornecem informações simples sobre a evolução da 

sustentabilidade tanto a nível global como a nível local, conforme a escala espacial para a qual 

foram pensados. Estes devem ser avaliados tendo em consideração os objectivos ou metas de 

Desenvolvimento Sustentável que se pretendem atingir. Dependendo do contexto, podem-se 

traduzir em sinais positivos, negativos ou neutros, sobre avanços ou retrocessos nos sistemas 
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sociais, económicos ou ambientais, possibilitando uma intervenção precoce no sistema que 

está a influenciar negativamente o desempenho rumo ao Desenvolvimento Sustentável e, 

posteriormente, direccionar políticas e apoiar a tomada de decisão. 

Quadro 1: Vantagens e desvantagens dos Índices de Desenvolvimento Sustentável                                                
(adaptado de Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico [OCDE], 2005 e DGA, 2000) 

Vantagens Desvantagens 

_ Capacidade de sintetizar questões complexas ou 
multidimensionais de carácter técnico/científico, dando 
suporte a decisores; 
_ Mais fácil de interpretar do que tentar encontrar uma 
tendência em muitos indicadores individuais; 
_ Facilita a tarefa de ranking dos países sobre questões 
complexas, num exercício de aferição; 
_ Permite avaliar o progresso dos países ao longo do 
tempo; 
_ Reduz a dimensão dos conjuntos de indicadores, 
através da identificação de indicadores-chave; 
_ Coloca questões de desempenho e progresso do país 
na agenda política; 
_ Sublinha a existência de tendências; 
_ Facilita a comunicação com o público em geral (i.e. 
cidadãos, media, etc.) e promove a responsabilidade 
cívica. 

_ Pode produzir mensagens políticas enganosas se for 
mal interpretado ou mal construído; 
_ Pode conduzir a conclusões políticas simplistas; 
_ Pode ser mal aplicado, p.e., para apoiar políticas 
desejadas, se o processo de construção não for 
transparente e não se basear em princípios estatísticos 
ou conceptuais sólidos; 
_ A selecção de indicadores e os seus pesos pode ser 
alvo de contestação política; 
_ Pode disfarçar falhas graves em algumas das 
dimensões e, assim, aumentar a dificuldade de 
identificar medidas de mitigação adequadas; 
_ Dificuldades na definição de expressões matemáticas 
que melhor traduzam os parâmetros seleccionados; 
_ Perda de informação nos processos de agregação dos 
dados; 
_ Dificuldades na aplicação em determinadas áreas 
como o Ordenamento do Território e a paisagem; 
_ Pode conduzir à implementação de políticas 
desadequadas se o desempenho das dimensões for 
difícil de medir e por isso ignorado. 

 
Tal como referido anteriormente, os indicadores reflectem sempre as aspirações de quem 

os selecciona, por isso a Agenda 21 expressa a necessidade de harmonização do processo de 

selecção dos IDS, para que esse procedimento possa ser aplicado em diferentes locais do 

mundo. 

Em 1996, após a Cimeira da Terra, surgiu um guia de princípios gerais que estabelece uma 

ligação entre a teoria e a prática na medição e avaliação do desempenho do Desenvolvimento 

Sustentável. Este guia, conhecido por Princípios de Bellagio (Quadro 2), resultou da reunião de 

um grupo de investigadores de todo o mundo, organizado pela Fundação Rockefeller e o 

Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (IISD) (Hardi e Zdan, 1997; IISD, 

1997). 

Os Princípios de Bellagio tornaram-se numa referência amplamente utilizada na medição 

do desempenho do Desenvolvimento Sustentável (Pintér et al., 2012; Mascarenhas et al., 

2010). No entanto, a evolução do conhecimento político, tecnológico, científico e da sociedade 

sobre o Desenvolvimento Sustentável nos últimos anos, juntamente com a crise financeira, 
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que não foi considerada na análise dos indicadores chave das instituições internacionais, 

criaram a necessidade de actualizar esses Princípios. 

Quadro 2: Síntese dos Príncipios de Bellagio                                                                                                                     
(adaptado de Hardi e Zdan, 1997; IISD, 1997) 

1º Análise do Desenvolvimento Sustentável e seus objectivos 
2º Perspectiva holística incluindo as componentes social, económica e 

ambiental 
3º Elementos essenciais de cada componente 
4º Definição das escalas espacial e temporal apropriadas 
5º Avaliação do progresso pela medição de um 'número limitado de 

indicadores' com uma 'medida estandardizada' para a sua comparação 
6º Os métodos e dados utilizados devem estar acessíveis a todos 
7º O progresso deve ser transmitido a todos 
8º Participação alargada é fundamental 
9º O método utilizado deve permitir a sua reprodução para repetidas medições 

ao longo do tempo, por forma a determinar tendências 
10º A monitorização, medição e avaliação do desempenho do Desenvolvimento 

Sustentável deve ser assegurada pelas instituições e utilizada em processos 
de decisão 

 
A revisão destes Princípios realizou-se em Abril de 2009, em Bellagio, na Fundação 

Rockefeller, co-organizada pelo IISD (International Institute for Sustainable Development) e a 

OCDE3

Quadro 

3

 – “Measuring the Progress of Societies initiative”, que deu origem a oito princípios. 

Nesta nova versão foram eliminadas algumas ambiguidades e redundâncias existentes nos dez 

Princípios, definidos em 1996, e acrescentados novos elementos (Pintér et al., 2012) (

). 

Quadro 3: Princípios de Bellagio revistos em 2006                                                                                                          
(adaptado de Pintér et al., 2012) 

1º Avaliação do desempenho do Desenvolvimento Sustentável guiado pelo 
objectivo de proporcionar bem-estar tendo em consideração as limitações 
da biosfera para satisfazer as gerações futuras 

2º Elementos essenciais de cada componente (social, económica e ambiental), 
suas interacções, dinâmicas e implicações na tomada de decisão 

3º Definição da escala espacial e temporal apropriada 
4º Construção de um quadro conceptual com os principais domínios dos 

indicadores fundamentais para a avaliação do progresso do 
Desenvolvimento Sustentável. Medidas estandardizadas para ser possível a 
sua comparação e estabelecimento de metas 

5º Os métodos e dados utilizados devem estar acessíveis a todos 
6º O progresso deve ser transmitido a todos 
7º Participação alargada é fundamental 
8º Medição repetida dos indicadores, receptividade à mudança, capacidade de 

monitorização, aprendizagem e melhoria contínuas 
 

                                                           
3 OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. 



13 

Tanto a versão dos Princípios de Bellagio de 1996, como a de 2006, incluem o princípio da 

participação alargada como um elemento fundamental na selecção e avaliação do 

desempenho dos IDS. Como de Marchi e Ravetz (2001) afirmam, as abordagens participativas 

são essenciais em questões complexas e multidimensionais, como a avaliação do 

Desenvolvimento Sustentável, sendo este método largamente apoiado e seguido em diversas 

pesquisas (Akgün et al., 2012). 

Os Princípios de Bellagio fornecem uma orientação geral, formulando códigos de conduta 

das melhores práticas, e têm apoiado a formulação de Sistemas de Desenvolvimento 

Sustentável e o processo de tomada de decisão (Pintér et al., 2005). 

Em 1995, ao mesmo tempo que se desenvolviam os Princípios de Bellagio, a Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, aprovou o Programa de Trabalho para o 

desenvolvimento de IDS, chamando a colaborar Estados Membros, organizações das UN e 

outras organizações intergovernamentais e não-governamentais. 

O resultado do trabalho das UN culminou com um conjunto de IDS que foram testados em 

vinte e dois países, dos cinco continentes, com o objectivo de avaliar as suas limitações e 

posteriormente introduzir melhorias, o que se veio a verificar em 2001 (UN, 2001). 

Assim, os IDS devem ser (UN, 2001): 

i. Principalmente de âmbito nacional; 

ii. Com relevância para avaliar o progresso do Desenvolvimento Sustentável; 

iii. Em número limitado, mas que permaneçam em aberto e adaptáveis a necessidades 

futuras; 

iv. Capazes de abranger os temas da Agenda 21 e de todos os aspectos do 

Desenvolvimento Sustentável, capturando a sua multidimensionalidade; 

v. Compreensíveis, claros e inequívocos; 

vi. Conceptualmente sólidos; 

vii. Representativas, na medida do possível, do consenso internacional; 

viii. Abrangidos pelas capacidades dos governos para os desenvolverem, englobando a 

recolha, monitorização e interpretação dos resultados; 

ix. Eficazes em relação ao custo e qualidade dos dados. 

Em relação ao ponto 3, devem ser considerados apenas os IDS necessários para a 

modelação do Desenvolvimento Sustentável, tal como a regra da parcimónia enuncia: "entia 

non sunt multiplicanda praeter necessitatem" (as entidades não devem ser multiplicadas além 

da necessidade). Ou seja, sugere que o melhor modelo é aquele que consegue explicar o 
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mesmo fenómeno com o menor número de indicadores possíveis. De acordo com Rocha 

(2012), é desta forma que as teorias e os modelos simplificam a realidade. 

Segundo a experiência internacional, descrita no Relatório do SIDS-Portugal (2007) página 

14, não se devem exceder os 150 indicadores-base, e os indicadores-chave ou de outros 

subdomínios devem situar-se entre os 10 e os 30 (APA, 2007). Contudo, o mais importante não 

será a quantidade de IDS, mas sim a sua qualidade (que deve ser representativa da realidade 

em análise), a sua disponibilidade e a recolha sistemática da informação que os compõem. 

Neste processo é também fundamental, utilizar metodologias consolidadas e consensuais para 

medição, tratamento e operacionalização dos indicadores. 

Muitas instituições, com elevado número de IDS, optam por seleccionar um grupo de 

indicadores-chave, a partir do conjunto dos indicadores-base, para comunicar a mensagem 

principal do progresso do Desenvolvimento Sustentável (UN, 2007). 

A existência de metas de Desenvolvimento Sustentável definidas em instrumentos de 

planeamento, como a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, ou os Planos 

Regionais ou Municipais, é fundamental para que estes indicadores não sejam ambíguos e se 

possa analisar as suas tendências, quer positivas, quer negativas, relativamente à meta traçada 

(UN, 2007). 

Existem outros métodos que apoiam a selecção de indicadores, mas os acima mencionados 

terão servido de guia à criação e selecção de muitos IDS, em diferentes escalas espaciais. 

Posteriormente à selecção dos IDS coloca-se a questão: como realizar a validação dos IDS? 

Passados mais de vinte anos da publicação da Agenda 21, primeiro documento a referir a 

necessidade da sua criação, poucos têm sido os trabalhos que se centram no tema da 

validação. Têm vindo a ser realizadas algumas pesquisas isoladas, aplicadas principalmente a 

indicadores ambientais, que não contribuem para a avaliação dos IDS como um sistema, ou 

seja, no seu conjunto e estrutura. A título excepcional refira-se o trabalho desenvolvido por 

Ramos e Caeiro (2010). 

Ramos e Caeiro (2010) desenharam um modelo conceptual de avaliação do 

meta-desempenho de SIDS, no qual a participação de stakeholders, público e peritos é 

fundamental para validar os IDS (Figura 4). A aplicação deste modelo apresenta contudo, 

algumas dificuldades práticas devido à complexidade dos processos de avaliação da 

sustentabilidade. Também a valorização de factores chave de boas-práticas e a relação com os 

indicadores pode criar obstáculos. Além disso, deve ser convidada uma entidade 
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independente, e com reconhecida competência técnica dos seus membros, para dirigir o 

processo de meta-avaliação, a fim de garantir a sua credibilidade. 

O modelo da Figura 4 foi testado no SIDS Portugal pelos autores e de acordo com a 

bibliografia consultada, talvez pela sua complexidade e exigência de recursos, não terá sido 

implementado. Assim, é referido apenas a título de exemplo. 

 

Figura 4: Modelo conceptual para avaliação do meta-desempenho de IDS                                                                          
(adaptado de Ramos e Caeiro, 2010:159) 

2.3. MODELOS DE INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Para garantir que os IDS cumprem o desígnio para o qual se destinam, e para certificar a 

sua selecção e formação, é importante organizá-los numa estrutura/modelo 

O mundo real é contínuo e infinitamente complexo, ao construir-se um modelo está 

implícita uma simplificação da realidade. Esta simplificação pressupõe a selecção de um 

conjunto de objectos e processos relevantes para a ocorrência do fenómeno em estudo 

(Longley et al., 2005), para conseguir uma representação aproximada desse mesmo fenómeno. 

consistente. 

Chorley e Haggett (1970) referem que a construção do modelo pode começar pela 

simplificação de um sistema ao seu essencial, para que se possa desenvolver uma estrutura 

cada vez mais complexa por indução, raciocínio a priori, entre outros factores. 

Na simplificação da realidade podem ser definidos quatros níveis de abstracção 

progressiva: 
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i. A realidade que representa todas as entidades e/ou fenómenos que ocorrem no 

domínio da aplicação; 

ii. O modelo de dados ou modelo conceptual, que é definido por um conjunto de 

construções, traçadas de acordo com a compreensão e conceptualização humana 

que descrevem e representam aspectos seleccionados do mundo real de forma que 

estes sejam compreensíveis por todos; 

iii. A estrutura de dados ou modelo lógico, que é uma representação dos modelos de 

dados orientada para a implementação em computador, frequentemente são 

codificados em diagramas, listas ou quadros; 

iv. A estrutura do ficheiro ou modelo físico, que engloba um conjunto de regras 

orientadas para a sua operacionalização computacional, definindo os tipos de 

relações entre os dados, as funções necessárias e os métodos utilizados. 

Na elaboração de SIDS são, frequentemente, utilizados os modelos conceptuais que 

permitem estruturar os IDS através de uma selecção cuidada e posicionamento dos mesmos, 

de acordo com os objectivos ou metas pretendidos. 

Segundo Hardi e Zdan (1997), OCDE (2001) e Pintér et al. (2005) os principais grupos de 

modelos conceptuais utilizados na monitorização da sustentabilidade são: 

 Modelos económicos; 

 Modelos de stress e de stress-resposta e suas variantes; 

 Modelos de capitais; 

 Modelos económicos-ambientais-sociais; 

 Modelos de bem-estar humano-ecossistema; 

 Modelos de contabilidade ambiental, centrados na dimensão económica e 

ambiental do Desenvolvimento Sustentável. 

Destes modelos, o relatório da OCDE de 2001 (ver bibliografia) considera que o último é um 

modelo estatístico e os restantes são modelos analíticos. Os modelos analíticos e estatísticos 

podem-se complementar ou funcionar separadamente. Para esclarecer as diferenças entre 

estes dois tipos de modelos, apresentam-se as suas definições: 

 Modelos analíticos permitem organizar os IDS de forma integrada e útil para os 

decisores e público em geral; 

 Modelos estatísticos baseiam-se em dados estatísticos para a criação de IDS (APA, 

2007). 
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A integração destes dois tipos de modelos pode contribuir para o desenvolvimento de 

conexões entre os indicadores e as diferentes dimensões do Desenvolvimento Sustentável 

(Pintér et al., 2005). 

O Sistema de Contabilidade Ambiental e Económica Integrada, vulgarmente apelidado de 

SEEA, modelo de contabilidade ambiental, foi desenhado pela Comissão Estatística das Nações 

Unidas, em parceria com o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Comissão Europeia 

e OCDE. Este sistema fornece uma estrutura organizada de dados estatísticos, numa única 

base de dados, que permite uma derivação coerente de indicadores e estatísticas descritivas 

para monitorizar as interacções entre a economia e o ambiente e desse modo, melhor 

informar os decisores políticos. No SEEA os dados são expressos em termos monetários e 

físicos, e.g. emissões de poluentes, perda de recursos naturais, etc. (UN, 2007). 

Este modelo ainda está em fase de desenvolvimento para uma aplicação holística do 

Desenvolvimento Sustentável, porque, neste momento, inclui apenas indicadores dos sistemas 

ambientais e económicos, deixando de fora do seu âmbito, dois dos sistemas do 

Desenvolvimento Sustentável, o institucional e o social. No SEEA existem esforços para a 

integração destes dois sistemas em falta, principalmente o sistema social (UN, 2007; OCDE, 

2004). 

Não obstante, os modelos analíticos são os mais utilizados na elaboração de SIDS nacionais. 

Seguidamente apresentam-se alguns dos mais conhecidos e utilizados modelos analíticos, 

propostos por organizações internacionais. 

O modelo Pressão-Estado-Resposta (PSR) (Figura 5), proposto pela OCDE em 1993, resulta 

de uma adaptação do modelo Stress-Resposta4

Segundo o modelo PSR, os indicadores dividem-se em três tipos: os que exercem Pressões, 

os que nos informam sobre o Estado do sistema, e os que podem ser considerados como 

Respostas ou acções dos agentes sobre o sistema para mitigação dos impactes provocados 

pelas pressões. 

, e foi dos primeiros modelos a ser aceite 

internacionalmente como adequado à estruturação de IDS. 

O modelo PSR, que originalmente foi criado para analisar o desempenho ambiental, à 

escala nacional, baseia-se em relações de causalidade. As actividades humanas exercem 

                                                           
4 Modelo Stress-Resposta formulado por Friend e Rapport, em 1979 para o Statistic Canada, foi criado 
para analisar o estado do ambiente, nos indicadores de ‘Stress’ incluem-se as influências naturais e 
humanas sobre o meio, e nas ‘Respostas’ estão compreendidas as reacções dos ecossistemas às 
alterações ou pressões sofridas. Este modelo tenta fazer ligações de um-para-um entre as pressões ou 
stresses, as mudanças ambientais e as respostas (USEPA, 1995 In Ramos et al, 2004). 



18 

pressões sobre o ambiente que, por sua vez, alteram o estado do ambiente natural, social ou 

económico, provocando impactes que conduzem a respostas da sociedade para inverter essa 

situação. Todavia, a complexidade destas relações não lineares, muitas vezes não é tida em 

consideração nas medidas tomadas. As respostas da sociedade, muitas vezes ignoram a 

natureza dinâmica do sistema, a sua estrutura, o comportamento e os respectivos feedbacks 

(Kelly, 1998; Bossel, 1999). 

 

Figura 5: Modelo Pressão-Estado-Resposta (PSR) OCDE 
(fonte: DGA, 2000:18; OCDE, 2003:21) 

A OCDE e a Comissão Mediterrânica de Desenvolvimento Sustentável (CMDS) continuam a 

classificar os IDS segundo o modelo PSR, porque apesar das suas limitações, este permite uma 

visão de conjunto e é considerado uma boa abordagem inicial do funcionamento do sistema 

para avaliar o Desenvolvimento Sustentável. O modelo PSR serviu de base a outros modelos 

posteriores, alguns descrevem-se em seguida. 

Em 1994, a Agência Europeia do Ambiente adoptou o modelo desenvolvido pelo RIVM 

(Netherlands Institute of Public Health and Environment), o DPSIR5 Figura 6 ( ). 

                                                           
5 DPSIR, em que: D – Driving Forces (actividades humanas); P – Pressures (Pressões); S – State of the 
Environment (Estado); I – Impactes on the Environment (Impactes); R – Responses (Respostas) 
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Figura 6: Modelo DPSIR proposto pela Agência Europeia do Ambiente [AEA] 

 (adaptado de DGA, 2000:19) 

O modelo DPSIR é semelhante ao modelo PSR mas contém duas novas categorias de 

indicadores, os Driving forces e Impactes. Os Driving forces referem-se às actividades 

humanas, por exemplo transportes ou indústria, que exercem Pressões, positivas ou negativas, 

sobre o ambiente natural, social e/ou económico, alterando o Estado do mesmo, que por sua 

vez origina Impactes, a segunda nova categoria deste modelo, que conduzem a uma Resposta 

por parte da sociedade para os mitigar (APA, 2007; Ramos et al., 2004). 

Em síntese, o modelo DPSIR desagrega parcialmente as tipologias de indicadores do 

modelo PSR, mas mantém os mesmos problemas do modelo em que se baseia, acrescentando-

se o facto de que um indicador pode ficar enquadrado em mais do que uma tipologia, o que 

dificulta a sua estruturação. 

O SIDS Portugal versão 2007, como outros SIDS dos Estados Membros da União Europeia, 

apresenta os indicadores estruturados segundo o modelo DPSIR, dado que este é o modelo 

adoptado pela Agência Europeia de Ambiente. 

Em 1995, surgiu o Modelo Pressão-Estado-Resposta-Efeitos (PSR/E) (Figura 7), proposto 

pela Agência de Protecção do Ambiente Norte Americana (USEPA) que também se baseia no 

modelo PSR mas introduz-lhe algumas alterações, nomeadamente, a categoria Efeitos. Esta 

nova categoria estabelece uma classe de indicadores que avaliam as relações existentes entre 

as variáveis de Pressão, Estado e Resposta. Para além da introdução desta categoria, o modelo 

PSR/E admite que as Pressões não são só provocadas por acções humanas mas também por 

causas não-humanas (Ramos et al., 2004). 
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Figura 7: Modelo Pressão-Estado-Resposta-Efeitos da Agência de Protecção do Ambiente dos Estados Unidos 
(fonte: USEPA, 2008:32; DGA, 2000:18) 

Posteriormente, em 1996, surgiu mais uma variante do modelo PSR, proposto pelas UN, o 

modelo DSR, Driving Forces – Estado – Resposta. As Driving Forces representam as actividades 

humanas, processos e padrões que têm impactes positivos e/ou negativos sobre o 

Desenvolvimento Sustentável. Os indicadores de Estado fornecem uma leitura sobre as 

condições do Desenvolvimento Sustentável, e os indicadores de Resposta representam as 

soluções sociais direccionadas para a Sustentabilidade (UN, 2001). 

O modelo DSR foi testado, entre 1996 e 1999, por um grupo de 22 países a nível Mundial. 

Deste teste surgiram algumas sugestões entre as quais que o modelo se adapta melhor aos 

indicadores ambientais, apresentando algumas limitações na sua aplicação aos indicadores 

económicos, sociais e institucionais (UN, 2001). 

Assim, em 1999, as Nações Unidas acabaram por abandonar o modelo DSR, principalmente, 

porque não tratava de forma adequada as ligações complexas entre os indicadores de 

Actividades Humanas, Estado e Resposta. A sua classificação em indicadores D, S e R 

revelou-se também ambígua, e não destacava adequadamente a relação entre os indicadores 

e os temas centrais da organização institucional de um país. Ou seja, as instituições públicas 

governativas não se organizam segundo Pressão, Estado e Resposta, não tendo, por isso, este 

modelo uma aplicação prática simples em órgãos públicos de decisão (UN, 2001; 2007). 

Consequentemente, em 2001, os indicadores da Comissão para o Desenvolvimento 

Sustentável (CSD), das Nações Unidas, foram organizados de uma forma mais flexível segundo 

os 4 sistemas – economia, social, ambiente e institucional – que na totalidade contêm 15 
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temas que se dividem em 38 subtemas. Os subtemas podem possuir entre 1 a 4 indicadores. 

Ou seja, trata-se de uma abordagem temática que facilita a ligação dos indicadores com os 

processos políticos e as metas a alcançar, disponíveis nos planos, e estratégias políticas de 

cada país (UN, 2001; 2007). 

Para a organização dos indicadores segundo subtemas, as Nações Unidas propõem uma 

matriz em que nas colunas constam os subtemas e nas linhas os indicadores disponíveis. As 

células da matriz são preenchidas consoante o grau de relevância de cada indicador para cada 

subtema, e assim se seleccionam os indicadores que mais se adequam a cada subtema (Figura 

8) (UN, 2007). 

Esta abordagem temática tem sido aplicada em diversos SIDS complementada com outras 

abordagens conceptuais, que são as utilizadas por instituições, como a Agência Europeia do 

Ambiente, a OCDE entre outras, para assim possibilitar a sua comparação entre os Estados 

Membros, a que estas instituições pertencem. Exemplo disso é o SIDS-Portugal 2007, que 

estrutura os seus indicadores utilizando uma abordagem temática e paralelamente os classifica 

segundo o modelo DPSIR. 

 

Figura 8: Modelo de selecção de indicadores das Nações Unidas 
(adaptado de UN, 2007:34) 

Um outro modelo analítico aplicado em alguns SIDS-nacionais é o modelo capital. Este 

modelo procura calcular a riqueza nacional em função da soma e interacção entre os 

diferentes tipos de capital: financeiro/bens produzidos, natural, humano, social e institucional. 

O que requer que os diferentes capitais estejam expressos na mesma unidade, sendo 

usualmente utilizada para o efeito a unidade monetária (UN, 2007). 
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Entre as limitações no uso do modelo capital encontram-se (UN,2007): 

- A divergência na expressão de todas as formas de capital em termos monetários; 

- Os problemas quanto à disponibilidade dos dados de todos os tipos de capital; 

- As questões da substituição entre diferentes tipos de capital6

- A integração de preocupações de equidade inter-geracional nos países e entre eles. 

; 

Como Pintér et al. (2005) e o relatório das UN (2007) descrevem, a implementação do SEEA 

pode melhorar os Sistemas de IDS que se estruturam em modelos de capital e em abordagens 

temáticas. No caso dos modelos de capital, o SEEA pode facilitar o movimento de dados 

modelados e estimados, directamente com as medidas de capital (UN, 2007). 

Nos quadros temáticos, o SEEA pode tornar-se útil se os IDS forem utilizados para 

monitorizar ou avaliar estratégias de desenvolvimento nacionais. Ou seja, a derivação dos IDS 

de uma base de dados coerente permite a desagregação espacial e sectorial da informação, ao 

nível mínimo espacial da informação de origem. Este facto permite uma avaliação 

intersectorial mais consistente dos impactes, positivos e negativos, em direcção a objectivos 

definidos nas estratégias de desenvolvimento (UN, 2007). 

Outros modelos têm sido propostos e aplicados a diversas escalas, mas sobretudo à escala 

nacional (Ramos et al., 2004). Os aqui apresentados, apesar das suas limitações, são os mais 

reconhecidos internacionalmente para a estruturação de IDS.  

2.4. SISTEMAS DE INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM PORTUGAL 

Os SIDS surgiram para dar resposta à necessidade de avaliar e monitorizar o progresso dos 

níveis de sustentabilidade, consoante a escala espacial definida, mundial, continental, 

nacional, regional ou local. 

Os SIDS têm como objectivos específicos (APA, 2007): 

i. Constituir uma base alargada de IDS; 

ii. Apoiar a monitorização das principais estratégias para o Desenvolvimento Sustentável, 

contribuindo assim para avaliar o progresso do Desenvolvimento Sustentável, rumo às 

metas definidas por essas estratégias; 

iii. Fornecer um instrumento de apoio à decisão; 

                                                           
6 Explícito numa abordagem de capital está a substituição de activos/produtos aos quais é atribuído um 
grau, conforme a similaridade dos activos. Um exemplo prático, é a substituição de uma máquina que 
usa energia renovável por outra, com a mesma função, que utiliza energia não-renovável. No entanto, 
existem activos que não são substituíveis, onde se inclui a diversidade biológica e muitos dos recursos 
naturais disponíveis (UN, 2007). 
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iv. Dar resposta às solicitações de informação sobre ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável provenientes de organismos internacionais; 

v. Transmitir informação técnica de forma inteligível, sem manipular o seu significado 

original; 

vi. Avaliar a integração do ambiente e sustentabilidade nos diferentes sectores de 

actividade económica; 

vii. Envolver todas as partes interessadas na avaliação e descrição da sustentabilidade. 

Em 2000, foi publicado o primeiro SIDS em Portugal, à escala nacional, pela DGA tutelada 

pelo então Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território. Esta publicação foi o 

culminar dos trabalhos que se iniciaram em 1997. 

A primeira versão do SIDS-Portugal era composta por 132 indicadores, dos quais 29 se 

incluíam no sistema económico, 72 no ambiental, 22 no social e 9 considerados para a 

avaliação do desempenho das instituições. O SIDS de 2000 foi estruturado segundo o modelo 

PSR. 

Em 2005, iniciaram-se os trabalhos de actualização do SIDS-Portugal, tendo sido publicada 

nova versão em 2007, já sob a supervisão da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 

instituição nacional que tutela a avaliação e comunicação em matéria de ambiente e 

sustentabilidade. A versão SIDS-Portugal de 2007 é a que se encontra actualmente em vigor. 

A metodologia adoptada na actualização do SIDS-Portugal cumpriu as seguintes fases (APA, 

2007): 

i. Análise da metodologia e dos indicadores adoptados no SIDS nacional 2000; 

ii. Revisão dos principais SIDS existentes à escala internacional e respectivas 

directrizes para o seu desenvolvimento; 

iii. Diagnóstico da situação nacional; 

iv. Desenvolvimento do modelo adoptado na nova edição do SIDS; 

v. Avaliação e consolidação preliminar dos indicadores a integrar no novo SIDS; 

vi. Consulta de actores-chave: contactos bilaterais com representantes dos diferentes 

sectores/áreas envolvidas; 

vii. Avaliação da proposta final dos indicadores a integrar na nova edição do SIDS. 

A versão mais actual do SIDS-Portugal tem apenas 118 indicadores estruturados, tal como 

foi referido no ponto anterior, segundo o modelo DPSIR. Os 108 indicadores estão distribuídos 

de forma equitativa pelos sistemas económico, social e ambiental, ou seja, 36 indicadores em 

cada dimensão, e 10 indicadores para a avaliação do desempenho das instituições. Destes 
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indicadores 30 foram definidos como indicadores-chave7 e 30 como indicadores 

regionalizáveis8

Portugal foi um dos poucos Estados Membros da União Europeia onde se desenvolveu um 

SIDS previamente à publicação da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 

(ENDS), em 2002. Deste modo, só na versão de 2007 do SIDS-Portugal é feita a ligação a este e 

outros documentos estratégicos, designadamente à Estratégia de Lisboa

. 

9

Figura 9

, ao Quadro de 

Referência Estratégica Nacional (QREN), ao Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território (PNPOT), entre outros ( ). 

 

Figura 9: Relações principais entre o SIDS Portugal com outros SIDS e Instrumentos Estratégicos                               
(adaptado APA, 2007) 

                                                           
7 ”indicadores-chave: corresponde a um subdomínio restrito (…) especialmente vocacionado para 
comunicar com decisores e público em geral. São seleccionados com base em critérios específicos para 
este tipo de indicadores, nomeadamente os critérios apresentados por Commission of the European 
Communities (2003), OECD (2001a), Hertin et al. (2001), EEA (2000b), SOU (1999), Commission of the 
European Communities (1999) e EEA (s.d.)” (APA, 2007) 
8 “indicadores-regionalizáveis: corresponde a um subdomínio restrito (…) que deverá constituir o mínimo 
comum a utilizar em SIDS regionais (regiões NUTS II). Desta forma, este grupo de indicadores permitirá 
assegurar a realização de estudos comparativos entre regiões, contribuindo para a avaliação de 
assimetrias inter-regionais;(…). Estes indicadores poderão também constituir um suporte à possibilidade 
de efectuar benchmarking regional;” (APA, 2007) 
9 A Estratégia de Lisboa é constituída por um conjunto de directivas que visam aumentar a 
competitividade da Economia Europeia e, dessa forma, garantir a sustentabilidade do Estado Social 
Moderno e melhorar a qualidade do Ambiente. Esta iniciativa foi aprovada em 2000 durante a 
Presidência Portuguesa da União Europeia e relançada em 2005, com foco no emprego e no 
crescimento económico. O relançamento deveu-se à baixa transposição das directivas para o âmbito 
nacional dos Estados Membros, resultando na sua falta de implementação. Em Portugal o documento 
que adapta a proposta europeia ao âmbito nacional é o Programa Nacional de Acção para o 
Crescimento e o Emprego 2005-2008. Trata-se de um conjunto integrado, de 125 medidas, com ênfase 
em acções transformadoras e reformistas, adaptadas à situação económica e social do país e com 
incidência em três domínios: o macroeconómico, o microeconómico e o da qualificação, emprego e 
coesão social (CIEJD, 2006). 
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A ligação do SIDS aos documentos estratégicos referidos, permite a sua articulação com 

estruturas já existentes na Administração Pública para a execução de objectivos similares, 

nomeadamente a monitorização das mesmas estratégias. 

Na ficha de cada IDS, pertencente ao SIDS-Portugal 2007, é referido o objectivo da ENDS 

que o mesmo IDS poderá monitorizar. No entanto, o SIDS não foi oficialmente incorporado 

como ferramenta de monitorização da ENDS. Assim, a ligação só existe no sentido ENDS – 

SIDS, o inverso não se aplica porque o SIDS faz referência aos objectivos da ENDS, mas esta 

última não refere o SIDS como seu instrumento de monitorização. 

A estrutura conceptual utilizada assenta em listagens multitemáticas. Os temas são 

seleccionados e desenvolvidos segundo duas condições: (1) possibilidade de comparação com 

outros SIDS similares, particularmente da União Europeia; (2) garantia de comunicação com as 

partes interessadas, isto é, que reflictam domínios relacionados com a estrutura política, 

especificamente os utilizados em planos estratégicos. 

Assim, foram seleccionados 27 temas – água, agricultura, ambiente marinho e costeiro, ar e 

clima, ciência e tecnologia, coesão/exclusão social, cooperação internacional, cultura, 

economia, educação, emprego, energia, floresta, governança, indústria, instrumentos de 

gestão ambiental, justiça, natureza e biodiversidade, pescas, população, resíduos, riscos, ruído, 

saúde, solos e ordenamento do território, turismo e transportes – nos quais os IDS são 

classificados no SIDS. De forma complementar os IDS são classificados segundo o modelo 

DPSIR, adoptado pela Agência Europeia do Ambiente, e nos 10 temas – alterações climáticas e 

energia, transportes, padrões de consumo e produção, saúde pública, envelhecimento da 

população, pobreza e exclusão social, boa governança, cooperação global, desenvolvimento 

económico – estabelecidos na Estratégia de Lisboa e na Estratégia de Desenvolvimento 

Sustentável da União Europeia. 

Além do SIDS nacional, foi desenvolvido um SIDS de forma voluntária para a escala regional 

no Algarve - baseado no SIDS-Portugal. 

2.4.1. SIDS – Algarve 

A iniciativa pioneira de criação de um SIDS regional no Algarve partiu da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e foi incluída na candidatura ao 

Programa Operacional do Algarve. 

O desenvolvimento deste SIDS dividiu-se em duas fases: 
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i. Elaboração de indicadores ambientais, publicados como primeira componente em 

2004; 

ii. Formulação dos indicadores económicos, sociais e institucionais, os quais não 

foram publicados oficialmente, mas que se encontram disponíveis online (CCDR-

Algarve, 2005). 

O SIDS-Algarve é composto por um total de 130 indicadores, que estão distribuídos por 22 

temas (Quadro 4). Destes indicadores, 31 foram considerados indicadores-chave nas sessões 

de participação pública e reuniões temáticas realizadas, por serem os que melhor exprimem os 

principais problemas e desafios de sustentabilidade da região do Algarve. Não foi possível 

utilizar 15 dos indicadores iniciais por falta de dados (Ramos, 2009). 

O SIDS da região do Algarve foi também classificado, segundo o modelo DPSIR. De salientar 

que nas sessões de participação pública de selecção dos indicadores-chave o público escolheu 

maioritariamente IDS de Resposta e os Técnicos IDS de Estado (CCDR-Algarve, 2004). 

Quadro 4: Temas SIDS Algarve                                                                                                                                                     
(adaptado de CCDR-Algarve, 2005

Temas SIDS-Algarve 

) 

Desenvolvimento Económico Turismo 

Mobilidade e Transportes Energia 
Agricultura Florestas 

Pescas Emprego 
População e Migração Pobreza e Exclusão Social 

Saúde Segurança 
Cultura e Lazer Governança e Cidadania 

Investigação, Desenvolvimento e Tecnologia Ar e Clima 
Água Natureza e Biodiversidade 

Ambientes Marinhos e Costeiros Solos e Ordenamento do Território 

 

Tal como o SIDS nacional também este SIDS regional tem ligação com as políticas 

estratégicas definidas tanto ao nível nacional, como regional, designadamente a ENDS, os Eixos 

Estratégicos de Desenvolvimento Regional e as Políticas Estratégicas do Plano Regional de 

Ordenamento do Território (PROT) do Algarve. 

Pela leitura efectuada das fichas dos IDS disponíveis, o SIDS-Algarve não foi actualizado 

para além da data da sua criação. 

 

 

https://web.ccdr-alg.pt/sids�
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2.4.2. SIDS – Local 

A identificação de SIDS à escala local é uma tarefa complexa, porque está normalmente 

dependente de iniciativas voluntárias de autarquias e/ou associações de municípios e porque a 

informação está muitas vezes dispersa e/ou tem difícil acesso. Apesar das dificuldades, a 

Agenda 21 Local (A21L) tem contribuído na formulação de SIDS à escala local, sobretudo para 

monitorização da sustentabilidade ao nível do concelho, de que é exemplo o SIDS-Oeiras. 

A A21L é um plano de acção local para atingir a sustentabilidade e resulta de um amplo 

processo consultivo, que envolve os cidadãos na construção de uma plataforma de diálogo e 

participação. Este plano pretende criar consensos e promover uma estratégia de participação 

alargada em direcção à sustentabilidade local. A A21L deriva da Agenda 21, documento que 

resultou da Cimeira da Terra, e incentiva (no capítulo 28) o poder local a implementar a 

sustentabilidade ambiental, económica e social, à escala e contexto local (Macedo et al., 

2012). 

A Carta de Aalborg – Compromissos dos Municípios e Cidades Europeias para a 

Sustentabilidade na Europa, produzida em 1996, é um documento que solicita ao poder local 

que elabore a A21L. Contudo, dado que a adesão a este documento não é obrigatória, foram 

poucos os municípios europeus que aderiram. Em 2009, foi realizado um balanço da adesão à 

A21L onde 118 municípios e 21 freguesias declararam ter um processo de A21L em curso 

(Macedo et al., 2012). 

Alguns municípios que tinham implementado a A21L, realizam a monitorização da 

sustentabilidade local através dos indicadores do ECOXXI, projecto da Associação Bandeira 

Azul da Europa, criado em 2005 com o objectivo de reconhecer as boas práticas de 

sustentabilidade desenvolvidas ao nível do município. Neste processo foram valorizados um 

conjunto de aspectos considerados fundamentais à construção do Desenvolvimento 

Sustentável, alicerçados em dois pilares: (1) a educação no sentido da sustentabilidade; (2) a 

qualidade ambiental 

O Projecto ECOXXI contém 21 indicadores que se subdividem em 75 critérios de avaliação 

dos mesmos. Os indicadores têm pontuações ponderadas segundo a sua importância no 

conjunto total de indicadores para a sustentabilidade local, e da sua soma resulta a Pontuação 

Total. 

(ABAE, 2011). Assim, pode-se concluir que o objectivo do programa 

ECOXXI não é a avaliação global da sustentabilidade num concelho, mas sim, avaliar o estado 

da sustentabilidade ambiental e preparar as novas gerações para aplicarem práticas 

ambientais sustentáveis. 
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Há indicadores do ECOXXI que não são aplicáveis a alguns dos municípios portugueses, 

então o índice ECOXXI resulta da equação (2.1) (Gomes, 2013): 

 =
__ *100

_ _
pontuação totalÍndice ECOXXI

pontuação máxima possível
 (2.1) 

A pontuação máxima possível está dependente da quantidade de indicadores aplicáveis a 

cada município. Para obtenção de bandeira ECOXXI é necessário que o valor do índice ECOXXI 

seja superior ou igual a 50%. 

As candidaturas a este galardão, pelos municípios, são voluntárias e têm vindo a diminuir 

ao longo dos anos. Em 2006/2007 candidataram-se 41 concelhos (13% ao nível nacional), dos 

quais apenas 20 foram galardoados. Em 2011/2012 candidataram-se 29 municípios (9% à 

escala nacional), dos quais 28 foram galardoados (Gomes, 2013). 

Cascais e Pombal são exemplo de concelhos que se candidatam desde a primeira edição e 

que se encontram bem classificados. Oeiras candidatou-se nas três primeiras edições, mas em 

2009 deixou de se candidatar ao ECOXXI e iniciou o processo de criação do seu próprio SIDS. 

2.4.3. SIDS – Oeiras 

O SIDS-Oeiras é um dos instrumentos do sistema de implementação e gestão da Oeiras 21 

(A21L de Oeiras). Este instrumento iniciou-se com um Protocolo, entre a Câmara Municipal de 

Oeiras e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, para realizar 

uma pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável e A21L, no ano lectivo 2008/2009. Nesta 

formação participaram 18 formandos da Câmara Municipal de Oeiras e Serviços 

Municipalizados de Águas e Saneamento de Oeiras. 

Em 2011, foi publicado o primeiro SIDS-Oeiras com 114 indicadores, que assentam nos 5 

pilares considerados fundamentais no âmbito do Desenvolvimento Sustentável do concelho – 

Económico, Social, Ambiental, Institucional e Territorial – e nestes incluem-se 18temas – água, 

ambiente ribeirinho, ar e ruído, cultura e lazer, desenvolvimento económico, desporto, 

educação e formação, dinâmica social, energia, governança e cidadania, inovação, mobilidade 

e transportes, natureza e biodiversidade, ordenamento do território, população, resíduos, 

saúde e turismo. Além da abordagem temática, os indicadores são também categorizados 

segundo o modelo DPSIR (Oeiras 21+, 2011). 

O SIDS nacional foi utilizado como referência no desenvolvimento do SIDS-Oeiras (APA, 

2007). 
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2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procurou-se neste capítulo esclarecer conceitos, métodos e práticas, relativos à selecção, 

criação, estruturação e aplicação dos IDS. O tema em questão apresenta uma vasta 

bibliografia, que se procurou sintetizar, referindo apenas alguns dos métodos mais utilizados, 

maioritariamente desenvolvidos por organizações internacionais. 

Apesar dos avanços na pesquisa sobre a operacionalização do Desenvolvimento 

Sustentável, este tema ainda apresenta alguma ambiguidade na sua definição, o que dificulta a 

criação de metodologias consensuais e consequentemente, a sua aplicação. 

Em Portugal, existem SIDS aplicados a diferentes escalas espaciais, sendo possível constatar 

que quanto maior a escala espacial de implementação, isto é, uma escala de maior pormenor, 

menor é a sua conservação ao longo do tempo. Ou seja, os SIDS locais são iniciativas 

voluntárias, frequentemente sem continuidade. 

A nível nacional, existem ainda alguns entraves à operacionalização do Desenvolvimento 

Sustentável, por ser ainda uma iniciativa recente. Da análise efectuada, a maior limitação está 

na falha de interligação entre os instrumentos estratégicos e os SIDS. Apesar de na última 

actualização do SIDS, em 2007, já se incluírem nas fichas dos indicadores, referências aos 

objectivos da ENDS, que cada IDS pode monitorizar, na prática estes objectivos ainda não são 

sistematicamente monitorizados. 

Deste modo, pode-se concluir que a nível nacional são raros os IDS para os quais está 

definida uma meta. Como consequência, a avaliação dos IDS ao longo do tempo, ainda não 

permite perceber se um objectivo está a ser alcançado, limita-se a ler uma 

tendência/comportamento. 

O PROTOVT10

Quanto à estruturação dos IDS, o método a aplicar será o das listagens temáticas por 

apresentar uma maior flexibilidade e possibilitar a adaptação a diferentes métodos de 

modelação de cenários. 

, que rege a área de estudo, Oeste e Vale do Tejo, estabelece um conjunto de 

metas regionais para a monitorização do cumprimento do respectivo plano. Parte dessas 

metas são bastante precisas mas existem também algumas que revelam alguma ambiguidade. 

No caso estudo, da presente dissertação, serão aplicadas as metas do PROTOVT, sendo a 

selecção de IDS balizada pelas mesmas. 

                                                           
10 Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, de 26 de Agosto, rectificada pela Declaração de 
Rectificação n.º 71-A/2009, de 2 de Outubro. 
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De salientar a escassa bibliografia sobre modelos de validação de IDS e SIDS e as 

ocorrências conhecidas representarem apenas casos isolados, sobretudo porque a 

implementação dos procedimentos apresenta ainda alguma complexidade.  



31 

3. SOBRE CENÁRIOS 

3.1. ENQUADRAMENTO 

Os cenários são imagens ou descrições consistentes e coerentes de alternativas prováveis, 

criadas a partir de mapas mentais ou modelos, que reflectem uma diversidade de perspectivas 

sobre desenvolvimentos do passado, presente e futuro (Partidário, 2008a; MacKay e Tambeau, 

2013; van Notten, 2005; Rounsevell et al., 2005). 

Cada cenário permite identificar tendências e incertezas no desenvolvimento e na evolução 

dos sistemas em análise, através da modelação das principais forças condutoras do seu 

funcionamento. 

As diferentes perspectivas que os cenários podem reflectir são uma base para a acção, pois 

permitem aos decisores explorarem e planearem os progressos possíveis, e 

consequentemente conhecerem os seus impactes e vulnerabilidades. Este conhecimento 

permite que sejam tomadas medidas de minimização dos impactes, em tempo útil (IPCC, 2013) 

e sejam delineadas estratégias de desenvolvimento mais fundamentadas, conscientes e 

eficazes. 

O desenvolvimento de cenários teve, desde a sua origem, no período pós 2ª Guerra 

Mundial, a virtude de ser uma metodologia cuja utilidade se viu reconhecida e aplicada em 

diferentes domínios, em diferentes momentos da história da civilização e sociedade moderna. 

Na década de 1950, nos Estados Unidos da América e em França, a criação de cenários teve 

particular relevância no planeamento estratégico militar, para fins estratégicos, pela mão de 

Herman Kahn. Foi também neste período pós Guerra, que a criação de cenários começou a ser 

aplicada ao exercício do Ordenamento do Território, por iniciativa de Gaston Berger (Bradfield 

et al., 2005). Na década de 1960, as técnicas de cenarização foram adaptadas ao planeamento 

empresarial na General Electric e a Royall Dutch Shell (Mahmoud et al., 2009 e Leney et al., 

2004). 

Nos anos 1970, pela mão de Forrester (1971), Meadows (1972) e Mesarovic e Pestel (1974) 

surgiu uma inovação, a matematização dos cenários, ou seja o desenvolvimento de modelos 

matemáticos que permitiam a cenarização. Desta época, destaca-se o trabalho de Meadows, o 

World3, como o primeiro modelo a relacionar dados económicos com ambientais (Costanza et 

al., 2007). A partir deste modelo, projectou-se o eventual colapso da população e do sistema 

económico, caso não se alterassem comportamentos, políticas e tecnologias. Foi por isso, um 

dos primeiros modelos a referir a necessidade do Desenvolvimento Sustentável (Turner, 2007). 
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Mais recentemente foram desenvolvidos cenários, à escala global, como os do Painel 

Intergovernamental para as Alterações Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate Change 

– IPCC ), que se basearam na temática das emissões de gases de estufa (IPCC, 2000) ou os 

cenários do Painel de Avaliação de Ecossistemas do Milénio (Millennium Ecosystem 

Assessment – MA), com o objectivo de avaliar as diferentes tendências evolutivas mundiais dos 

ecossistemas (MA, 2005). De referir outros cenários globais, com foco na economia, finanças e 

banca, ambiente, energia, entre outros descritos e sintetizados no relatório de Soeiro de 

Carvalho et al. (2011). 

Em Portugal existe, desde 1962, uma estrutura para o desenvolvimento de estudos, no 

âmbito da prospectiva estratégica no quadro institucional do Estado (Quadro 5), que foi 

dinamizadora de grande parte dos trabalhos nesta área (EEA, 2011). 

Quadro 5: Evolução da localização das Estruturas de Prospectiva Estratégica do Estado Português                            
(Adaptado de EEA, 2011) 

Anos Nome Ministério 
1962 - 1975 Secretaria Técnica do Concelho de Ministros - 
1975 - 1980 Departamento Central de Planeamento (DCP) Ministério do Plano e Coordenação Económica 
1980 - 1995 Departamento Central de Planeamento (DCP) Ministério das Finanças e do Plano 
1995 - 2007 Departamento de Prospectiva e Planeamento 

(DPP) 
Ministério do Planeamento e Administração do 

Território 
2007 - 2011 Departamento de Prospectiva e Planeamento 

(DPP) 
Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Regional 
2011 - 2013 Departamento de Prospectiva e Planeamento 

(DPP) 
Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e 

Ordenamento do Território 
Desde 2013 Departamento de Prospectiva e Planeamento 

(DPP) 
Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Energia 

 

Entre 1962 e 1995, a estrutura referida tinha como missão desenvolver estudos e cenários 

para a macroeconomia, planeamento regional e planos socio-económicos. Posteriormente, 

formou-se o Departamento de Prospectiva e Planeamento (DPP) que, até 2007, se focou na 

análise de políticas europeias e da sua influência na economia portuguesa. Em 2007, foi 

integrado no Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Regional, alargando os seus estudos prospectivos às questões ambientais e respectivas 

políticas (EEA, 2011). A construção dos cenários do PROTOVT ficou a cargo do DPP tendo sido 

dirigida por José Manuel Félix Ribeiro11

                                                           
11 Licenciado em economia e doutorado em Relações Internacionais, foi integrado no DPP, em 1995, 
como Director de Serviços e posteriormente como Subdiretor-geral e responsável pela área de 
Prospectiva e Informação Internacional. Incluem-se no seu vasto curriculum vitae a coordenação da 
equipa que elaborou a Visão Estratégica para o Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social 
2000-2006, a colaboração com a Secretaria de Estado do Planeamento, de 1986 a 1994, com trabalhos 
na área da Economia Internacional e da Estratégia de Desenvolvimento, e a integração no grupo de 
trabalho que preparou em 2004 uma versão da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável. 

. 
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No âmbito da Prospectiva Estratégica nacional, além do DPP e de toda a sua equipa, 

destaca-se Maria do Rosário Partidário e a sua equipa do Instituto Superior Técnico que 

coordenou, entre outros, o relatório técnico BLOSSOM (Bridging long term scenario and 

strategy analysis: organisation and methods) publicado pela Agência Europeia de Ambiente 

(EEA) em 2011. Neste documento é apresentada uma síntese/avaliação das práticas actuais e 

seus antecedentes na Prospectiva Estratégica em Portugal, especialmente na área do 

ambiente, onde se conclui que a experiência prospectiva de política de impacte ambiental é, 

ainda, limitada (EEA, 2011). 

De salientar também, ao nível nacional, os trabalhos elaborados por Gaspar (1987) e 

Gaspar et al. (1989) e os estudos realizados para a criação de cenários no Programa Nacional 

da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) coordenados por Jorge Gaspar, que foram 

aprovados na Lei nº 58/2007 de 4 de Setembro. 

Tal como descrito, os cenários têm sido utilizados numa grande variedade de situações e 

contextos disciplinares (e.g. física, economia, social, geografia, ambiente), entre os quais se 

destaca a resolução de potenciais conflitos (Alcamo, 2001; Raskin, 2005). As diversas 

aplicações dos cenários têm dado origem a diferentes definições, sendo por isso um termo em 

constante evolução. 

A sustentabilidade representa um tipo de desenvolvimento que considera a interacção dos 

sistemas sociais, económicos e naturais, e que pressupõe uma auto-organização dinâmica e de 

evolução natural desses sistemas ao longo do tempo e do espaço (Hjorth e Bagheri, 2006; 

Reggiani e Nijkamp, 2009). Assim sendo, os cenários podem ser um excelente instrumento de 

apoio à operacionalização do planeamento sustentável, como descrito por Nijkamp e Vreeker 

(2000). 

Os cenários criados com o intuito de atingir o Desenvolvimento Sustentável, são gerados a 

partir de caminhos possíveis de (co)evolução da combinação dos sistemas naturais, 

económicos e sociais. Estes cenários incluem, tal como a generalidade dos processos de 

cenarização, a definição de um problema, uma caracterização das condições actuais e 

processos que conduzem à mudança, a identificação das incertezas e o reconhecimento de 

alternativas para as ultrapassar, e imagens do futuro. A caracterização da natureza da resposta 

do ambiente e do Homem em contraste com as condições futuras é a chave para a formulação 

do cenário que descreve o Desenvolvimento Sustentável (Swart et al., 2004). 

                                                                                                                                                                          
Posteriormente participou também na reformulação dessa mesma Estratégia que foi aprovada em 
Dezembro de 2006 (ISEGI, 2014). 
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Para Akgün et al. (2012) a formulação do Cenário de Desenvolvimento Sustentável (CDS) 

resulta de sessões de participação pública e opiniões de peritos, sem ligação directa à situação 

actual. Não existe uma ligação directa, mas indirectamente a população e os peritos serão 

sempre influenciados pelo que já conhecem e viveram no espaço, porque segundo Szpunar et 

al. (2007), a área do cérebro que é activada quando uma pessoa pensa como poderá ser o seu 

futuro é a mesma que guarda as recordações do passado. Deste modo, as pessoas que não 

conhecem nem nunca viveram no espaço sujeito à construção de um cenário futuro 

conseguem ser isentas e desenvolvem visões mais criativas e abertas, enquanto as que 

conhecem ou viveram nesse espaço criam cenários mais conservadores. 

O CDS para um dado local ou região é diferente do CDS para outro local ou região, ainda 

que sejam vizinhos espacialmente, pois os territórios físicos e sociais estão submetidos a 

diferentes tipos de pressões. Nos territórios ocorrem processos de evolução do conhecimento, 

do pensamento, dos sistemas naturais e da tecnologia a diferentes velocidades, tornando 

impossível a sua transposição. 

Os cenários agregam uma grande quantidade de informação, quantitativa e qualitativa, 

conhecimento e opiniões, apresentando-os de forma una, como um texto ou uma imagem, o 

que facilita a sua leitura pela comunidade ‘não científica’. Este facto faz com que os cenários se 

tornem num meio por excelência para avaliação e apresentação de resultados das certezas e 

incertezas que surgem no processo de desenvolvimento rumo à sustentabilidade. 

No ponto seguinte apresentam-se diversas tipologias de cenários e métodos de 

cenarização, finalizando-se com a descrição de modelos de análise dos dados, que poderão 

servir de apoio à avaliação de cenários. 

3.2. TIPOLOGIAS DE CENÁRIOS 

Vários autores têm identificado diferentes tipos de cenários na tentativa de criar um 

sistema de classificação de cenários, consistente e consensual, que facilite a comunicação, o 

entendimento, a comparação e o desenvolvimento de métodos para a construção de cenários. 

Neste ponto não se pretende fazer uma descrição exaustiva de tipologias de cenários, mas sim 

seleccionar apenas as mais referenciadas na literatura e simultaneamente consideradas 

relevantes para o contexto desta dissertação. 

Börjeson et al. (2006), baseando-se em diversas tipologias de cenários apresentadas por 

diferentes autores, identificaram três linhas principais alicerçadas em três questões distintas: 
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‘o que vai acontecer?’, ‘o que pode acontecer?’ e ‘o que é desejável que aconteça?’ que 

originam seis tipologias diferentes (Figura 10). 

Figura 10: Tipologias de cenários                                                                                                                                                     
(adaptado de Börjeson et al., 2006) 

Os cenários criados a partir da questão ‘o que vai acontecer?’ são cenários preditivos que 

utilizam dados do passado e presente para predizer o futuro. A principal ferramenta utilizada 

na construção de cenários preditivos são os modelos de simulação, que a partir da 

interpretação dos dados do passado permitem criar probabilidades de ocorrência no futuro. 

Nestes cenários parte-se do pressuposto que o futuro é semelhante ao passado, projectando 

dados históricos no futuro. Börjeson et al. (2006) dividem os cenários preditivos em duas 

subcategorias, os forecasts e os What-if scenarios, os primeiros são os que projectam os dados 

do passado no futuro, os segundos mostram o que poderá acontecer perante determinados 

pressupostos. Estes cenários têm melhores resultados em estudos de futuros próximos, 

porque se verificou que a sua taxa de sucesso diminui com o aumento do horizonte temporal 

para que os cenários são criados (Swart et al., 2004; Börjeson et al., 2006). 

A questão ‘O que pode acontecer?’, gera cenários exploratórios que, tal como o nome 

indica, exploram situações ou acontecimentos que são plausíveis de acontecer, partindo 

frequentemente de uma diversidade de perspectivas. Estes cenários são analisados de forma a 

abranger um vasto leque de possíveis desenvolvimentos e tipicamente têm como ponto de 

partida o futuro, são por isso criados para horizontes temporais maiores que os cenários 

preditivos. Os cenários exploratórios são normalmente usados quando os seus criadores têm 

bom conhecimento do funcionamento do sistema e pretendem explorar as consequências de 

determinadas acções (strategic scenarios). Apesar de ser menos frequente, os cenários 

exploratórios podem também ser utilizados quando as circunstâncias envolventes e 

possivelmente causadoras de alterações no sistema em análise são desconhecidas (external 

scenarios). A construção destes cenários apoia-se normalmente na opinião de especialistas ou 

peritos (Börjeson et al., 2006; Ramos, 2008). 

Preditivos 

Cenários 

Exploratórios Normativos 

Forecasts What-if External Strategic Preserving Transforming 
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Por último, apresentam-se os cenários originados pela questão ‘o que é desejável que 

aconteça?’ da qual resultam os cenários normativos ou prescritivos. Estes estabelecem uma 

situação futura desejada e procuram caminhos para a atingir, partindo da situação presente. 

Quando é necessário que ocorra uma mudança estrutural no sistema para atingir um 

determinado objectivo desejado, os cenários denominam-se de transforming scenarios. Se 

pelo contrário, essa mudança estrutural não for necessária então os cenários são designados 

por preserving scenarios (Börjeson et al., 2006). 

As tipologias propostas por Börjeson et al. (2006) são as mais referidas na bibliografia 

consultada e a sua escolha está condicionada pelo tipo de desenvolvimento que se pretende 

representar com os cenários. Se se quiser explorar novos caminhos de desenvolvimento, trata-

se de um cenário exploratório. Se existir um caminho específico para alcançar um objectivo 

desejado, que seja condicionado por este, é um cenário normativo. Se se pretender seguir um 

desenvolvimento sem intervenções está-se perante um preditivo. 

Consoante o tipo de dados disponíveis e/ou as opções tomadas pelos técnicos de 

cenarização existem dois tipos de classificação de cenários. Os cenários representados por 

narrativas, isto é, em forma de um texto, que são denominados de cenários qualitativos e os 

cenários representados por números/modelos, ou seja, conjuntos de indicadores numéricos, 

que se intitulam de cenários quantitativos (Figura 11). 

 

Figura 11: Cenários, modelos e narrativas                                                                                                                                 
(adaptado de Nakicenovic et al., 2000) 

Os cenários quantitativos baseiam-se em dados numéricos e são calculados quase sempre a 

partir de modelos formais/conceptuais, que utilizam algoritmos matemáticos para auxiliar na 

fundamentação dos conteúdos dos cenários, que representam relações chave dos sistemas 

humanos e ambientais. O procedimento de aplicação de modelos quantitativos, é geralmente 

iterativo, dando a possibilidade de identificar as interacções, comportamentos e consequentes 

impactes, face à alteração de variáveis nos sistemas. Exemplos de modelos quantitativos que 
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podem ser aplicados na construção de cenários e reconhecimento da estrutura dos 

indicadores são a Análise Multicritério, as Redes Neuronais Artificiais, os Autómatos Celulares, 

as cadeias de Markov, os Modelos de Agentes e o Modelo Monte Carlo. 

Os cenários quantitativos são mais difíceis de compreender por pessoas não especializadas, 

e muitas vezes dão aso a interpretações erróneas dos resultados. Além disso, a informação 

numérica pode levar a que os cenários sejam confundidos com previsões (Partidário, 2008a). 

Esta classe de cenários apresenta também limitações relacionadas com a disponibilidade de 

dados numéricos, que serão os dados de entrada para a criação dos modelos. A falta desses 

dados inibe a aplicação destes modelos a parte do mundo. 

Os cenários qualitativos ou de narrativa fornecem informações ou descrições sobre o 

carácter dos elementos como os seus comportamentos, incertezas, interacções causais, 

tradições e desejos/vontades através de palavras, fotografias, mapas, e outros elementos 

visuais. Segundo Partidário (2008a) são mais fáceis de compreender e podem facilmente 

representar os pontos de vista das diferentes partes interessadas (stakeholders), mas 

frequentemente os seus pressupostos não são explícitos, dificultando a sua fundamentação. 

Os cenários de desenvolvimento devem resultar da conjugação de cenários quantitativos e 

qualitativos. Os primeiros fornecem a objectividade incluída nos indicadores disponíveis nos 

elementos dos sistemas mensuráveis, e os segundos a incerteza e a subjectividade necessária 

para a descrição dos sistemas sociais (Swart et al., 2004; Partidário, 2008a). Van Notten et al. 

(2003) acrescentam que os cenários qualitativos podem facilitar a comunicação de cenários 

quantitativos, assim como, quando possível, a quantificação de informação pode ajudar a 

testar a plausibilidade e consistência dos cenários qualitativos. 

Apesar desta evidente complementaridade entre cenários qualitativos e quantitativos ser 

consensual, a fusão entre os dois ainda representa um desafio metodológico (van Notten et 

al., 2003). 

Akgün et al. (2012) propõe outras tipologias de cenários que se dividem em três categorias 

diferentes: os descritivos versus normativos, os projectivos versus prospectivos e os de senso-

comum versus os que se baseiam no conhecimento de peritos. 

Os cenários descritivos baseiam-se, essencialmente, no conhecimento das tendências do 

passado e presente, não sendo tidas em consideração possíveis alterações futuras. Os cenários 

normativos focam-se num desenvolvimento desejado, que podem resultar, por exemplo de 

sessões com stakeholders, de inquéritos à população ou de decisões conjuntas de grupos de 

peritos, permitindo criar diferentes cenários para uma mesma situação. 
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Na segunda categoria de tipologias, os cenários podem ser projectivos quando o ponto 

inicial corresponde à situação actual, e em conjunto com as tendências de impactes futuros 

formam uma ‘imagem’ do futuro. Os cenários projectivos são conservadores, limitando a 

criatividade dos seus mentores. Nos cenários prospectivos, primeiro é descrita uma situação 

futura, e só depois são definidas/identificadas as medidas/caminhos que podem conduzir à 

situação actual. Este tipo de cenários prospectivos são frequentemente denominados de 

normativos, pela sua natureza, pois permitem utilizar a criatividade na sua construção. Nestes 

cenários a situação futura não tem por base conhecimento de peritos ou população, pode 

simplesmente basear-se na criatividade de uma só pessoa. 

Por último, a terceira categoria é composta por cenários de senso-comum que são 

orientados pelo uso de hipóteses e opiniões partilhadas pela maioria da população, permitindo 

construir novas situações futuras. Os cenários baseados no conhecimento de peritos utilizam 

as opiniões de peritos em áreas do conhecimento onde estes sejam capazes de desenvolver 

‘imagens’ realistas e criativas do futuro, sem constrangimentos de ideias/ocorrências actuais. 

Akgün et al. (2012) afirmam que, segundo a tipologia proposta, o CDS é por natureza 

normativo ou prospectivo. Swart et al. (2004) consideram que os tipos de cenários que melhor 

se aplicam à análise do Desenvolvimento Sustentável são principalmente descritivos, ou seja, 

cenários que descrevem possíveis assunções a partir do que se conhece das tendências e 

condições actuais. Os principalmente normativos são os cenários criados para conduzir a um 

futuro, construído com valores subjectivos atribuídos pelos seus autores. 

Os cenários devem conter elementos de ambos os tipos, descritivo e normativo, daí ser 

utilizada a nomenclatura principalmente, com o devido enfase no tipo principal. A escolha do 

tipo de cenários depende dos objectivos pretendidos, os normativos representam tentativas 

organizadas para avaliar a viabilidade de alcançar determinados futuros desejados e as suas 

consequências de modo a evitar riscos indesejáveis. Os cenários descritivos, por outro lado, 

tentam articular diferentes futuros desenvolvimentos sociais plausíveis e explorar as suas 

consequências. 

Resumindo, as diversas tipologias descritas apresentam algumas similaridades entre elas, e 

até se podem complementar nalguns casos. A sua aplicação/selecção depende do objectivo 

pretendido, sendo difícil a sua escolha a priori. No entanto, é consensual que os cenários 

normativos são os mais referidos para o desenvolvimento do CDS, mas podem ser 

complementados pelos cenários exploratórios de Börjeson et al. (2006) e/ou pelos cenários 

prospectivos de Akgün et al. (2012) e/ou pelos cenários descritivos de Swart et al. (2004). 
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Como todos estes cenários são muito similares nas suas definições, optou-se pela tipologia de 

Börjeson et al. (2006) nos conceitos referidos posteriormente por ser a mais referida na 

bibliografia de referência. 

Os cenários exploratórios podem ser os mais indicados para complementar a criação do 

cenário normativo. Isto porque o Desenvolvimento Sustentável ainda é um assunto que deve 

ser explorado e para o qual não existe uma resposta definida e aplicável em qualquer parte do 

mundo, principalmente por integrar diferentes sistemas, que produzem diferentes respostas a 

diferentes acções. Por exemplo, o que pode ser uma boa acção num sistema poderá afectar o 

outro negativamente, assim o CDS deve resultar da análise de diferentes cenários 

exploratórios. 

3.3. MÉTODOS DE CENARIZAÇÃO 

Desde a década de 1950, que se têm definido diversos métodos para a cenarização, uns 

perduraram no tempo sofrendo algumas alterações, na tentativa de aperfeiçoamento e 

adaptação a novos objectivos, enquanto outros têm sido criados a pensar em objectivos 

específicos. 

O desenvolvimento de metodologias de construção de cenários surgiu no período pós 2ª 

Guerra Mundial, na década de 1950, para fundamentar o planeamento estratégico militar dos 

Estados Unidos da América (EUA). Este processo foi protagonizado por Herman Kahn 

investigador da RAND Corporation12

Na mesma década, 1950, em França, Gaston Berger e os seus sucessores, Pierre Masse e 

Bertrand de Jouvenel, criaram uma outra metodologia de construção de cenários dedicada ao 

ordenamento do território, denominada La Prospective. Esta metodologia foi inicialmente 

desenvolvida no Centre d’Études Prospectives e posteriormente no departamento do 

Ministério dos Espaços Rurais e Gestão do Território conhecida por DATAR

. 

13

Além dos objectivos para que foram criadas, estas duas abordagens distinguem-se, 

principalmente, pela escala espacial e pela situação de partida. No primeiro caso, a abordagem 

de Kahn é global enquanto a de Berger nacional. No segundo caso, Kahn parte da situação 

actual e explora diferentes alternativas e tendências para uma diversidade de cenários futuros, 

enquanto a La Prospective começa por construir uma visão futura e estuda as formas como 

. 

                                                           
12 RAND é um acrónimo de Research and Development, que se pode traduzir por Pesquisa e Desenvolvimento. A 
RAND Corporation foi constituída por um grupo de investigadores, em 1946, fruto de um projecto conjunto entre a 
US Airforce e o Douglas Aircraft company. Até à década de 1960, este grupo trabalhou quase exclusivamente para a 
US Airforce na elaboração de estudos de gestão da defesa (Bradfield et al., 2005). 
13 DATAR - Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale (delegação para a gestão do território e 
acção regional) – criada em 1963 (Bradfield et al., 2005). 
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esse futuro poderá acontecer, prevendo os caminhos e tendências possíveis (Bradfield et al., 

2005). Os cenários que resultam da abordagem Kahn são qualitativos, apresentando-se em 

forma de narrativa; os cenários construídos segundo a abordagem de Berger são qualitativos e 

quantitativos. 

O principal desafio do processo de cenarização é o conhecimento da estrutura dos sistemas 

em estudo e dos factores internos e externos a esses sistemas. A estrutura dos sistemas 

reconhece as ligações e as relações, lineares ou complexas, entre as diferentes partes, isto é, o 

funcionamento dos sistemas. Os factores internos e externos além de serem identificados 

devem ser distinguidos, porque os internos são controláveis, e os externos estão fora do 

âmbito de influência do sistema, não podendo ser controláveis (Börjeson et al., 2006). 

Conhecendo a estrutura do sistema e as suas forças motrizes pode-se simular o que poderá 

acontecer no futuro e, assim, identificar possíveis descontinuidades no processo de 

desenvolvimento. 

O processo de cenarização consiste em três fases fundamentais, cuja composição varia 

consoante os autores, objectivos, tipologias e estruturas. As três fases são: 

i. Identificação do objectivo e do foco do exercício de cenarização e reconhecimento das 

forças motrizes do sistema (fase preparatória ou scenario thinking); 

ii. Desenvolvimento de cenários (fase de desenvolvimento ou scenario planning); 

iii. Aplicação dos cenários ao objectivo para os quais foram propostos (fase de aplicação 

ou scenario building) (O’Brien e Meadows, 2013; Polczynski, 2009). 

Em 2003, van Notten et al. propuseram uma tipologia de desenvolvimento de cenários 

composta pelas três fases descritas, mas denominaram-nas de forma diferente: o objectivo do 

projecto (‘porquê?’), a concepção do processo (‘como?’) e o conteúdo do cenário (‘o quê?’). 

Nesta tipologia existem fortes conexões entre as fases. O objectivo do projecto influencia a 

concepção do processo que, por sua vez, influencia o conteúdo do cenário. A ligação entre o 

conteúdo do cenário e o objectivo do projecto depende do desenvolvimento do cenário, se é 

cíclico ou fica concluído na construção do cenário (Figura 12). 
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Figura 12: Esquema de tipologias de desenvolvimento de cenários de van Notten et al. (2003) 

Nesta tipologia de van Notten et al. (2003) os cenários poderão ser normativos ou 

exploratórios. O processo é intuitivo ou formal consoante os dados forem qualitativos ou 

quantitativos, respectivamente. Quanto ao conteúdo este pode ser complexo ou simples, 

dependendo da homogeneidade das variáveis, da sua dinâmica ou do nível de integração (van 

Notten, 2005) (Quadro 6). 

Quadro 6: Detalhes das tipologias de cenários propostas por van Notten et al. (2003) 

 

Para van Notten et al. (2003) as três grandes fases de desenvolvimento de cenários são 

cíclicas. Postma e Liebl (2005) afirmam que o desenvolvimento de cenários resulta, 

frequentemente, de um processo iterativo, onde são experimentadas diferentes alternativas 

até obter o melhor resultado para o objectivo pretendido. Ou seja, a fase a) não é revista, pois 

objectivo do 
projecto

(‘porquê?’)

concepção do 
processo
(‘como?’)

conteúdo do 
cenário

(‘o quê?’)

Cenário Características

A objectivo do projecto: I. inclusão de normas? | descritivo vs  normativo
exploração vs  apoio à tomada II. ponto vantagem | predição vs  backcasting

de decisão
III. assunto | baseado numa questão, área ou instituição
IV. escala temporal | longo vs  curto prazo
V. escala espacial | global/supranacional vs  nacional/local

B concepção do processo: VI. dados | qualitativos vs quantitativos
intuitivo vs  formal VII. método de compilação dos dados | participativo vs pesquisa bibliográfica

VIII. recursos | extensivos vs l imitados
IX. condições institucionais | abertas vs contidas

C conteúdo do cenário: X. tempo | longo vs curto
complexo vs  simples XI. variáveis | heterogéneas vs  homogéneas

XII. dinâmicas | periféricas vs tendênciais
XIII. nível de desvio | alternativo vs  convencional

XIV. nível de integração | alto vs  baixo

Tema
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nessa fase é definido o objectivo e esse não deve ser alterado no desenvolvimento do 

processo, logo não se trata de um processo cíclico mas simplesmente iterativo. 

Vários autores (Alcamo, 2001; O’Brien, 2004; Partidário, 2008a; Ramos, 2008; Scearce et 

al., 2004; Postma e Liebl, 2005; Polczynski, 2009) advogam procedimentos genéricos de 

cenarização, que se podem sintetizar nas seguintes etapas sequenciais e iterativas: 

i. Descrição do objectivo de forma clara e identificação da área de estudo ou de aplicação; 

ii. Percepção do funcionamento do sistema (variáveis-chave); 

iii. Identificação das forças motrizes ou factores que provocam alterações no sistema; 

iv. Estabelecimento do ano de referência ou ponto de partida do cenário (ano mais recente 

para o qual existe informação disponível e adequada) e definição da escala espacial de 

trabalho; 

v. Ordenação das forças motrizes segundo a sua relevância para o objectivo definido, grau 

de incerteza e a capacidade de controlo; 

vi. Definição das incertezas críticas; 

vii. Selecção de tema ou lógica subjacente a cada cenário; 

viii. Definição do horizonte temporal e pontos intercalares no tempo (time steps) 

(geralmente o número de passos é reduzido devido ao elevado esforço analítico 

necessário para os concretizar); 

ix. Concepção de uma imagem ou de uma narrativa de cada cenário gerado; 

x. Verificação da consistência e plausibilidade de cada cenário; 

xi. Avaliação das implicações ou impactes de cada cenário; 

xii. Desenvolvimento e verificação das opções estratégicas; 

xiii. Publicação e implementação dos planos. 

Um aspecto fundamental do desenvolvimento de cenários é o que resulta dos pontos iii e v, 

que se referem às forças motrizes. As forças motrizes são os factores internos ou externos que 

afectam o sistema, provocando alterações no seu funcionamento. As forças motrizes internas 

são controláveis e podem provocar alterações reduzidas ou expectáveis no horizonte temporal 

definido. As forças motrizes externas são mais incertas no seu comportamento, logo não são 

controláveis. As forças externas são comumente designadas de incertezas. 

Na construção do CDS, as forças motrizes podem ser agrupadas nas quatro áreas temáticas 

principais do desenvolvimento: ambiente, economia, social e institucional, que se subdividem 

em subtemas compostos por indicadores que podem auxiliar na percepção do comportamento 

das forças motrizes dos sistemas. 
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O ponto v, da sequência acima apresentada, “Ordenação das forças motrizes segundo a sua 

relevância, e o grau de incerteza e capacidade de controlo para o objectivo definido”, tem 

como objectivo a identificar as principais incertezas que afectam os sistemas. Segundo a 

bibliografia consultada, essas incertezas são nomeadas de incertezas críticas (ponto vi). A 

ordenação (ponto v) pode ser realizada através de modelos matemáticos, por exemplo Redes 

Neuronais Artificiais não-supervisionadas, Análise por Componentes Principais, Análise 

Factorial, ou pela consulta de stakeholders e peritos para o objectivo ou na área de estudo, 

sendo estes os métodos mais recorrentes na literatura da especialidade. 

Em 2004, a Global Business Network propôs uma metodologia que define como incertezas 

críticas as duas principais incertezas resultantes do ponto v. Cada uma dessas duas incertezas é 

o referencial de cada eixo, de um sistema de eixos ortogonais (Figura 13 (a)), no qual surgem 

quatro quadrantes, ou quatro cenários, em que cada um cruza duas das incertezas em maior 

e/ou menor destaque (Scearce et al., 2004). 

Em 2005, a Shell criou uma estrutura triangular com três incertezas críticas, ao conceber 

uma estrutura em que os vértices do triângulo representam as incertezas e os lados os 

cenários que cruzam as incertezas dos dois vértices de cada aresta. Esta estrutura pode dar 

origem a três cenários diferentes (Figura 13 (b)) (Shell, 2005). 

  

(a) (b) 

Figura 13: Esquema conceptual de cenários com quatro (a) e três (b) incertezas críticas                                                               
(adpatado de Scearce et al., 2004 e Shell, 2005, respectivamente) 

Muitas vezes é difícil seleccionar apenas duas ou três incertezas e aplicar os esquemas ou 

estruturas representadas na Figura 13, porque além do cruzamento entre incertezas, os 

cenários podem resultar do cruzamento das incertezas com acções ou intervenções, que 

podem provocar alterações estruturais no sistema, por exemplo na definição de cenários 
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exploratórios. Assim, um outro esquema aplicado nalguns projectos, e.g. ESPON (European 

Observation Network, Territorial Development and Cohesion), SECOA (Solutions for 

Environmental contrasts in Coastal Areas), consiste em cruzar numa matriz incertezas com 

acções ou intervenções e nas células dessa matriz surgem diferentes cenários (Quadro 7). O 

esquema matricial é mais flexível porque o número de incertezas e acções não tem limites 

definidos. No entanto deve-se procurar restringir o número de incertezas e acções, pois 

quando há muita formação a decisão, a discussão, a apreensão e a comparação tornam-se 

mais confusas e complexas. 

Quadro 7: Matriz de cenários que resulta do cruzamento entre intervenções e incertezas críticas                          
(adpatado de Morgado et al., 2013) 

  Incertezas críticas 
Sem incerteza Incerteza 1 Incerteza 2 Incerteza n 

In
te

rv
en

çõ
es

 Nenhuma intervenção cenário A0 cenário A1 cenário A2 cenário Na 
Intervenção 1 cenário B0 cenário B1 cenário B2 cenário Bn 
Intervenção 2 cenário C0 cenário C1 cenário C2 cenário Cn 
Intervenção n cenário D0 cenário D1 cenário D2 cenário Dn 

 

A estruturação dos cenários segundo um sistema de eixos ortogonais, um triângulo ou uma 

matriz, facilita a comunicação, organização e leitura das incertezas críticas e acções ou 

intervenções que cada cenário pode representar. Não sendo mais que uma imagem/esquema 

conceptual que representa a lógica subjacente a cada cenário, a utilização destas estruturas 

não é essencial ao processo, é opcional. 

Quanto ao horizonte temporal dos cenários, ponto viii, conforme van Notten et al. (2003) 

este pode ser a longo ou a curto prazo. Os cenários a curto prazo representam um futuro entre 

3 a 10 anos, enquanto os cenários a longo prazo encontram-se a 25 ou mais anos. A estes 

últimos, Ramos (2008) acrescenta, que se aplicam quando se trata de processos de 

transformação lenta, assumindo-se uma perspectiva transgeracional. 

Tonn et al. (2006) elaboraram um estudo sobre a maneira como as pessoas pensam no 

futuro, que contou com a participação de 572 pessoas, de 24 países diferentes. Neste estudo 

concluiu-se que quando as pessoas ouvem a palavra ‘futuro’ interpretam-na no contexto das 

suas próprias vidas, pensando num ponto no tempo 10 a 15 anos além do presente. Quando se 

fala em períodos entre os 15 e 20 anos, os inquiridos do mesmo estudo, tendem a perder a 

capacidade de imaginar o futuro, tornando-se mais pessimistas. 
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Deste modo, se a concepção de cenários incluir um processo participativo em qualquer das 

suas fases, é aconselhável que tenha um horizonte temporal entre os 10/15 anos, para que os 

resultados sejam mais fiáveis e representem verdadeiras aspirações dos inquiridos. Sobre este 

tema, Ramos (2008) acrescenta ainda que quando os cenários são concebidos para estimular 

discussões sobre o futuro, é vantajoso ter alguns cenários que se situem mais na continuidade 

das tendências actuais. Ou seja, cenários preditivos, e outros que quebrem essas tendências, 

tendem a ser vistos como ‘menos prováveis’. 

A construção do CDS deve ser pensada como um processo contínuo e sistémico, ou seja, a 

longo prazo, no entanto, tal como referido anteriormente, os pontos intercalares/time steps 

do desenvolvimento contínuo e sustentável, devem situar-se no curto prazo para incluir a 

participação da população. A avaliação do progresso do CDS deve abranger actualizações 

seguindo os progressos da tecnologia, do conhecimento, do ambiente físico, social, económico 

e institucional, porque os sistemas estão em constante interacção e alteração. 

No ponto ix são elaborados os cenários qualitativos e/ou quantitativos, isto é, são 

integrados os elementos resultantes dos pontos anteriores e preditas alternativas hipotéticas 

de desenvolvimento dos sistemas analisados no presente, passado ou futuro, dependendo do 

objectivo do processo de cenarização. 

Os pontos x e xi, dos métodos de cenarização anteriormente apresentados, correspondem 

à avaliação da plausibilidade e consistência, e à identificação de impactes possíveis resultantes 

de determinadas acções ou estratégias preditas nos cenários obtidos no ponto ix. 

A plausibilidade de um cenário é avaliada pela resposta à questão “pode acontecer?”, se 

esta for positiva então pode-se considerar que se trata de um cenário que está dentro dos 

limites do aceitável, do que é admissível de acontecer no futuro, baseando-se no que 

actualmente se conhece. Além de plausíveis, os cenários devem ser internamente 

consistentes, isto é, a combinação de lógicas num cenário não deve apresentar incongruências 

que possam pôr em causa a sua credibilidade. Esta coerência de lógicas é analisada com base 

em acontecimentos passados, presentes e futuros próximos dos sistemas em estudo. 

A avaliação da plausibilidade e consistência dos cenários pode ser efectuada por grupos de 

peritos ou stakeholders que tenham participado no processo de construção dos cenários ou 

que sejam externos à construção, sendo apenas chamados a avaliar (Swart et al., 2004). Uma 

outra forma de fazer a avaliação é através da análise lógica (Gordon, 2008). 

A avaliação por análise de lógica pode ser efectuada recorrendo a modelos estatísticos 

computacionais, tais como, a Análise Multicritério, as Redes Neuronais Artificiais, os 
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Autómatos Celulares e os Modelos de Multi-Agentes, entre outros. Estes modelos são mais 

aplicados na avaliação de cenários quantitativos, apesar de também poderem ser utilizados 

em cenários qualitativos, desde que a sua informação possa ser quantificável recorrendo a 

escalas ordinais e nominais, seguindo o mesmo critério para todos os sistemas envolvidos nos 

cenários. 

Quanto à identificação de impactes (ponto xi), esta tem como objectivo propor medidas de 

minimização para que os sistemas sejam menos afectados por possíveis alterações preditas 

nos cenários, auxiliando, assim, a monitorização dos planos que daí possam resultar 

(Mahmoud et al.,2009). Nesta fase são extraídos os resultados qualitativos ou quantitativos 

dos cenários e analisadas as implicações para a gestão de recursos e/ou a tomada de decisões 

ao nível dos diferentes sistemas fundamentais do cenário. Deste modo, é essencial que a 

análise seja integrada e não focada num só ponto, para que não se beneficie um sistema em 

detrimento de outro também considerado fundamental. 

Quando se avaliam os impactes e riscos inerentes que resultam de um cenário, geralmente, 

recorre-se a diagramas de influência, árvores de decisão, matrizes comparativas, planos de 

contingência, análises de custo/benefício, avaliação das vulnerabilidades, entre outros, que 

podem auxiliar a informar melhor os participantes de uma sessão de avaliação com 

stakeholders e/ou peritos (Mahmoud et al.,2009). 

Em síntese, não existem cenários “bons” ou “maus”. Qualquer cenário poderá ser “bom” 

para um dado sistema e, consequentemente, “mau” para o outro. O importante não é que a 

predição de um cenário aconteça como pensado no futuro, mas sim conseguir entender a 

estrutura do futuro e identificar possíveis fenómenos emergentes em resposta a determinadas 

alterações (Gordon, 2008). 

3.4. CENÁRIOS – MODELAÇÃO E AVALIAÇÃO 

No modelo de avaliação proposto na presente dissertação foram experimentados dois 

métodos, um linear, composto pela Análise de Componentes Principais e pela AC, e um 

não-linear, uma rede neuronal não-supervisionada designada mapas de características 

auto-organizadas - SOM.  

Ambos os métodos propostos foram experimentados nalgumas aplicações como a de Astel 

et al. (2007) que os comparou utilizando um conjunto de dados para monitorização da 

qualidade da água, recolhidos em diferentes troços do rio Struma na Bulgária. Morgado et al. 
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(2007) também fizeram uma comparação dos 2 métodos aplicados a ensaios de modelação 

geográfica de indicadores de apoio a políticas públicas territoriais, em Portugal Continental. 

Os SOM foram aplicados por Mostafa (2010), a 140 países com Pegada Ecológica, tendo-se 

concluído que os modelos SOM são capazes de melhorar a qualidade dos grupos formados, 

quando se utilizam dados ambientais multidimensionais. Juntunen et al. (2013) criaram um 

modelo para avaliar a qualidade da água no processo de tratamento desta para o consumo 

humano. Este processo envolve muitos fenómenos físicos e químicos, que são muito difíceis de 

avaliar através dos métodos tradicionais de análise de dados. Ao aplicarem as redes SOM 

Juntunen et al. (2013) concluíram que estas são uma óptima opção na avaliação de processos 

físicos pouco conhecidos e muito complexos, mas a sua aplicação ainda constitui um desafio. 

Além das aplicações referidas, o SOM foi utilizado por Abrantes et al. (2005) na análise 

exploratória de padrões das dinâmicas metropolitanas do sistema urbano português, tendo o 

método sido considerado robusto na extracção da Tipologia de Dinâmicas Metropolitanas – 

DIMET. Também no projecto SECOA foram aplicadas as redes SOM que permitiram resolver a 

ausência de dados de alguns casos-estudo, reduzir a dimensionalidade dos dados e formar 

agrupamentos por taxonomias do território e conflitos (Londei, 2013). 

Bação et al. (2005 e 2008) propuseram uma extensão do SOM orientada especialmente 

para a exploração de dados espaciais, denominado GeoSOM. Henriques et al. (2012) 

construíram um conjunto de ferramentas implementadas em Matlab e mostraram que 

utilizando o GeoSOM é possível criar grupos com forte auto correlação espacial. Todavia, ao 

aplicarem o GeoSOM à Área Metropolitana de Lisboa perceberam que nos grupos formados é 

possível detectar áreas espacialmente homogéneas e heterogéneas, em que as heterogéneas 

resultam de regiões onde embora os atributos espaciais sejam similares os não-espaciais 

apresentam baixa correlação. 

Da análise das aplicações apresentadas, concluiu-se que estes seriam alguns dos métodos 

adequados à construção de um modelo para avaliação de cenários para o Desenvolvimento 

Sustentável, sendo em seguida descritas as principais bases teóricas desses procedimentos. 

3.4.1. Método linear – Análise em Componentes Principais e Análise de Clusters 

A Análise em Componentes Principais (ACP) é uma técnica de análise exploratória 

multivariada de dados, que permite sintetizar informações de variáveis correlacionadas (de 

certa forma redundantes) em Componentes Principais (CP), ou seja, em variáveis não 

correlacionadas/independentes (ortogonais) que resultam de combinações lineares das 

variáveis originais, como nas equações (3.1). 
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= + + +

= + + +

= + + +

1 11 1 21 2 1

2 12 1 22 2 2

1 1 2 2

...

...

...
...

p p

p p

m m m pm p

CP a X a X a X

CP a X a X a X

CP a X a X a X

 (3.1) 

Em que m representa o número total de componentes (CP), p o número de variáveis (X) e 

apm

Estas combinações lineares resultam da análise da variância-covariância de um 

determinado fenómeno, que é representado/medido pelas variáveis originais, revelando as 

principais relações ou comportamentos entre as variáveis e das variáveis com as unidades de 

análise (Maroco, 2003). Deste modo, as variáveis originais devem ser definidas na mesma 

unidade de medida, se possível, ou então devem ser todas uniformizadas de modo a que 

tenham variância unitária entre elas (Reis, 2001). 

 o peso da variável p na componente m, ou seja, o loading da variável na componente. 

Do processo de ACP resulta um conjunto de CP que representa uma solução única, pois 

cada uma explica o máximo possível da variância não explicada e tem de ser ortogonal a todas 

as CP definidas anteriormente. 

Assim, a ACP possibilita a redução do número de variáveis originais, facilitando a análise 

dos fenómenos em estudo, porque com um menor número de CP pode-se representar uma 

grande parte da variância das variáveis originais. Além deste facto, as CP extraídas de uma ACP 

podem, posteriormente, ser utilizadas em análises estatísticas que exijam que as variáveis de 

entrada sejam independentes, por exemplo AC, ou Regressão Múltipla (Maroco, 2003). 

As CP que resultam da ACP podem ser submetidas a vários tipos de rotação, por métodos 

ortogonais, os mais utilizados, (por exemplo: VARIMAX, EQUIMAX e QUARTIMAX) ou por 

métodos oblíquos. A rotação dos dados tem como objectivo principal transformar os 

coeficientes das CP numa estrutura simplificada14

O método ortogonal de rotação das CP mais utilizado é o VARIMAX, que foi proposto por 

Kaiser (1958). Este método pretende que em cada CP existam apenas alguns pesos 

significativos e que os restantes se aproximem de zero, deste modo é maximizada a variação 

entre os pesos de cada CP (Reis, 2001). Assim, a rotação vai revelar quais as variáveis originais 

que mais contribuem para a respectiva componente. 

. 

                                                           
14 Uma estrutura simplificada consiste num conjunto de vectores, cada um com coeficientes não-nulos apenas para 
um reduzido número de variáveis e sem sobreposições de vectores, isto é, divide-se o conjunto inicial de variáveis 
em subconjuntos tão independentes entre si quanto possível (Reis, 2001). 
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Outro método de rotação, QUARTIMAX, torna o peso de cada uma das variáveis elevado 

para um número reduzido de CP e próximos de zero para as restantes. A EQUIMAX pretende 

encontrar o equilíbrio entre o VARIMAX e o QUARTIMAX tendo como objectivo a simplificação 

dos pesos tanto nas CP, como nas variáveis (Abreu, 2006). 

Os métodos de rotação oblíqua retiram o pressuposto da independência entre as CP, 

permitindo a rotação livre das CP de modo a simplificarem os resultados (Abreu, 2006). 

Um procedimento subjectivo, e sobre o qual se encontram algumas divergências na 

literatura da especialidade, é relativo ao número de CP que se devem extrair da ACP. 

De acordo com o critério de Kaiser (1958) são extraídas todas as CP cujos valores próprios 

sejam maiores ou iguais a 1, o que implica que as CP que extraem menos do que o equivalente 

à variância de uma variável original são excluídas. Segundo Hair et al. (2010) este é o critério 

mais utilizado e menos subjectivo. 

Cattell (1966) propõe o Scree test que consiste num gráfico onde no eixo das abcissas são 

representados os valores próprios de cada CP, que surge no eixo das ordenadas. Neste critério, 

Cattell sugere que o ponto de “corte” seja o ponto onde o decréscimo do valor próprio se 

torna mais suave ou horizontal. 

Por último, o critério que encontra maior divergência na extracção de CP da ACP consiste 

na inclusão de CP suficientes para a explicar 70% da variância (Reis, 2001), ou de 60% da 

variância em ciências sociais onde a informação é frequentemente menos precisa (Hair et al., 

2010), ou de pelo menos 95% da variância para as ciências exactas (Hair et al., 2010). 

A AC é, tal como a ACP, uma técnica de análise exploratória multivariada, que permite 

classificar unidades de análise ou variáveis em grupos homogéneos relativamente a uma ou 

mais características comuns. 

Assim, quando uma variável ou unidade de análise é classificada num grupo, significa que é 

semelhante aos elementos pertencentes ao mesmo grupo e dissemelhante dos elementos que 

pertencem aos outros grupos. Deste modo, a AC permite a leitura da estrutura dos dados. 

Há dois grandes grupos de métodos de AC: os métodos hierárquicos e os métodos 

não-hierárquicos. Nos primeiros parte-se do princípio que cada sujeito é um grupo e vão sendo 

agrupados segundo as suas proximidades. Nos métodos não-hierárquicos fixa-se um número 

de classes que se pretende constituir e realiza-se uma classificação dos n elementos no 

número de classes definidas, por fim através da transferência de elementos de umas classes 
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para as outras tenta-se uma “boa” classificação, criando classes mais homogéneas (Cadima, 

2010). 

Em ambos os métodos, hierárquicos e não-hierárquicos, o agrupamento de sujeitos ou 

variáveis resulta de medidas de semelhança ou de dissemelhança. Nos agrupamentos de 

sujeitos, as medidas baseiam-se em distâncias métricas enquanto no agrupamento de 

variáveis utiliza-se medidas de correlação ou associação (Johnson e Wichern, 2007). Na 

presente dissertação foram agrupados sujeitos, isto é, concelhos, e como tal apresentam-se as 

medidas de semelhança (ou de proximidade) e de dissemelhança (ou de distância) mais 

utilizadas: 

- Distância Euclidiana: corresponde à distância geométrica num espaço multidimensional 

(3.2). É a mais utilizada medida de distância. 

 = −∑ 2( , ) ( )i i
i

D x y x y  (3.2) 

Onde ix é o valor da variável i no sujeito x e iy  o valor da variável i no sujeito y . 

- Distância Euclidiana quadrada: consiste no quadrado da distância euclidiana apresentada 

anteriormente, e é utilizada com o objectivo de dar progressivamente maior peso aos objectos 

que estão mais distantes (3.3). 

 = −∑ 2( , ) ( )i i
i

D x y x y  (3.3) 

- Distância de Manhattan: corresponde à distância que seria percorrida de um dado ponto 

para outro seguindo pelos limites de uma quadrícula. Assim, a distância de Manhattan é igual à 

soma das diferenças entre as dimensões dos dois pontos (3.4). 

 = −∑( , ) i i
i

D x y x y  (3.4) 

- Distância de Chebychev: corresponde à distância máxima entre dois vectores em qualquer 

das dimensões das coordenadas. É utilizada quando se pretende realçar as diferenças entre 

dois objectos (3.5). 

 = −( , ) i iD x y max x y  (3.5) 

- Distância de Mahalanobis: baseia-se nas correlações entre variáveis, a partir das quais 

diferentes padrões podem ser identificados e analisados. Esta dimensão é útil na medição da 

similaridade entre uma amostra conhecida e uma desconhecida e é indiferente à escala. 
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A distância de Mahalanobis de um vector multivariado = 1 2 3( , , ,..., )T
px x x x x de um grupo 

de valores com média µ µ µ µ µ= 1 2 3( , , ,..., )T
p  e uma matriz de co-variância V  é definida pela 

equação (3.6)(Mahalanobis, 1936) 

 µ µ−= − −1( ) ( ) ( )TD x x S x  (3.6) 

As medidas de semelhança e de dissemelhança entre sujeitos não representam a única 

opção que se tem de tomar numa AC e como na presente dissertação foram aplicados 

métodos hierárquicos de AC, a outra decisão a tomar esteve relacionada com a determinação 

do melhor critério para a agregação de classes. Os critérios mais recorrentemente utilizados 

são: 

- Vizinho Mais Próximo: a distância entre dois grupos é determinada pela distância mais 

curta entre dois objectos em diferentes grupos. 

- Vizinho Mais Distante: a distância entre dois grupos corresponde à maior distância entre 

dois objectos em diferentes grupos. 

- Média Não-Ponderada entre Grupos: a distância entre dois grupos resulta do cálculo da 

distância média entre todos os pares de objectos em dois grupos diferentes. 

- Média Ponderada entre Grupos: este critério é igual ao anterior mas neste a dimensão dos 

respectivos grupos, ou seja, o número de objectos contidos nos mesmos, é utilizado nos 

cálculos como um peso. Este critério é útil quando a dimensão dos grupos é irregular/desigual. 

- Método dos Centróides: a distância entre dois grupos consiste na distância entre os 

centros de gravidade, ou centróides dos grupos. 

- Método de Ward (Método de Inércia Mínima): este critério é diferente de todos os outros, 

pois utiliza a análise de variância como abordagem para avaliar as distâncias entre grupos. 

Neste método, a formação dos grupos resulta da tentativa de minimizar a soma dos quadrados 

de cada grupo que se pode formar. Assim, os grupos formados decorrem da solução com 

menor soma de quadrados. Geralmente, este método demonstra uma grande eficiência, mas 

tem tendência a formar agrupamentos de baixa dimensão. 

A escolha do critério de classificação condiciona a classificação, e por isso, deve ser 

justificada com base na natureza dos dados e no objectivo da análise. 
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Depois de se seleccionar a medida de semelhança e dissemelhança, e o critério de 

agregação adequados obtém-se o resultado, que numa AC por métodos hierárquicos pode 

apresentar-se na forma gráfica de um dendrograma15

No dendrograma é exposto todo o processo de agrupamento dos sujeitos, que inicialmente 

estão em grupos individualmente e se vão juntando conforme o critério de agregação 

escolhido. A partir deste gráfico faz-se a última opção da AC, que consiste em definir onde se 

deve “cortar” o dendrograma de modo a obter o número de grupos óptimo ou equilibrado 

para a situação em estudo. 

. 

Cadima (2010) afirma que uma boa classificação corresponde a um corte numa zona do 

dendrograma onde as separações entre classes correspondam a grandes distâncias, o que se 

traduz em heterogeneidade entre classes. O corte será mais bem conseguido se se fizer o mais 

próximo possível dos indivíduos, obtendo-se assim homogeneidade interna das classes. 

Deste modo, pode-se afirmar que a opção de corte mais equilibrada/óptima depende do 

bom-senso do utilizador e do seu conhecimento aprofundado das variáveis e dos sujeitos, para 

desse modo conseguir justificar a sua escolha. 

3.4.2. Método não-linear – Mapas de Características Auto-Organizadas 

Os SOM, também denominados de mapas de Kohonen, Redes Neuronais de Kohonen ou 

Mapas de Características Auto-Organizadas (SOM), foram propostos por Kohonen (1982), com 

base na pesquisa de Willshaw e von der Malsburg (1976), e melhorados em publicações 

posteriores, do mesmo autor (Kohonen, 1988; 1990; 1995; 2001). 

Tal como o seu nome indica, “auto-organizadas”, as redes SOM têm a capacidade de 

aprendizagem e organização de dados, pelo reconhecimento de padrões, sem que sejam 

fornecidos a priori metas/soluções desejadas (Alhoniemi et al., 1999; Kohonen, 2001). 

Assim, o SOM é um modelo heurístico de redes neuronais que permite explorar e visualizar 

padrões, em grandes quantidades de dados de diferentes dimensões, sem perder as relações 

topológicas existentes nos dados de entrada. Por esta razão o SOM é utilizado na agregação 

(Clustering), na redução da dimensionalidade e na classificação de dados, entre outros factores 

que auxiliam na análise da estrutura e dos padrões espaciais dos dados. 

O funcionamento das redes SOM é uma analogia à região do córtex cerebral humano, onde 

os neurónios se organizam por regiões específicas que respondem a actividades particulares, e 

                                                           
15 Dendrograma é também referido na literatura da especialidade como dendograma, mas na realidade 
corresponde ao termo dendrograma, dendro- que exprime a noção de árvore e -grama com representação 
esquemática ou em diagrama (PRIBERAM, 2014). 
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onde o grau de activação dos neurónios para determinada acção diminui com o aumento da 

distância desse neurónio à região específica de activação dessa acção (Kohonen, 1990). 

Utilizando este conhecimento biológico, o SOM utiliza duas camadas (Kohonen, 1990): a 

camada de entrada (espaço com n dimensões que contém todos os dados) e a camada de 

saída. É na camada de entrada que os dados são classificados de acordo com as suas 

proximidades e, consequentemente, pelas suas similaridades. A camada de saída é constituída 

por neurões organizados de forma radial num mapa de uma, duas ou, menos frequente, três 

dimensões. 

Na Figura 14 pode-se visualizar esquematicamente o funcionamento de uma rede SOM, 

inicialmente os dados apresentam-se de forma confusa, progressivamente a rede de neurões 

vai reconhecendo-os, juntando os que apresentam mais similaridades e afastando os menos 

parecidos. 

 

Figura 14: Esquema geral de ordenação topológica da rede SOM                                                                                                                                                                       
(Adaptado de Kohonen, 1995) 

O processo de modelação com as redes SOM inicia-se com o fornecimento dos dados de 

entrada, ou seja, os indicadores/factores do sistema em análise. O SOM ao receber estes 

dados vai desenvolver uma rede ordenada de neurões (ou recursos classificatórios ou nós da 

rede matricial), em que os mais próximos partilham similaridades e activam áreas semelhantes 

da rede, levando a uma representação baseada na organização global e especialização local 

(Bação e Lobo, s/data). 

A quantidade de neurões disponibilizados pela rede SOM é definida pelo utilizador e 

segundo Bação et al. (2008) existem 3 grandes opções: 

a. Uma rede SOM de grande dimensão, em que o número de neurões é muito 

superior ao dos padrões de entrada; 

b. Um mapa de dimensão média, que é menor que o número de padrões de entrada, 

mas que permite ter poucas unidades a representar os dados de cada grupo – a 

opção mais aplicada; 
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c.  Mapas pequenos onde o número de unidades é muito menor que o número de 

vectores de entrada, frequentemente só com uma unidade por cada grupo 

esperado. 

A selecção da melhor dimensão da rede SOM está relacionada com o objectivo pretendido 

para o uso dos resultados. A opção (a) permite explorar a estrutura dos dados através da 

análise de uma matriz-U (Ultsch e Siemon, 1990) muito grande, na qual as distâncias entre os 

padrões de entrada podem ser facilmente identificáveis. Este facto constitui a base para um 

exercício exploratório, que através da análise de um espaço aumentado, auxilia um utilizador 

experiente na interpretação dos resultados. A opção (b), um mapa de dimensão média, 

permite perceber a estrutura básica dos dados, enquanto a opção (c) só tem o objectivo de 

agrupar os dados de entrada que apresentam similaridades entre eles, sem pretensões de 

conhecimento da sua estrutura, apenas possibilita uma simples caracterização dos 

agrupamentos resultantes (Bação et al., 2008). 

Definido o número de neurões, isto é, o tamanho da rede, o algoritmo iterativo que 

procede ao treino para organizar a rede inicia-se com um conjunto aleatório de centros radiais. 

Esse algoritmo ajusta-se gradualmente para reflectir a agregação dos dados de treino, 

correndo através de um grande número de épocas, definidas pelo utilizador. Uma época 

corresponde ao processamento de todos os padrões de entrada uma vez e inclui, segundo 

Bação e Lobo (s/data), os seguintes passos: 

i. Cálculo da distância, normalmente segundo a medida Euclidiana, entre os dados de 

entrada e cada um dos neurões pela equação (3.7), 

 = −|| ||ij k ijd x w  (3.7) 

Em que xk representa um vector de entrada (com k=1 até ao número de padrões de 

entrada N), e wij

Figura 15

 a ponderação ou peso de cada vector de entrada que aproxima os 

padrões de entrada, correspondente ao neurão ij da camada de saída ( ); 
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Figura 15: Esquema do passo 1 do treino SOM                                                                                                                                  
(adaptado de Bação et al., 2008) 

ii. Selecção do neurão vencedor, isto é, o mais próximo dos dados de entrada, 

segundo a equação (3.8), e sobre o qual será feito o mapa topológico de saída 

(Figura 16). Os restantes neurões pertencentes à rede serão denominados de 

vizinhos. 

 =: min( )ij ij mnw d d  (3.8) 

 

Figura 16: Esquema do passo 2 do treino SOM                                                                                                                                    
(adaptado de Bação et al., 2008) 

iii. Actualização da posição de cada neurão da rede de acordo com a regra (3.9), este 

parâmetro é normalmente denominado de taxa de aprendizagem. 

 α= +ij ijw w ( , )winner ijh w w −|| ||k ijx w  (3.9) 

α corresponde à taxa de aprendizagem, que varia entre 0 e 1. Para valores baixos a 
rede move-se pouco e estabiliza, para valores altos a rede move-se mais e adapta-
se mais rapidamente. h(wwinner,wij

 

) é a função de vizinhança, responsável pela 
ordenação topológica, que varia, sendo que as mais comuns são a gaussiana (3.10) 
e a quadrada (3.11) (Bação e Lobo, s/data). 

 

 − + − −
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2
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2
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g ij mnh w w e  (3.10) 



56 

e 

 =( , )s ij mnh w w    
⇐ − + − ≤

⇐ − + − >

2 2

2 2

1 ( ) ( )

0 ( ) ( )

i n j m r

i n j m r
 (3.11) 

Na função gaussiana a mudança de estado é feita de forma gradual enquanto na 
função quadrada essa alteração é abrupta, como se pode verificar pela Figura 17 
(a)e (b), respectivamente. 
 

 
Figura 17: Função de vizinhança gaussiana (a) e quadrada (b)                                                                      

(adaptado de Bação e Lobo, s/ data) 

Os passos descritos são agrupados nas duas grandes fases do treino. A primeira, de 

desdobramento da rede, costuma ser relativamente curta e com taxas de aprendizagem 

elevadas, por ser a primeira, consequentemente com um grande número de neurões vizinhos 

(passos 1 e 2). A segunda, de ajuste minucioso para diminuir o erro, mais longa, com baixas 

taxas de aprendizagem e um número de vizinhos a tender para 0 (passo3). 

As redes SOM possuem a capacidade de lidar com a não-linearidade de um sistema e com o 

ruído, a irregularidade e a omissão de dados, permitindo analisar uma grande quantidade de 

dados sem um conhecimento mecanicista do sistema (Liukkonen et al., 2011). Este facto traz 

vantagens às redes SOM para a análise de sistemas complexos comparativamente a outras 

abordagens existentes. 

É evidente que qualquer tentativa de representar um espaço de dimensão N em apenas 1 

ou 2 dimensões resulta na perda de informação, no entanto, esta técnica é útil para simplificar 

a visualização dos dados e leitura das relações existentes entre eles. 

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo apresentaram-se as definições de conceitos relativos a cenários, a sua 

relevância estratégica na avaliação do Desenvolvimento Sustentável, as tipologias mais 

adequadas ao tema e os métodos utilizados na sua construção, modelação e avaliação. Os 
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cenários de Desenvolvimento são um método recente no apoio à construção de estratégias de 

Desenvolvimento Sustentável, estando a sua aplicação ainda maioritariamente limitada a 

cenários económicos. 

Na literatura da especialidade encontram-se algumas tentativas de operacionalização de 

estratégias de Desenvolvimento Sustentável com apoio em cenários. Contudo, ainda há pouco 

consenso quanto a procedimentos ou métodos, tendo-se por essa razão optado por referir 

apenas os que têm mais relevância para a percepção dos métodos aplicados no âmbito desta 

dissertação. 

A criação de cenários para Desenvolvimento Sustentável deve basear-se nos princípios da 

sustentabilidade, e aqui encontra-se uma primeira questão, ‘o que é o Desenvolvimento 

Sustentável?’, para a qual ainda não existe uma definição objectiva e consensual (cf. 

Capítulo 2). Dada a dificuldade em definir este conceito, actualmente considera-se que os 

cenários para o Desenvolvimento Sustentável devem ser definidos a partir do conhecimento 

de peritos e da participação das populações. 

A nível nacional, os instrumentos de gestão territorial mais recentes já incluem cenários de 

desenvolvimento que permitem delinear estratégias de planeamento e avaliar qual o percurso 

mais sustentável para o atingir. 

Como referido no capítulo anterior, os IDS foram os descritos no Plano de Monitorização do 

PROTOVT. Uma vez que existe um número elevado de indicadores com diferentes dimensões 

optou por se utilizar, na construção do modelo de avaliação, um método linear e outro 

não-linear. Deste modo pôde fazer-se uma análise comparativa dos 2 métodos, e conhecer os 

grupos de concelhos com ligações mais consistentes. Segundo a teoria as redes SOM, método 

não-linear, deve apresentar melhor desempenho, dada a complexidade deste tema. 

A bibliografia sobre métodos de avaliação de cenários é escassa estando cingida, grande 

parte das vezes, a casos aplicados em projectos ou objectivos específicos não existindo um 

modelo clonável ou adaptável a outras circunstâncias.  
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4. OS IDS E OS CENÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO OESTE E VALE DO TEJO 

4.1. ENQUADRAMENTO 

Descritas, nos capítulos anteriores, as bases conceptuais apresentam-se os IDS e cenários 

de desenvolvimento para a região OVT. 

A região OVT foi seleccionada como área de estudo por estar, em parte, contida no 

território de estudo do Projecto AgriMet-MOD e por ser uma das regiões do país com um PROT 

recente baseado em cenários prospectivos para traçar estratégias territoriais para a região. A 

estes factos alia-se um processo de monitorização dessas estratégias, que se baseia na análise 

evolutiva de um conjunto de indicadores com metas definidas, dado a conhecer pelos 

relatórios publicados anualmente que facilitam a verificação da metodologia da presente 

dissertação. 

Assim, neste capítulo faz-se o enquadramento geográfico da área de estudo, com base nos 

principais indicadores de contexto, apresentam-se os IDS da região descritos nos Relatórios de 

Monitorização do PROTOVT e expõem-se os três cenários de desenvolvimento do PROTOVT 

que serviram de base à estratégia territorial delineada para a região. 

4.2. REGIÃO OESTE E VALE DO TEJO 

A região OVT, localizada a Norte da Área Metropolitana de Lisboa (AML), é composta pelas 

NUTSIII Lezíria do Tejo, Oeste e Médio Tejo, que incluem trinta e três concelhos: Abrantes, 

Alcanena, Alcobaça, Alenquer, Almeirim, Alpiarça, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente, 

Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, 

Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Ourém, Peniche, Rio 

Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardoal, Sobral de Monte Agraço, Tomar, Torres Novas, 

Torres Vedras e Vila Nova da Barquinha (Figura 18). 
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Figura 18: Região do Oeste e Vale do Tejo 

A população residente na região OVT aumentou nos últimos 20 anos. Em 2011, residiam 

nesta região cerca de 830 000 pessoas (Figura 19), distribuídas por uma superfície de 8800 

km2, o que significa uma densidade populacional de 94 habitantes/km2

 

 (Censos 2011). 

Figura 19: Evolução da População Residente na região OVT 
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O mapa relativo à densidade populacional (Figura 20) demonstra um povoamento 

fragmentado e baixas densidades populacionais em quase todo o território, com excepção dos 

centros urbanos, que exibem maiores concentrações de população. A margem direita do Tejo 

apresenta maior número de habitantes e maior dispersão que a margem esquerda. 

 

Figura 20: Densidade Populacional ao nível da subsecção na Região do Oeste e Vale do Tejo em 2011 

Como se verificou anteriormente, a região OVT tem apresentado um contínuo crescimento 

da população residente (Figura 19) mas como facilmente se depreende da Figura 21 esse 

crescimento tem ocorrido principalmente nos concelhos próximos da AML, onde as taxas de 

variação da população residente apresentam valores superiores a 13%. 

No que respeita aos sectores de actividade em que se ocupa a população residente activa 

empregada, de acordo com os dados dos Censos 2011, 68% trabalhava no sector terciário, 26% 

no sector secundário e 6% no sector primário. A mobilidade inter-concelhia é reduzida, pois 

cerca de 69% trabalham no município de residência (Censos 2011). 

Na região OVT existem 7 áreas que pertencem à Rede Nacional de Áreas Protegidas 

(RNAPN) definida pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF): Berlengas, 

Estuário do Tejo e Paúl do Boquilobo (Reserva Natural), Serras de Aire e Candeeiros (Parque 

Natural), Serra de Montejunto, Açude do Monte de Barca e Açude da Agolada (Paisagem 

Protegida), (Figura 22). 
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Figura 21: Taxa de variação da população residente entre os anos 2001 e 2011 

Como se observa na Figura 22, o Rio Tejo atravessa as NUTSIII Lezíria do Tejo e Médio Tejo. 

Na Lezíria do Tejo este rio atravessa uma planície aluvionar, com solos férteis, frequentemente 

ocupados com culturas temporárias. No Médio Tejo as planícies aluvionares, mais estreitas 

que na Lezíria, intercalam-se com solos menos férteis onde irrompem afloramentos rochosos 

e, por isso, apresentam uma cobertura predominantemente de matas ou de matos. 

 
Figura 22: Áreas protegidas e Rios na região OVT 
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A margem esquerda do rio Tejo desenvolve-se sobre areias terciárias estéreis, 

apresentando uma ocupação do solo predominantemente florestal de quercíneas, com 

domínio do sobreiro e eucaliptos, quebrada pelas planícies aluviais do rio Sorraia (Daveau, 

1995). Pelo contrário, a margem direita do Tejo é dominada pela ocupação agrícola (Figura 23). 

 
Figura 23: Ocupação do solo no Corine Land Cover 2006 

Assim, pode concluir-se que a região OVT apresenta uma grande diversidade paisagística, 

cultural e patrimonial de grande potencial que poderá representar um valor acrescentado para 

os seus habitantes e visitantes, sendo por isso digna de conservação. 

4.3. SIDS PARA A REGIÃO DO OESTE E VALE DO TEJO 

Os IDS são instrumentos que fornecem informações simples sobre a evolução da 

sustentabilidade e que permitem a avaliação do seu progresso tendo em consideração metas, 

objectivos ou tendências desejáveis pré-definidos. 

Assim, o conjunto de IDS estabelecido para a região OVT baseou-se no conjunto de 

indicadores de monitorização do PROTOVT (Almeida et al., 2011; Henriques e Carmo, 2012) 

(Quadro 8), visto a cada um destes corresponder uma meta, rumo à sustentabilidade da 

região. 

Os indicadores de monitorização estão organizados segundo os 4 eixos estratégicos 

definidos no mesmo plano, que são: 
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Eixo 1: Ganhar a aposta da inovação, competitividade e internacionalização – 
Competitividade; 

Eixo 2: Potenciar as vocações territoriais num quadro de sustentabilidade ambiental – 
Valorização; 

Eixo 3: Concretizar a visão policêntrica e valorizar a qualidade de vida urbana – Qualidade; 

Eixo 4: Descobrir as novas ruralidades – Multifuncionalidade. 

Os eixos estratégicos resultaram da construção dos cenários do PROTOVT, que procuram 

conciliar indicadores, que permitam percepcionar a evolução da aplicação das estratégias 

definidas para a Região. 

Quadro 8: Indicadores de monitorização propostos no PROTOVT (fonte: Henriques e Carmo, 2012) 

Indicador eixo Meta 
Estrutura do VAB para agricultura, caça e silvicultura, 
pesca e aquicultura (milhões€)  1  ↗   

Estrutura do VAB para indústria, incluindo energia e 
construção (milhões€)  1  ↗   

Estrutura do VAB para Actividades e serviços 
(milhões€)  1  ↗   

Produtividade económica (milhares €) 1  ↗   

Taxa de cobertura das importações pelas exportações 
(%)  1  ↗   

Taxa de natalidade das empresas (%) 1 n/d 

Taxa de sobrevivência das empresas nascidas 2 anos 
antes (%) 1  ↗   

Proporção de nascimentos de empresas em sectores 
de alta e média alta tecnologia (%)  1  ↗   

Despesas em I&D em % do PIB  1  ↗   

Proporção de pessoal ao serviço em serviços 
intensivos em conhecimento de alta tecnologia no 
total do pessoal ao serviço em serviços (CAE Rev.3 - %) 

1 1% acima do nacional 

Proporção de pessoal ao serviço nas indústrias de alta 
e média alta tecnologia no total do pessoal ao serviço 
nas indústrias transformadoras (CAE Rev.3 - %) 

1 igual ao nacional 

Variação do emprego nas actividades do sector 
Ambiental 1 e 2  ↗   

Variação do emprego nas actividades do sector 
Cultural 1 e 2  ↗   

Número médio de alunos no 1º Ciclo do ensino básico 
por computador com ligação à internet (nº) 1 e 4 1 

Proporção de declarações fiscais do IRS Modelo 3 
entregues online (%)  1 e 4 100% 

Capacidade de alojamento turístico - hotéis (nº) 1 e 2 n/d 

Capacidade de alojamento turístico - pensões (nº) 1 e 2 n/d 

Capacidade de alojamento turístico - estalagens (nº) 1 e 2 n/d 

Capacidade de alojamento turístico - pousadas (nº) 1 e 2 n/d 

  continua… 
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...continuação   

Indicador eixo Meta 

Capacidade de alojamento turístico - motéis (nº) 1 e 2 n/d 

Capacidade de alojamento turístico - hotéis-
apartamentos (nº) 1 e 2 n/d 

Capacidade de alojamento turístico - apartamentos 
turísticos (nº) 1 e 2 n/d 

Capacidade de alojamento turístico - aldeamentos 
turísticos (nº) 1 e 2 n/d 

Estada média em hotéis (nº/dias)  1 e 2  ↗   

Estada média em pensões (nº/dias)  1 e 2  ↗   

Estada média em estalagens (nº/dias)  1 e 2  ↗   

Estada média em pousadas (nº/dias)  1 e 2  ↗   

Estada média em motéis (nº/dias)  1 e 2  ↗   

Estada média em hotéis-apartamentos (nº/dias)  1 e 2  ↗   

Estada média em apartamentos turísticos (nº/dias)  1 e 2  ↗   

Estada média em aldeamentos turísticos (nº/dias)  1 e 2  ↗   

Taxa líquida de ocupação cama em hotéis (%) 1 e 2 60% 

Taxa líquida de ocupação cama em pensões (%) 1 e 2 60% 

Taxa líquida de ocupação cama em estalagens (%) 1 e 2 60% 

Taxa líquida de ocupação cama em pousadas (%) 1 e 2 60% 

Taxa líquida de ocupação cama em motéis (%) 1 e 2 60% 

Taxa líquida de ocupação cama em hotéis-
apartamentos (%) 1 e 2 60% 

Taxa líquida de ocupação cama em apartamentos 
turísticos (%) 1 e 2 60% 

Taxa líquida de ocupação cama em aldeamentos 
turísticos (%) 1 e 2 60% 

Proporção dos hóspedes estrangeiros (%) 1 n/d 

Meio de transporte mais utilizado nos movimentos 
pendulares - outro meio (%) 1 e 3 n/d 

Meio de transporte mais utilizado nos movimentos 
pendulares - nenhum vai a pé (%) 1 e 3 n/d 

Meio de transporte mais utilizado nos movimentos 
pendulares - transporte colectivo (%) 1 e 3  ↗   

Meio de transporte mais utilizado nos movimentos 
pendulares - transporte individual (%) 1 e 3  ↘   

Duração dos movimentos pendulares (minutos) 1 e 3 n/d 

Proporção da população residente que trabalha ou 
estuda noutro município (%) 1 e 3  n/d 

Produtividade económica nas explorações agrícolas 
(euros/UTA) 1 e 4 n/d 

  continua… 
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...continuação   

Indicador eixo Meta 
Produtividade Económica dos Sistemas de Produção 
(euros/SAU) 1 e 4 n/d 

Frentes Ribeirinhas valorizadas (km) 2 e 3 n/d 

Consumo de combustível automóvel por habitante 
(tep/hab) 2 e 3  ↘   

Estrutura Ecológica (ha) 2 n/d 

Proporção das áreas edificadas no corredor 
estruturante do litoral (5km) (%) 2 n/d 

Áreas Protegidas regionais ou locais  2  ↗   

Evolução das áreas ocupadas por edificação em áreas 
de risco 2 var < ou igual zero 

Taxa de incorporação endógena (%)  2 40% 

Perdas de água (%) 2 < 5% 

Aplicação de águas residuais depuradas em usos 
compatíveis 2 > 15% 

Proporção de resíduos urbanos recolhidos 
selectivamente (%) 2  ↗   

Taxa de superfície florestal ardida (%) 2 e 4 < área que a registada em 2007 

Taxa de Abandono Agrícola (%) 2 e 4 1.9 

Indicador de extensificação agrícola (%) 2 e 4 n/d 

Apoio às actividades agrícolas e florestais de elevado 
valor ecológico 2 e 4 área elegível do SNAC 

Certificação ambiental das actividades agrícolas e 
florestais 2 e 4 20% 

Dinâmica de reabilitação urbana - ARU (nº) 3  ↗   

Dinâmica de reabilitação urbana - SRU (nº) 3  ↗   

Dinâmica de reabilitação urbana - PRU (nº) 3  ↗   

Dinâmica de reabilitação urbana - Planos de Pormenor 
de Reabilitação Urbana e Planos de Pormenor de 
Salvaguarda (nº) 

3  ↗   

Dinâmica de reabilitação do edificado (fogos 
licenciados para reabilitação por 100 fogos licenciados 
para construção nova ) (nº) 

3  ↗   

Serviços de transporte colectivo urbano 3  ↗   

Proporção das áreas edificadas na unidade territorial 
de referência (%) 3 e 4 n/d 

Proporção das áreas dispersas no total das áreas 
edificadas (%) 3 e 4 < 70% 

População residente em centros urbanos com mais de 
10 mil habitantes (%) 3 n/d 

Proporção da população residente por tipologias de 
áreas urbanas - área predominantemente urbana (%)  3 e 4 n/d 

Proporção da população residente por tipologias de 
áreas urbanas - área medianamente urbana (%) 3 e 4 n/d 

  continua… 
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…continuação   
Indicador eixo Meta 

Proporção da população residente por tipologias de 
áreas urbanas - área predominantemente rural (%) 3 e 4 n/d 

Áreas destinadas a usos do solo urbano 3  ↘   

Execução da urbanização  3 85% 

Construção de habitação em solo rural 4  ↘   

Infraestruturas de regadio (%) 4 27.9 

 

Este seria o SIDS desejável para o modelo de avaliação de cenários para o Desenvolvimento 

Sustentável, mas devido às dificuldades de aquisição de dados, nomeadamente de ordem 

financeira ou burocrática, ou à indisponibilidade a uma escala espacial/temporal adequada, 

não é possível a sistematização de todos eles. Deste modo, os indicadores a incluir no modelo 

não são os desejados, são os possíveis (cf. Capítulo 5.2.). Os indicadores para os quais não 

existem dados a 2 escalas temporais, que permitisse a verificação da tendência evolutiva 

foram excluídos. 

Nos casos dos IDS sem metas estabelecidas foram analisadas as tendências e o possível 

enquadramento quanto à tendência preferencial para um desenvolvimento mais sustentado. 

4.4. CENÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO PARA A REGIÃO DO OESTE E VALE DO TEJO 

No PROTOVT foram criados três cenários qualitativos de desenvolvimento para 2020 que 

serviram de base à construção de uma visão estratégica para a Região (Quadro 9). 

Na construção destes cenários foram encontradas três incertezas críticas: 

a) A dinâmica de actividades que dominará a região e o seu papel crucial no 

enriquecimento funcional das suas cidades que reforça o policentrismo na Região 

de Lisboa e Vale do Tejo16

b) A importância que for dada às questões de sustentabilidade na organização do 

território, no modo de conservação do potencial agrícola e desenvolvimento do 

espaço rural, condição para a compatibilização das profundas diferenças entre o 

. Os critérios fundamentais para diferenciar a dinâmica de 

actividades são o elevado grau de qualificações que exigem e a sua orientação para 

a exportação de bens e serviços, reforçando assim a internacionalização; 

                                                           
16 A Região de Lisboa e Vale do Tejo é composta pela região do OVT e a Área Metropolitana de Lisboa. 
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Oeste, a Lezíria do Tejo e o Médio Tejo, e também a forma como as questões de 

sustentabilidade poderão influenciar o desenvolvimento urbano; 

c) O modo como será concretizada a nova relação entre a organização territorial da 

AML e OVT, e respectivas acessibilidades, em consequência da decisão de 

localização de novas infra-estruturas de âmbito nacional ou regional (CCDRLVT, 

2009). 

Quadro 9: Cenários de desenvolvimento para 2020 do PROTOVT                                                                                             
(adaptado de CCDR-LVT, 2009; Partidário, 2008) 

Cenário Descrição 

1 

- Especialização da região num turismo pouco sustentável ou diferenciado baseado na 
exploração dos recursos o que conduz à eliminação gradual de actividades agrícolas e 
mercantis; 
- Baixo investimento na qualificação e atracção de recursos humanos altamente 
qualificados, o que impede a dinâmica policêntrica da região pela dificuldade de 
afirmação de actividades diferenciadoras entre as principais cidades; 
- Se acompanhado por escassez de meios financeiros do sector público para algumas 
estratégias recentes em áreas de desenvolvimento rural ou em infraestruturas para o 
tratamento de efluentes, pode ser considerado como o cenário tendencial; 
- Tensões crescentes entre as funções de charneira de articulação territorial, de coroa 
verde e de base de produção agrícola de que a Região se pode revestir; 
- Crescente separação entre as dinâmicas do Oeste e do Vale do Tejo. 
Cenário com avaliação ambiental estratégica global negativa

2 

. 
- Especialização da região num turismo baseado na exploração de recursos naturais, 
como segmento dominante de crescimento; 
- Aposta na sustentabilidade ambiental e no melhoramento da atractividade turística 
baseada em valências ligadas à natureza ou actividades tradicionais da região; 
- Maior articulação interna entre o Oeste e Vale do Tejo, e dos dois com o Novo 
Aeroporto de Lisboa, consequência de investimentos nas infraestruturas de 
transportes; 
Cenário caracterizado por uma melhoria em termos de sustentabilidade

3 

. 
- Aposta na atracção de actividades com forte intensidade de competências, 
conhecimento e criatividade, assim como numa maior diversificação dos factores de 
atractividade turística para além da exploração de recursos naturais, como motor de 
desenvolvimento; 
- Expansão urbana controlada através da valorização de terrenos com vocação agrícola 
e ambiental e da mobilidade sustentável na Grande Lisboa 
- Investimento no desenvolvimento de serviços de acolhimento para além do turismo 
e na dinamização deste pela construção persistente de um “capital simbólico” apoiado 
no património histórico e não no consumo de recursos naturais, embora esta forneça 
as amenidades que o viabilizam; 
- Forte articulação interna entre o Oeste e o Vale do Tejo e uma maior conectividade 
entre ambos e o Novo Aeroporto de Lisboa; 
Cenário que mais insere Portugal na dinâmica da Globalização - com destaque para as 
relações com as economias emergentes da Ásia

 
. 

Para cada incerteza foram definidas duas configurações opostas que estiveram na base da 

criação dos cenários. No caso da incerteza a) subdividiu-se numa configuração composta por 

actividades assentes na exploração de recursos naturais, denominada de “Vivendo a 
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Natureza”, e noutra constituída por actividades que se baseiam no património histórico, 

natural e cultural da região, intitulada “Explorando o Engenho”, sendo que a última é 

considerada mais sustentável por tirar partido e não delapidar os recursos disponíveis na 

região (CCDRLVT, 2009). 

A incerteza b) divide-se nas configurações “Mono Color” e “Variedade”. Na “Variedade” a 

expansão urbana ocorre em áreas restritas com baixa aptidão agrícola, conservando assim os 

recursos e o potencial natural da região. Na configuração “Mono Color”, menos sustentável, a 

expansão urbana processa-se sem qualquer restrição (CCDRLVT, 2009). 

A incerteza c) divide-se em “Conexão” e “Separação”, na primeira há um fortalecimento e 

investimento em novas acessibilidades de ligação à AML, pautando-se a segunda por acções 

opostas (CCDR-LVT, 2009). 

O cenário 1 resulta da conjugação de “Vivendo a Natureza” com “Mono color” e 

“Separação” que segundo o PROTOVT representa o cenário tendencial, ou business as usual, à 

data da construção dos mesmos. O cenário 2 conjuga “Vivendo a Natureza” com “Variedade” e 

“Conexão”, e o cenário 3 “Explorando o Engenho” com “Variedade” e “Conexão”, este último 

combina as três configurações das três incertezas na forma mais sustentável (Figura 24). 

 

Figura 24: Combinações das incertezas nos cenários de desenvolvimento do PROTOVT                                              
(adaptado de CCDR-LVT, 2009) 

Relacionando as incertezas definidas pelos cenários e os eixos estratégicos, segundo os 

quais estão organizados os IDS, e que representam para esta região as temáticas da 

sustentabilidade, resulta o Quadro 10, onde se encontram assinalados com “X” apenas os 

eixos mais relacionados com cada incerteza e vice-versa, pois em geral todos se relacionam. 

 

Vivendo da 
Natureza

Explorando o 
Engenho

Monocolor Variedade

ConexãoSeparação

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3
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Quadro 10: Relação entre os eixos estratégicos e as incertezas críticas do PROTOVT 

 Incerteza a) Incerteza b) Incerteza c) 
Eixo 1 – Competitividade X  X 
Eixo 2 – Valorização X X X 
Eixo 3 – Qualidade  X X 
Eixo 4 – Multifuncionalidade X X  

 

4.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A região OVT, pela sua localização geográfica, apresenta um forte potencial de charneira 

entre a AML, a região Centro e Alentejo. Pela proximidade à Grande Lisboa, centro de 

consumo e actividade económica, a região OVT tem beneficiado da expansão e valorização da 

agricultura, que alimenta o mercado de produtos agrícolas de Lisboa, e do reforço do sistema 

urbano e infra-estruturas, bem como de acessibilidades a essa região (CCDRLVT, 2009). 

Deste modo, devido às fortes pressões urbanísticas e aos vastos e diversos recursos 

naturais que a região OVT possui, torna-se muito importante a preservação da diversidade e 

da identidade desta região. A avaliação da eficiência e grau de concretização das medidas 

estratégicas definidas para o Desenvolvimento Sustentável da região, um instrumento de 

enorme relevância. 

  



70 

5. MODELO PARA AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

NA REGIÃO OVT 

5.1. ENQUADRAMENTO 

Os cenários de desenvolvimento são um instrumento fundamental na identificação dos 

eixos e das opções estratégicas para o futuro de uma região. Este instrumento tem vindo a ser 

aplicado no apoio à construção de visões estratégicas para os PROTs mais recentes, 

nomeadamente nos do OVT, da AML, do Algarve, e do Centro, entre outros. 

Os cenários de desenvolvimento criados no âmbito de um PROT têm como principal 

objectivo a sustentabilidade. Assim, surge a pertinência da concepção de um modelo para a 

avaliação de cenários para o Desenvolvimento Sustentável. 

O modelo proposto permitirá a análise da qualidade dos indicadores na região, o melhor 

conhecimento das dinâmicas dos sistemas definidos como fundamentais para a 

sustentabilidade e a aplicação de medidas específicas em alguns concelhos com diferentes 

comportamentos ao nível da região. 

Nesta dissertação o caso de estudo são os cenários do PROTOVT, o qual tem em curso um 

processo de monitorização, coordenado pela CCDR-LVT, que tem publicados dois relatórios 

anuais, de 2011 e 2012. 

Este capítulo inicia-se com a apresentação dos indicadores de entrada no modelo 

descrevendo-se as operações realizadas no seu tratamento e normalização, seguindo-se da 

exposição da metodologia utilizada na construção desse modelo e opções tomadas. 

Posteriormente apresentam-se os resultados de cada um dos métodos utilizados. Para concluir 

a discussão dos resultados. 

5.2. INDICADORES DO MODELO 

Os IDS17 Quadro 11 que irão incorporar o modelo, no  (cf. Anexo), não são os que se 

desejam, mas sim os possíveis, 31 em 79, devido à indisponibilidade total ou à escala do 

concelho, ou a impedimentos de ordem financeira ou burocrática dos restantes indicadores 

propostos por Almeida et al. (2011) e Henriques e Carmo (2012). 

                                                           
17 A informação de entrada em modelos é comummente denominada de variáveis, neste caso essas 
variáveis já indicam estados, por isso, são intituladas de indicadores.  
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A escala espacial escolhida é o concelho, apesar de nos relatórios de monitorização 

publicados a escala utilizada ser NUTSIII, mas a região OVT é composta por apenas 3 NUTSIII o 

que torna difícil a análise de padrões espaciais. 

Este conjunto de indicadores foi criado para representar a realidade da região OVT. 

Pretende-se testar a metodologia da presente dissertação na identificação dos padrões 

espaciais que o conjunto de indicadores gera, permitindo avaliar o conjunto de IDS e os 

cenários de desenvolvimento propostos no PROTOVT. 

Os IDS provenientes do INE18

Alguns dos IDS foram relativizados, o Ind_16, o Ind_17, o Ind_18a e o Ind_54 pela criação 

de densidades, isto é, foram divididos pelo total de área em cada concelho, no caso do Ind_1 e 

do Ind_3 transformaram-se em percentagens resultantes da proporção entre o VAB de cada 

sector e o total dos VAB correspondente aos três sectores de actividade, e o Ind_2, para que 

não se auto-anulasse o seu poder discriminante pela soma de 100% dos Ind_1, 2 e 3, e pela 

importância da sua presença na presente análise foi dividido pelo total do VAB do sector 

secundário da região OVT. Os restantes IDS não foram submetidos a relativização por 

representarem uma percentagem, ou uma densidade ou serem valores médios (Ind_14 e 

Ind_45). 

 foram obtidos à escala do concelho em formato numérico, 

tendo posteriormente sido introduzidos em ambiente SIG em formato vectorial. Pelo contrário 

os IDS originários da DGT (CLC) foram adquiridos em formato vectorial, tendo sido tratados em 

ambiente SIG para produção de informação específica de cada IDS. 

Após relativização os IDS foram normalizados pelo método dos Z-scores19

  

. A normalização 

permite a uniformização dos IDS transformando-os em valores com uma mesma escala (média 

de zero e desvio-padrão de um) o que facilita a sua comparação e análise. 

                                                           
18 As variáveis base, provenientes do INE, em alguns casos por motivos de segredo estatístico não 
continham informação em todos os concelhos da área de estudo, nesses casos foi atribuído a esses 
concelhos um valor médio calculado através dos valores dos restantes concelhos pertencentes à mesma 
NUTSIII, mas quando ao nível da NUTSIII existe um valor total, aos concelhos sem informação atribuiu-se 
a diferença entre o total da NUTSIII e a soma do total dos valores resultantes dos restantes concelhos 
dividida pelo número de concelhos sem informação. 
19 O método Z-scores resulta da subtracção da média e divisão pelo desvio-padrão de cada IDS. 
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Quadro 11: IDS para a região OVT (baseado em Almeida et al., 2011; Henriques e Carmo, 2012) 

Indicadores Unidade Fonte Anos (t0; t1

Ind_1 

) 

Valor Acrescentado Bruto na agricultura, caça e silvicultura, 
pesca e aquicultura  € INE 2004; 2011 

Ind_2 Valor Acrescentado Bruto na indústria, incluindo energia e 
construção € INE 2004; 2011 

Ind_3 Valor Acrescentado Bruto em actividades e serviços € INE 2004; 2011 

Ind_14 Número médio de alunos no 1º ciclo do ensino básico por 
computador com ligação à internet Nº INE 04/05; 09/10 

Ind_15 Proporção de declarações fiscais do IRS Modelo3 entregues 
online % INE 2004; 2011 

Ind_16 Capacidade de alojamento turístico em hotéis Nº INE 2005; 2011 

Ind_17 Capacidade de alojamento turístico em pensões Nº INE 2005; 2011 

Ind_18ª Capacidade de alojamento turístico noutras tipologias de 
alojamento turístico Nº INE 2005; 2011 

Ind_41 Meio de transporte mais utilizado nos movimentos 
pendulares: outro meio % INE 2001; 2011 

Ind_42 Meio de transporte mais utilizado nos movimentos 
pendulares: vai a pé % INE 2001; 2011 

Ind_43 Meio de transporte mais utilizado nos movimentos 
pendulares: transporte colectivo % INE 2001; 2011 

Ind_44 Meio de transporte mais utilizado nos movimentos 
pendulares: transporte individual % INE 2001; 2011 

Ind_45 Duração dos movimentos pendulares minutos INE 2001; 2011 

Ind_46 Proporção da população residente que trabalha ou estuda 
noutro município % INE 2001; 2011 

Ind_50 Consumo de combustível automóvel por habitante tep/hab INE/DGEG 2004; 2010 

Ind_51 Proporção das áreas edificadas na zona costeira (2Km) % DGT (CLC) 2000; 2006 

Ind_52 Proporção das áreas edificadas no corredor estruturante do 
litoral (5Km) % DGT (CLC) 2000; 2006 

Ind_53 Proporção das áreas edificadas na orla costeira (500m) % DGT (CLC) 2000; 2006 

Ind_54 Evolução das áreas ocupadas por edificação em áreas de risco ha  DGT (CLC) 
Riskam 2000; 2006 

Ind_58 Proporção de resíduos urbanos recolhidos selectivamente % INE 2004; 2011 
Ind_59 Taxa de superfície florestal ardida % INE/ICNF 2007; 2011 

Ind_60 Taxa de Abandono Agrícola % INE 1999; 2009 

Ind_61 Indicador de extensificação agrícola % INE 1999; 2009 

Ind_68 
Dinâmica de Reabilitação do edificado (reconstruções 
licenciadas para reabilitação por 100 construções novas 
licenciadas) 

% INE 2004; 2011 

Ind_70 Proporção de áreas edificadas na unidade territorial de 
referência % DGT (CLC) 2000; 2006 

Ind_71 Proporção das áreas dispersas no total das áreas edificadas % DGT (CLC) 2000; 2006 

Ind_72 População residente em centros urbanos com mais de 10 mil 
habitantes % INE 2001; 2011 

Ind_73 Proporção da população residente em áreas 
predominantemente urbana % INE 2001; 2011 

Ind_74 Proporção da população residente em áreas medianamente 
urbanas % INE 2001; 2011 

Ind_75 Proporção da população residente em áreas 
predominantemente rurais % INE 2001; 2011 

Ind_79 Infraestruturas de regadio % INE 1999; 2009 
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De referir que o Ind_51, Ind_52 e Ind_53 (cf. Quadro 11) são indicadores exclusivos de 

parte do território em estudo, isto é, dos concelhos costeiros da área de estudo, tendo por 

isso, sido excluídos da Análise linear por Componentes Principais para que não fossem essas 

unidades de análise favorecidas em detrimento de outras. 

Além dos IDS referidos, foram ainda excluídos da mesma análise o Ind_41 e o Ind_74 (cf. 

Quadro 11) por pertencerem a um grupo de indicadores que somados correspondem a 100%, 

provocando a auto-anulação do seu poder discriminante. 

5.3. CONSTRUÇÃO DO MODELO PARA AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

A construção do Modelo para Avaliação de Cenários para o Desenvolvimento Sustentável 

divide-se em 2 métodos diferentes, um linear composto por ACP e AC, e outro não-linear, 

Redes neuronais não-supervisionadas (SOM e GeoSOM cf. Capítulo 5.3.2.), dos quais resultam 

diferentes padrões espaciais que serão comparados. É a partir do resultado dessa comparação 

que se avaliam os cenários prospectivos do PROT (Figura 25). 

 

Figura 25: Modelo conceptual de análise 
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5.3.1. Método linear – ACP e AC 

A ACP foi processada 2 vezes com os IDS referentes a t0 e t1 Quadro 11 (ver ), ou seja, 26 

indicadores em cada um dos ti. Não foram processados em conjunto os IDS de t0 e de t1

As CP não foram submetidas a rotação por o resultado após este procedimento não ter 

demonstrado uma simplificação da estrutura dos seus coeficientes (cf. Capítulo 3.4.1.). 

 por 

daí resultar um maior número de variáveis que de unidades de análise. 

Dos critérios para extracção das CP referidos no Capítulo 3.4 optou-se pelo método de 

Kaiser, por este representar uma menor subjectividade em relação aos restantes (Hair et al., 

2010). Assim, foram extraídas todas as CP com valor próprio superior ou igual a 1. 

A AC foi processada por métodos hierárquicos com recurso ao critério de agregação da 

Média Ponderada entre Grupos, segundo a medida de semelhança e de dissemelhança da 

Distância Euclidiana Quadrada. A selecção destes procedimentos ocorreu por terem 

demonstrado um desempenho mais equilibrado em relação à heterogeneidade dos IDS e no 

alcance do objectivo pretendido. 

A ACP e AC foram implementadas em STATISCA® versão 7. 

5.3.2. Método não-linear – SOM e GeoSOM 

O GeoSOM (Bação et al., 2005; Bação et al., 2008) é uma adaptação do algoritmo SOM, a 

qual considera a natureza espacial dos dados aplicando a 1ª Lei de Tobler20

Deste modo, ao utilizar o GeoSOM é possível criar agrupamentos com atributos de alta e 

baixa correlação, e forte correlação espacial, formando grupos homogéneos espacialmente, ou 

seja, contínuos geograficamente, mas que podem ser mais heterogéneos no que concerne às 

suas características ou atributos. 

. Assim do 

processamento de cada um dos 2 algoritmos resultam diferentes agrupamentos, o SOM 

origina grupos das unidades de análise pela proximidade estatística das variáveis, ainda que 

estas possam estar distantes espacialmente. O GeoSOM dá maior peso à localização espacial 

que às variáveis não-espaciais agrupando desse modo as unidades de análise vizinhas com 

características “mais” semelhantes entre elas (Henriques et al., 2012). 

                                                           
20 1ª Lei de Tobler: Todos os elementos estão relacionados, mas os elementos mais próximos estão mais 
relacionados (Tobler, 1970). Desta forma, a componente topológica contiguidade é incluída na equação, 
mediante as coordenadas geográficas, para criação de agrupamentos. 
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No caso presente, o SOM vai permitir a análise de semelhanças e diferenças entre os IDS do 

modelo pela análise dos grupos formados. Enquanto o GeoSOM pode auxiliar na delimitação 

de áreas contiguas com alguma semelhança das suas características. 

As redes SOM, tal como as GeoSOM, foram processadas 3 vezes, com os dados de t0, t1

Tanto o SOM como o GeoSOM foram treinados recorrendo a uma matriz 6 x 6 de estrutura 

hexagonal e uma função de vizinhança gaussiana (cf. Capítulo 3.4.2. (3.10)). O treino das redes 

SOM assentou em 1500 iterações, i.e. épocas, na primeira fase do treino e 2500 no 

aperfeiçoamento do mesmo. O treino das redes GeoSOM baseou-se em 20 iterações nas duas 

fases de treino. A escolha dos parâmetros baseou-se no método de tentativa e erro e pela 

verificação do erro de quantização. 

 e 

ambos, este último processamento não ocorreu nos métodos lineares por representar um 

número de variáveis superior às unidades de análise, o que representa um constrangimento 

nessas análises. 

O algoritmo de treino utilizado, tanto no SOM como no GeoSOM, foi o sequencial, também 

denominado de estocástico, no qual os vectores de referência são actualizados imediatamente 

após um vector de entrada ser apresentado, e por ser estocástico é menos provável que fique 

agarrado a um mínimo local que o algoritmo do batch. Esta foi também a escolha de Ding e 

Patra (2007) e Mostafa (2010). 

Após definido o conjunto de parâmetros processaram-se 10 vezes cada um dos métodos 

tendo-se seleccionado o melhor treino pelo erro de quantização resultante, isto só ocorreu no 

caso das redes SOM, para o GeoSOM, o erro total de quantização não está disponível, tendo 

sido seleccionado o melhor treino com base em conhecimento do território. 

O melhor número de grupos em cada caso partiu do processamento de um código que 

utiliza o pacote ‘fpc’ (Hennig, 2014) para o software R, o qual avaliou o número de grupos 

óptimo pela identificação do grupo que minimiza a distância média ao centro geométrico. Os 

agrupamentos considerados encontravam-se no intervalo entre 2 e 30 e para os IDS t0 

resultou 7, t1 5 e t0 com t1

Definido o número de grupos óptimo, partiu-se desse para a delimitação dos mesmos que 

se baseou na análise da proximidade de cores da matriz em U e no plano de componentes de 

cada variável. As cores da matriz em U variam entre vermelho escuro e azul escuro, a primeira 

representa um maior erro de quantização entre os concelhos que o rodeiam ou sobrepõem e o 

azul escuro revela o oposto. No plano de componentes o vermelho representa um maior peso 

dessa variável naquela localização e o azul o oposto. 

 9 grupos. 
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O SOM e o GeoSOM foram processados com recurso à ferramenta gratuita GeoSOM vs 0.2 

(Henriques et al., 2012) disponível em (www.isegi.unl.pt/labnt/geosom) que corre sobre o 

software MatLab 7.8. 

5.4. RESULTADOS 

5.4.1. Método linear – ACP e AC 

Da ACP com IDS t0 resultaram 8 CP que explicam 77,57% da variância total dos indicadores. 

A CP1 

Figura 26

(18,96%) procede da correlação positiva da estrutura do VAB do sector secundário 

(Ind_2), da capacidade de alojamento em hotéis e em pensões (Ind_16 e Ind_17), da 

proporção de áreas edificadas no concelho (Ind_70), da população residente em centros 

urbanos com mais de 10 000 habitantes (Ind_72), da proporção de população residente em 

áreas predominantemente urbanas (Ind_73) e da correlação negativa com a maior utilização 

do transporte colectivo nos movimentos pendulares (Ind_43) e da maior proporção da 

população residente em áreas predominantemente rurais (Ind_75). Este factor pode ser 

denominado de “tecido urbano” pois os seus indicadores são definidores de áreas edificadas 

no concelho (  A). 

A CP2

Figura 26

 (13,41%) resulta da correlação positiva da taxa de abandono agrícola (Ind_60) e 

negativa do número médio de alunos do 1º ciclo por computador com acesso à internet 

(Ind_14), a duração média dos movimentos pendulares (Ind_45) e proporção de população 

residente que trabalha ou estuda noutro município (Ind_46). Assim, esta CP pode-se intitular 

de “abandono da agricultura com baixa duração dos movimentos pendulares” (  B). 

 

(A) (B) 

Figura 26: Componente Principal 1 (A) e Componente Principal 2 (B) de t0 
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A CP3

Figura 

27

 (11,35%) é definida pela correlação positiva da preferência pela circulação a pé nos 

movimentos pendulares (Ind_42) e de uma maior infraestruturação de regadio (Ind_79), e pela 

correlação negativa da maior utilização do transporte individual nos movimentos pendulares 

(Ind_44), denominando-se de “regadio com baixa utilização do transporte individual” (

 A). 

Quanto à CP4

Figura 

27

 (9,25%) esta está relacionada com a correlação negativa da estrutura do VAB 

do sector primário (Ind_1), e com a correlação positiva da estrutura do VAB do sector terciário 

(Ind_3), da taxa de abandono agrícola (Ind_60) e da proporção de população residente que 

trabalha ou estuda noutro concelho (Ind_46). Esta CP caracteriza-se por um forte investimento 

nos serviços em detrimento da agricultura, assim pode-se denominar de “serviços” (

 B). 

 

(A) (B) 

Figura 27: Componente Principal 3 (A) e Componente Principal 4 (B) de t

Já a CP

0 

5

Figura 28

 (9,08%) caracteriza-se pela correlação negativa do Indicador de extensificação 

agrícola (Ind_61) e da dinâmica de reabilitação do edificado (Ind_68). A esta CP pode-se dar o 

nome de “intensificação da agricultura” (  A). 

A CP6 (6,34%), a CP7 (4,80%) e a CP8 (4,36%) definem-se por correlações negativas da 

proporção de recolha selectiva de resíduos urbanos (Ind_58), da proporção de áreas dispersas 

no total das áreas edificadas (Ind_71) e do Consumo de combustível automóvel por habitante 

(Ind_50), respectivamente. Assim à CP6 Figura 28 pode-se chamar de “desvalorização” (  B), à 

CP7 Figura 29 de “qualificação” (  A) e à CP8 Figura 29 de “baixa utilização do automóvel” (  B). 
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(A) (B) 

Figura 28: Componente Principal 5 (A) e Componente Principal 6 (B) de t

 

0 

(A) (B) 

Figura 29: Componente Principal 7 (A) e Componente Principal 8 (B) de t

Da ACP de t

0 

1 resultaram 9 CP que explicam 80,26% da variância total do indicadores. A CP1

Figura 

30

 

(15,28%) resulta da correlação positiva da capacidade de alojamento turístico em pensões 

(Ind_17), da circulação a pé nos movimentos pendulares (Ind_42), da proporção das áreas 

edificadas no concelho (Ind_70), da população residente em centros urbanos com mais de 10 

000 habitantes (Ind_72), da proporção de população residente em áreas predominantemente 

urbanas (Ind_73), superfícies irrigadas (Ind_79) e da correlação negativa com a utilização 

preferencial dos transportes colectivos nos movimentos pendulares (Ind_43) e da maior 

proporção da população residente em áreas predominantemente rurais (Ind_75). Esta CP 

pode-se denominar de “áreas edificadas” por ser definidora de um forte tecido urbano (

 A). 
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A CP2

Figura 30

 (12,62%) está correlacionada positivamente com a estrutura do VAB do sector 

primário (Ind_1) e com a duração média dos movimentos pendulares (Ind_45), e 

negativamente com a estrutura do VAB do sector secundário (Ind_2), a utilização preferencial 

do transporte individual nos movimentos pendulares (Ind_44), a taxa de abandono agrícola 

(Ind_60) e o indicador de extensificação agrícola (Ind_61). Deste modo, é valorizada a 

agricultura, e por isso, esta CP será intitulada de “áreas agrícolas” (  B). 

 

(A) (B) 

Figura 30: Componente Principal 1 (A) e Componente Principal 2 (B) de t

Quanto à CP

1 

3

Figura 31

 (11,78%) esta caracteriza-se pela correlação positiva da duração média dos 

movimentos pendulares (Ind_45), da proporção de população residente que trabalha ou 

estuda noutro concelho (Ind_46), da construção em áreas de risco (ind_54), da taxa de 

superfície florestal ardida (Ind_59), e pela correlação negativa da proporção de população 

residente em áreas predominantemente rurais (Ind_75). Pelos indicadores que descrevem esta 

CP pode-se afirmar que se trata de concelhos com fortes pressões urbanas que levam à 

desqualificação do território, denominando-se de “desqualificados” (  A). 

A CP4

Figura 31

 (9,35%) é definida pela correlação positiva da estrutura do VAB do sector terciário 

(Ind_3), da proporção de declarações de IRS entregues online (Ind_15) e da proporção de áreas 

dispersas no total das edificadas (Ind_71). Isto significa que nesta CP os serviços estão mais 

presentes em concelhos com elevada proporção de áreas dispersas podendo ser 

denominados, para o efeito, de “áreas dispersas” (  B). 
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(A) (B) 

Figura 31: Componente Principal 3 (A) e Componente Principal 4 (B) de t

Já a CP

1 

5 (7,67%) está correlacionada negativamente com a preferência de utilização do 

transporte individual (Ind_44) e as infraestruturas de regadio (Ind_79). A CP6 caracteriza-se 

pela correlação positiva da proporção de recolha de resíduos urbanos selectivamente (Ind_58) 

e pela negativa da proporção de declarações de IRS entregues online (Ind_15). A CP5

Figura 32

 pode-se 

intitular de “baixa irrigação” (  A) e a CP6 Figura 32 de “qualificação ambiental” (  B). 

 

(A) (B) 

Figura 32: Componente Principal 5 (A) e Componente Principal 6 (B) de t

A CP

1 

7 (6,35%) define-se pela correlação positiva da dinâmica de reabilitação urbana 

(Ind_68) e negativa da estrutura do VAB do sector secundário (Ind_2). A CP8 (5,54%) está 

relacionada com a correlação negativa da capacidade de alojamento turístico em outras 

tipologias (Ind_18a) e a CP9 (4,24%) não apresenta a participação de indicadores que a 

distinga. A CP7 Figura 33 pode-se assim denominar de “pouca indústria” (  A), enquanto a CP8 se 
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intitula de “menos outras tipologias de alojamento” (Figura 33 B) e a CP9 

Figura 33

não se caracterizando 

por nenhum indicador especifico se pode chamar de “neutro” (  C). 

 

(A) (B) 

 

(C) 

Figura 33: Componente Principal 7 (A), Componente Principal 8 (B) e Componente Principal 9 (C) de t

Para concluir o procedimento linear realizou-se a AC das CP resultantes das 2 ACP 

ponderadas pelo valor próprio de cada CP. Na AC das CP de t

1 

0

Figura 34

 o corte foi feito à distância de 

ligação de 73,51 ( ) originando 8 grupos, conforme Figura 35, sintetizado na Figura 36. 
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Figura 34: Amalgamação da AC t

 

0 

Figura 35: Dendrograma da AC t

No grupo 1 destacam-se a CP “tecido urbano” que só contém valores superiores à média da 

região, apesar de serem próximos da mesma, e a CP “regadio com baixa utilização do 

transporte individual” pelo caso oposto ao anterior. 
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Figura 36: Grupos ACP/AC t

Os concelhos do grupo 2 caracterizam-se por valores inferiores à média nas CP “abandono 

da agricultura com baixa duração dos movimentos pendulares” e “serviços”. O grupo 3 contém 

valores superiores à média da região nas CP “serviços”, “intensificação agrícola” e 

“desvalorização”, todas as CP restantes apresentam valores abaixo da média da região. 

0 

Os dois concelhos do grupo 4 descrevem-se por elevados valores na CP “tecido urbano”, 

“regadio com baixa utilização do transporte individual” e “intensificação agrícola” e inferiores 

à média nas CP “serviços” e “qualificação”. 

No grupo 5 todas as CP encontram-se abaixo da média da região, com excepção e por um 

muito baixo valor da CP “intensificação agrícola”. 

Os restantes concelhos, Ourém, Entroncamento e Sardoal, distinguem-se da restante 

região. O Entroncamento principalmente pelo forte peso da CP “tecido urbano”. O Sardoal 

pelo contrário, distingue-se por apresentar os valores abaixo da média da região na CP “tecido 

urbano” e “intensificação agrícola” e acima da média na CP “regadio com baixa utilização do 

transporte individual”, já o concelho de Ourém, por sua vez distingue-se por conter valores 

muito acima da média da região na CP “abandono da agricultura com baixa duração dos 

movimentos pendulares”. 

Da leitura dos grupos pode-se concluir que o grupo 1, 4 e 7 representam concelhos com 

tecido urbano desenvolvido em detrimento da boa utilização de áreas agrícolas, levando em 
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alguns casos à intensificação. Estes grupos contêm vantagens na competitividade económica e 

baixa utilização do transporte individual. 

Os concelhos contidos nos grupos 2, 5 e 8 são sobretudo agrícolas, em diferentes graus de 

desenvolvimento, e consequentemente com baixas taxas de abandono agrícola. No caso do 

grupo 5 há a tentativa de intensificação e no 8 um investimento no regadio. O grupo 2 

apresenta baixa competitividade no sector terciário. Segundo os IDS utilizados às áreas mais 

agrícolas está associado uma maior duração média dos movimentos pendulares, o que se 

revela como factor negativo da sustentabilidade. 

Os grupos 3 e 6 distinguem-se dos dois grandes grupos anteriores essencialmente por duas 

razões, o grupo 3 pelo elevado VAB no sector terciário e uma baixa qualificação ambiental, e o 

grupo 6 pela elevada taxa de abandono agrícola acompanhada de uma baixa duração dos 

movimentos pendulares. 

Na AC das CP de t1 o corte foi feito à distância de ligação de 65,30 (Figura 37) originando 10 

grupos, conforme a Figura 38, sintetizado na Figura 39. 

 

Figura 37: Amalgamação da AC t
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Figura 38: Dendrograma da AC t

 

1 

Figura 39: Grupos de ACP/AC t
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O grupo 1 caracteriza-se por valores acima da média da região nas CP “áreas dispersas” e 

“áreas agrícolas”, enquanto o grupo 2 as CP que se distinguem acima da média são ”baixa 

irrigação” e “menos outras tipologias de alojamento”. 

Já os grupos 3 e 4 apresentam um valor abaixo da média na CP “áreas edificadas” 

distinguindo-se o grupo 3 por altos valores na CP “qualificação ambiental” e o grupo 4 na CP 

“desqualificados”. 

O grupo 5 é descrito por valores acima da média da região nas CP “áreas edificadas”, 

“pouca indústria” e “qualificação ambiental”, e pelas CP com valores abaixo da média “áreas 

agrícolas” e “desqualificados”. 

Quanto ao grupo 6, este apresenta valores médios abaixo da média da região nas CP “áreas 

edificadas” e “menos outras tipologias de alojamento”, em contraponto com as CP 

“desqualificados” e “baixa irrigação” CP com valores acima da média da região. 

Os concelhos Alcanena e Entroncamento são opostos quanto à CP “áreas edificadas”. O 

Entroncamento detém o valor médio mais elevado e Alcanena um dos mais baixos da região, a 

este último junta-se um valor muito elevado da CP “pouca indústria”. À descrição do 

Entroncamento pode-se acrescentar o alto valor na CP “baixa irrigação” e muito baixo da CP 

“áreas dispersas”. 

O concelho de Óbidos caracteriza-se por um valor consideravelmente alto na CP 

“qualificação” e baixo em “menos outras tipologias de alojamento”. Enquanto Vila Nova da 

Barquinha apresenta valores muito baixos nas CP “áreas dispersas”, “baixa irrigação” e 

“qualificação” e em contraposição um valor elevado da CP “desqualificados”. 

Em síntese, no grupo 1 encontram-se os concelhos com maior VAB do sector primário e 

terciário, que estão maioritariamente associados a uma baixa utilização do transporte 

individual e a uma maior duração dos movimentos pendulares. Este grupo em t0 corresponde 

ao grupo 2, 8 e a poucos concelhos do grupo 3. Nos concelhos do grupo 3 (t0

O grupo 2 representa grande parte do grupo 1 de t

) denota-se um 

reforço no sector da agricultura. Quanto à sustentabilidade do grupo 1 há como pontos fracos 

a reverter a elevada intensificação da agricultura e a elevada proporção de áreas dispersas no 

total do edificado, assim como a redução da duração média dos movimentos pendulares. 

0 o que significa que tem um tecido 

urbano bastante desenvolvido e nesta análise destacam-se a baixa utilização do transporte 

individual e das áreas irrigadas. 
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O grupo 3 corresponde totalmente ao grupo 5 de t0 onde havia uma tentativa de 

intensificação da agricultura. O grupo 3 em t1

Quanto aos grupos 4, 6 e 10 que estavam contidos em parte do grupo 3 de t

 qualificou-se ambientalmente, pois destaca-se 

pela elevada proporção de recolha selectiva de resíduos urbanos e a maior utilização do 

transporte colectivo nos movimentos pendulares. 

0 mantêm-se 

desqualificados ambientalmente. Além da desqualificação os concelhos contidos no grupo 6 de 

t1 também têm pouca capacidade de alojamento em outras tipologias e o grupo 10 de t1 tem 

elevados valores de duração média das deslocações pendulares, de população que trabalha ou 

estuda noutro concelho, áreas de risco edificadas e elevada taxa de superfície florestal ardida. 

Pelo contrário no grupo 7, também contido no grupo 3 de t0

O grupo 5 e 9 representam os grupos de concelhos com mais população e maiores áreas 

edificadas, mantendo-se esta classificação nas duas análises. 

, investiu-se na recolha selectiva 

de resíduos urbanos, qualificando-o ambientalmente. 

Como se pode observar na Figura 40 apenas 12 concelhos se encontram em diferentes 

grupos resultantes da AC t0 e da AC t1

 

. Este facto pode indicar uma semelhança nas dinâmicas 

entre os concelhos de cada grupo. 

Figura 40: Correspondência dos concelhos entre os grupos resultantes de AC t0 e AC t

5.4.2. Método não-linear – SOM e GeoSOM 

1 

Das redes SOM com IDS t0 Figura 41 resultou a matriz na  com os planos de componentes da 

Figura 43 e os grupos definidos na Figura 42 e Figura 44. 
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Figura 41: Localização dos concelhos na matriz em U do SOM t

 

0 

 

Figura 42: Grupos de SOM t0

 

 sobre matriz em U 

 

1
Chamusca; Constância ; Ferrei ra  do 
Zêzere; Sardoal

2 Vi la  Nova da  Barquinha

3
Arruda dos  Vinhos ; Cadaval ; Sobra l  
de Monte Agraço

4 Bombarra l

5 Azambuja

6 Lourinhã; Óbidos

7 Coruche; Golegã

8 Alenquer

9 Alcanena

10 Alpiarça; Sa lvaterra  de Magos

11 Santarém; Tomar; Torres  Novas

12 Alcobaça

13 Almeirim; Benavente; Cartaxo

14 Abrantes

15 Rio Maior

16 Entroncamento

17 Caldas  da  Ra inha; Ourém

18 Nazaré; Peniche; Torres  Vedras
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Ind_79_99      
Figura 43: Plano de Componentes de SOM t

 

0 

Figura 44: Grupos de SOM t0 
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O grupo 1 distingue-se dos restantes pelo elevado consumo de combustível automóvel e 

consequentemente a maior utilização do transporte individual. O sector de actividade mais 

forte neste concelho é o terciário. 

O grupo 2 caracteriza-se por grandes áreas irrigadas, maioria dos concelhos, maior 

utilização do transporte individual e maior duração dos movimentos pendulares. Estes 

concelhos apresentam proporções elevadas de áreas predominantemente urbanas. 

Os concelhos do grupo 3 apresentam taxas elevadas de abandono agrícola, em alguns dos 

concelhos, elevados valores de área edificada e forte capacidade de alojamento turístico em 

todas as tipologias. O meio de transporte mais utilizado nos movimentos pendulares é “a pé”, 

a proporção de recolha selectiva de resíduos urbanos é das mais elevadas da região e a 

agricultura que se pratica é maioritariamente com recurso a irrigação, apenas em alguns dos 

concelhos. Em oposição às características expostas, o transporte colectivo é pouco utilizado, a 

duração dos movimentos pendulares e a população que trabalha noutros concelhos também é 

baixa. 

No grupo 4 os concelhos caracterizam-se por alguma agricultura, grande utilização do 

transporte colectivo, alta duração dos movimentos pendulares e poucos computadores com 

ligação à internet no 1º ciclo. Os concelhos do grupo 5 também se distinguem pela forte 

utilização do transporte colectivo e elevada duração dos movimentos pendulares, mas para 

além disso têm uma grande percentagem de pessoas que trabalha ou estuda noutros 

concelhos e uma elevada pressão urbanística sugerida pelo aumento da construção em áreas 

de risco. 

Os concelhos do grupo 6 são os que apresentam maior VAB no sector primário associado a 

um baixo índice de extensificação. Nestes concelhos a população recorre muito ao transporte 

colectivo e pouco ao transporte individual para os movimentos pendulares e tem das mais 

baixas capacidades de alojamento em hotéis. Os factores negativos quanto à sustentabilidade 

deste período foram a elevada taxa de superfície florestal ardida e a baixa utilização da 

internet para entrega das declarações de IRS. 

O grupo 7 distingue-se pela alta proporção de áreas dispersas no total das áreas edificadas, 

e de população residente em áreas predominantemente urbanas, pelo VAB elevado no sector 

terciário, e grande proporção de residentes que trabalham ou estudam noutro concelho. A 

maioria da população recorre a outros meios de transporte nos movimentos pendulares. 

Nestes concelhos há baixos valores de área de irrigação. 
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No processamento das redes SOM com os IDS t1 Figura 45 ( ) resultaram 8 grupos (Figura 46 

e Figura 47) que se basearam nas especificidades de cada variável das componentes planas 

(Figura 48). 

 

Figura 45: Localização dos concelhos na matriz em U do SOM t

 

1 

Figura 46: Grupos de SOM t1

1
Alenquer; Azambuja; 
Entroncamento; V. N. Barquinha

2 Benavente; Golegã
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Almeirim; Alpiarça; Cartaxo; 
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Arruda dos  Vinhos ; Sobra l  de 
Monte Agraço

5 Cadaval

6 Bombarra l

7 Chamusca; Constância ; Coruche

8 Lourinhã

9 Ferrei ra  do Zêzere; Rio Maior; 
S d l10 Alcanena; Tomar

11 Santarém; Torres  Novas

12 Abrantes ; Ourém
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Nazaré; Óbidos ; Peniche; Torres  
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Figura 47: Grupos de SOM t
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Figura 48: Plano de Componentes de SOM t1 
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O grupo 1 caracteriza-se por baixa taxa de superfície florestal ardida e de abandono 

agrícola. A maioria da população reside em áreas predominantemente rurais onde uma grande 

proporção dos resíduos urbanos é recolhida de forma selectiva. 

Nos concelhos do grupo 2 há um elevado consumo de combustível automóvel, alto valor de 

VAB no sector terciário, e também elevada dinâmica de reabilitação e proporção de população 

que reside em áreas predominantemente rurais. Verifica-se ainda uma baixa construção em 

áreas de risco e poucas áreas irrigadas. 

Os concelhos do grupo 3 distinguem-se por apresentarem uma elevada utilização do 

transporte colectivo, uma elevada duração dos movimentos pendulares, uma alta proporção 

de construção em áreas de risco e um grande número de residentes que trabalham ou 

estudam noutros concelhos. Alguns dos seus concelhos têm grandes áreas edificadas e uma 

elevada capacidade de alojamento em pensões. Além dos factores descritos estes concelhos 

têm baixa proporção e recolha selectiva de resíduos urbanos. 

No grupo 4 os concelhos apresentam elevado VAB no sector terciário, uma grande 

proporção de construção dispersa no total do edificado e de construção em áreas de risco, 

uma elevada taxa de superfície florestal ardida e de recolha de resíduos urbanos 

selectivamente, e uma elevada proporção de residentes que trabalham ou estudam noutro 

concelho. 

O grupo 5 apresenta elevado VAB no sector primário, uma baixa proporção de recolha 

selectiva de resíduos, uma elevada duração dos movimentos pendulares e de população 

residente que trabalha ou estuda noutros concelhos, e grandes superfícies irrigadas. O 

concelho do grupo 6 também apresenta elevado VAB do sector primário, mas distingue-se do 

grupo 5 por o meio preferencial dos movimentos pendulares ser “outro meio” e por elevada 

proporção de áreas dispersas no total do edificado. 

O grupo 7 caracteriza-se por elevado VAB do sector terciário e capacidade de alojamento 

em todas as tipologias de alojamento. O meio de transporte mais utilizado nos movimentos 

pendulares é “outro meio” e “a pé”. A taxa de abandono agrícola é elevada e em simultâneo as 

áreas irrigadas são as mais elevadas da região. A recolha de resíduos urbanos nestes concelhos 

é feita preferencialmente de forma selectiva. 

E por último o grupo 8 que apresenta elevado VAB na indústria e serviços, uma grande 

utilização do transporte individual nos movimentos pendulares, e uma elevada taxa de 
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abandono agrícola e de população que reside em centros urbanos com mais de 10 000 

habitantes. 

Como se pode observar na Figura 49 apenas 7 concelhos se posicionaram em grupos 

diferentes resultantes do processamento das redes SOM com os IDS t0 e t1. E dos restantes 

concelhos só 9 ficaram em grupos iguais nos dois t0 e t1. 

 

Figura 49: Correspondência dos concelhos entre os grupos resultantes do SOM t0 e do SOM t1 

O processamento das redes SOM com os IDS t0 e t1 em conjunto (Figura 50) teve como 

objectivo a leitura dos padrões e das dinâmicas resultantes da transição de um tempo inicial 

(t0) para um mais actual (t1). Deste resultaram 9 grupos (Figura 51 e Figura 52) desenhados 

com apoio das componentes planas (Figura 53). 
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Figura 50: Localização dos concelhos na matriz em U do SOM t0 e t1 

 

 

Figura 51: Grupos de SOM t0 e t1 

1
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Figura 52: Grupos de SOM t0 e t1 sobre matriz em U 
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No grupo 1 incluem-se concelhos que foram pioneiros na região da recolha selectiva de 

resíduos urbanos e da entrega da declaração de IRS online. Inicialmente nestes concelhos 

dominava o VAB do sector secundário passando esse domínio para os serviços, 

consequentemente investiu-se na capacidade de alojamento em hotéis e pensões. A grande 

utilização do transporte individual e de consumo de combustível automóvel manteve-se, assim 

como a taxa de abandono agrícola. O indicador que realizou um aumento máximo da região foi 

o indicador de extensificação agrícola, tendo-se ainda verificado que a população passou a 

residir maioritariamente em áreas predominantemente urbanas. 

O grupo 2 caracteriza-se por elevado VAB na indústria, assim como forte utilização do 

transporte individual nos movimentos pendulares e elevado índice de extensificação agrícola, 

estes mantiveram-se nos dois períodos. O consumo de combustível automóvel e a taxa de 

abandono agrícola aumentaram. 

Quanto ao grupo 3, este registou um aumento do VAB do sector primário, mas também 

apresenta elevado VAB do sector terciário, que se manteve. O seu concelho foi pioneiro numa 

elevada percentagem de residentes a entregarem a declaração de IRS online e na utilização do 

transporte colectivo nos movimentos pendulares. A proporção de residentes que trabalham ou 

estudam noutro concelho e dos edifícios construídos em áreas de risco mantiveram-se 

elevados. A recolha selectiva de resíduos urbanos, a taxa de superfície florestal ardida e de 

abandono agrícola aumentaram. O Cadaval apresenta elevada proporção de construção 

dispersa em relação à área edificada total do concelho. 

No grupo 4 a maioria da população residente em áreas medianamente urbanas passou a 

residir em áreas predominantemente urbanas e o transporte mais utilizado pelos residentes 

nos movimentos pendulares é “outro meio”, tudo o resto se assemelha ao grupo 3. 

Nos concelhos do grupo 5 não há nenhum sector de actividade que se destaque em relação 

aos restantes concelhos da região. Nestes concelhos diminuiu a utilização do transporte 

individual nos movimentos pendulares e os valores do indicador de extensificação agrícola. O 

número de deslocações pendulares a pé aumentaram, enquanto se mantiveram elevadas as 

percentagens de áreas edificadas, a proporção de população residente em centros urbanos 

com mais de 10000 habitantes e as elevadas áreas de irrigação. 

O grupo 6 registou-se um aumento do VAB do sector primário e o número de deslocações 

pendulares a pé. Já a elevada proporção de população que trabalha ou estuda noutro concelho 
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e a grande duração dos movimentos pendulares, assim como a elevada área de superfícies 

irrigadas mantiveram-se. 

O grupo 7 caracteriza-se pelo mais elevado VAB do sector primário da região, que se 

manteve nos dois períodos. Também a preferência de utilização do transporte colectivo nos 

movimentos pendulares, e a elevada duração desses movimentos, assim como a dinâmica de 

reabilitação elevada se mantiveram, enquanto a superfície florestal ardida e a população 

residente que trabalha ou estuda noutro concelho diminuíram. 

O grupo 8 tem elevado VAB nos Serviços e Indústria, mas mais no primeiro período 

temporal. Enquanto a elevada capacidade de alojamento em todas as tipologias, a opção dos 

movimentos pendulares por ir a pé, a grande taxa de abandono agrícola e o elevado valor de 

área edificada se mantiveram. Estes concelhos foram pioneiros na elevada proporção de 

recolha selectiva de resíduos urbanos. Também, a proporção de população residente em áreas 

predominantemente urbanas e as superfícies irrigadas aumentaram. 

Para terminar, o grupo 9 apresenta uma perda do VAB do sector terciário. A elevada 

utilização de transporte colectivo e duração dos movimentos pendulares, assim como a 

população residente que trabalha ou estuda noutro concelho mantiveram-se. Enquanto o 

gasto de combustível automóvel, a construção em áreas de risco e a dinâmica de reabilitação 

aumentaram. 

Na análise dos resultados do SOM com os IDS t0, t1 e t0 em conjunto com t1 denota-se que 

no último caso resultam grupos com uma sequência similar em relação aos processamentos de 

t0 e de t1 separadamente (Quadro 12), o que pode significar que os grupos de concelhos 

resultantes de t0 em conjunto com t1 têm dinâmicas semelhantes. 
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Quadro 12: Origem dos grupos SOM t0 e t1 em SOM t0 e SOM t1 

Grupo Concelho t0 – t1 

1 
Alcobaça 2 – 8 
Ourém 2 – 8 
Caldas da Rainha 2 – 8 

2 

Rio Maior 3 – 2 
Santarém 3 – 2 
Alcanena 1 – 2 
Torres Novas 3 – 2 
Tomar 3 – 2 
Abrantes 3 – 8 

3 Cadaval 7 – 4 

4 

Bombarral 7 – 4 
Sobral de Monte Agraço 7 – 4 
Arruda dos Vinhos 7 – 4 
Lourinhã 7 – 6 

5 

Entroncamento 2 – 3 
Cartaxo 3 – 5 
Benavente 3 – 5 
Almeirim 3 – 5 
Salvaterra 3 – 5 
Alpiarça 3 – 5 

6 Golegã 4 – 5 

7 

Ferreira do Zêzere 6 – 2 
Sardoal 6 – 2 
Constância 6 – 1 
Chamusca 6 – 1 
Coruche 4 – 1 

8 

Nazaré 2 – 7 
Peniche 2 – 7 
Óbidos 7 – 7 
Torres Vedras 2 – 7 

9 
Azambuja 5 – 3 
Alenquer 5 – 3 
Vila Nova da Barquinha 5 – 3 

 

Nos treinos efectuados com recurso ao GeoSOM dos 3 conjuntos de IDS resultaram mapas 

com elevados erros de quantização nos best match unit, ou seja, cores vermelhas na sua 

localização na matriz em U, na Figura 54 tem-se como exemplo a matriz em U do GeoSOM de 

t1. Além desse facto também se reparou, através da análise do plano das componentes 

variável a variável, que as variáveis com maiores pesos na localização das best match unit são 

as espaciais, isto é, X e Y, não existindo nenhuma variável “não-espacial” que se destaque na 

localização dos concelhos na matriz em U. 

Como se pode verificar na Figura 54 o Vale do Tejo não se destaca, e em qualquer dos 

processamentos de GeoSOM o concelho de Rio Maior fica sempre desagregado, talvez por 

estar numa posição de charneira, entre a Lezíria do Tejo e o Oeste  
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Assim, pode-se afirmar que quando se utiliza o GeoSOM, os IDS escolhidos não permitem 

agrupamentos “naturais” entre concelhos vizinhos se se introduzirem no modelo as variáveis 

de localização (x,y). 

 

(A) (B) 

Figura 54: Grupos GeoSOM t1  sobre matriz em U (A) georeferenciados (B) 

 

5.5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Os dois métodos utilizados, ACP/AC e SOM, geraram padrões semelhantes. Para facilitar a 

leitura desses padrões combinaram-se os resultados dos dois processos, para cada ano e 

posteriormente entre anos. O mapa final, resultante de sucessivas combinações de cada um 

dos anos e entre os anos analisados, transmite a estrutura do Desenvolvimento Sustentável na 

região OVT (Figura 55). 

As Combinações foram realizadas com recurso à ferramenta Combine da ArcToolbox do 

software ArcGIS 10. Na ferramenta Combine os mapas de entrada, em formato matricial, 

sobrepõem-se originando um mapa final ao qual é atribuído um valor a cada pixel, esse valor 

resulta da combinação única entre os 2 valores de um pixel em cada um dos mapas de 

entrada. 

Foi atribuído ao pixel a dimensão 10, apesar das diferenças não se acentuarem ao 

aumentar a sua dimensão até 25, optou-se pela dimensão com uma melhor definição e 

pormenor porque o processamento não se tornou perceptivelmente mais lento. 
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Figura 55: Modelo conceptual de leitura dos resultados 

Numa 1ª fase combinaram-se os padrões que resultaram do processamento dos IDS, 

ano-a-ano. No Combine 0 (Figura 56) geraram-se 7 grupos, ou seja, conjuntos de concelhos 

com uma mesma origem nos grupos resultantes dos métodos ACP/AC e SOM (Figura 55). 

 

Figura 56: Combinação t0 

ACP/AC

t0 t1

SOM

t0 t1

Combine
0

Combine 
1

t0 e t1
Combine 

0 e 1

Combine

Estrutura de Desenvolvimento 
Sustentável na Região OVT t0 → t1
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A classe “outros” da (Figura 56) representa os concelhos que na classificação ACP/AC ou 

SOM se individualizaram (cf. Capitulo 5.4.) e que por isso na combinação dos mapas de ambas 

as classificações resultaram na individualização de cada um dos concelhos contidos nesse 

grupo “outros”. 

Assim, na combinação t0 (Figura 56), além dos concelhos já individualizados nas 

classificações iniciais distinguiram-se Golegã e Coruche, que por sua vez pertencem a um 

mesmo grupo em SOM, mas em ACP/AC a Golegã agregou-se com os concelhos Benavente, 

Cartaxo, Almeirim, Alpiarça e Salvaterra de Magos, enquanto Coruche pertencia ao grupo dos 

concelhos Chamusca, Constância e Ferreira do Zêzere. O grupo Golegã e Coruche na matriz em 

U encontra-se entre os 2 grupos, grupo 2 e grupo 5, a que estes concelhos pertencem no 

resultado da ACP/AC. Nos IDS de VAB no sector primário a Golegã e Coruche estão mais 

próximos do grupo 5 de ACP/AC, enquanto nos IDS das infraestruturas de regadio e da duração 

dos movimentos pendulares o grupo 4 do SOM assemelha-se mais do grupo 2 da ACP/AC. 

Do Combine 1 (Figura 57) resultaram 8 grupos e individualizaram-se 3 concelhos, Ferreira 

do Zêzere, Sardoal e Torres Vedras, além dos que já se tinham distinguido nas classificações 

SOM e ACP/AC que estão na classe “outros”. A desagregação da combinação 3-7 na 

Combinação t0 (Figura 56) originou um grupo suplementar na Combinação t1. 

Os concelhos Ferreira do Zêzere e Sardoal pertencem ao mesmo grupo na classificação 

SOM, por isso, a causa da sua distinção está no agrupamento resultante do processamento de 

ACP/AC, no qual, estes dois concelhos têm proveniências diferentes. A separação de Torres 

Vedras pode ter sido originada pela presença dos IDS de proporção de edificado em áreas 

costeiras (Ind_51, Ind_52 e Ind_53) terem participado no processamento SOM e não no 

ACP/AC, mas também por outros IDS pois na matriz em U Torres Vedras encontra-se na 

diagonal oposta de Alenquer e Azambuja, grupo a que se associa em ACP/AC. 
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Figura 57: Combinação t1 

Na combinação do Combine 0 e do Combine 1 (Figura 58) permanecem 8 grupos, neste caso 

individualiza-se o concelho de Abrantes, por na combinação t1 estar agrupado com os 

concelhos de Alcobaça, Caldas da Rainha e Ourém, e em t0 pertencer ao grupo de Santarém, 

Rio Maior, Torres Novas e Tomar. Em t1 os concelhos pertencentes ao grupo 8 do SOM 

distinguem por elevados valores de capacidade de alojamento em hotéis e pensões, e em t0 o 

grupo 2 se diferencia pela capacidade de alojamento, mas pelo indicador de extensificação 

agrícola e pela elevada utilização do transporte individual. 

Neste caso (Figura 58), à classe “outros” pertencem os concelhos que numa e só numa 

combinação (Figura 56 e Figura 57) pertenceram a essa classe. 
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Figura 58: Combinação da combinação t0 e da t1 

O mapa final (Figura 59) representa a Estrutura do Desenvolvimento Sustentável na região 

OVT, isto é, cada um dos 7 grupos formados apresenta uma dinâmica e identidade diferentes 

em relação ao Desenvolvimento Sustentável na região, para os anos em estudo. 

Para facilitar a leitura do mapa final (Figura 59) foi incluído na classe “outros”, todos os 

concelhos individualizados nas combinações e classificações anteriores distinguindo-se assim, 

apenas o Bombarral porque o Cadaval na classificação SOM t0 + t1 está individualizado (cf. 

Capítulo 5.4.2.). 

Os concelhos pertencentes à classe “outros” têm identidades específicas no que concerne 

ao Desenvolvimento Sustentável da região OVT em relação aos IDS em estudo. 
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Figura 59: Estrutura de Desenvolvimento Sustentável na região OVT t0 → t1 

Os concelhos no eixo Rio Maior-Tomar, classe 112 (Figura 59), caracterizam-se por elevada 

utilização do transporte individual, elevado VAB do sector secundário, também elevado 

indicador de extensificação agrícola e de população residente em áreas predominantemente 

urbanas. Entre os 2 períodos analisados aumentou a taxa de abandono agrícola e o consumo 

de combustível automóvel. 

O grupo 81 (Figura 59), composto pelos concelhos de Alcobaça e Caldas da Rainha, 

caracteriza-se por um aumento da capacidade de alojamento em hotéis e pensões, e 

consequente pelo aumento do VAB nos serviços. Também se registou o aumento da taxa de 

abandono agrícola e do indicador de extensificação agrícola. Nestes concelhos há elevada 

proporção de recolha selectiva de resíduos urbanos. Já os concelhos de Nazaré e Peniche 

(12-8) além de valores elevados na capacidade de alojamento turístico em hotéis e pensões 

distinguem-se também por conterem uma grande capacidade de alojamento em “outras 

tipologias de alojamento turístico”, a maioria da população prefere o meio “a pé” para os 

movimentos pendulares, e regista-se uma elevada área de irrigação e um elevado valor de 

áreas edificadas. 
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O eixo Benavente-Cartaxo-Alpiarça, classe 45 (Figura 59) distingue-se pelas áreas elevadas 

de irrigação, e pela redução na utilização do transporte individual. 

Os concelhos Sobral de Monte Agraço e Arruda dos Vinhos caracterizam-se por uma grande 

percentagem de residentes que trabalham ou residem noutro concelho, um aumento da 

recolha selectiva de resíduos urbanos, de taxas de abandono agrícola e de superfície florestal 

ardida. 

Os grupos de concelhos Alenquer-Azambuja caracterizam-se por fortes pressões 

urbanísticas, com grande proporção de população residente que trabalha ou estuda noutro 

concelho e utiliza o transporte colectivo como meio preferencial nos movimentos pendulares, 

tendo-se registado um aumento da construção em áreas de risco e um aumento do consumo 

de combustível automóvel. 

Para finalizar, no grupo Chamusca-Constância regista-se uma diminuição da superfície 

florestal ardida. Ao longo do período em estudo assinalase uma estabilidade quanto ao 

elevado VAB do sector primário, da elevada proporção na preferência pelo transporte 

colectivo nos movimentos pendulares e da duração dos mesmos. 

5.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os concelhos da área de estudo têm pontos fortes e pontos fracos quanto à 

concretização do Desenvolvimento Sustentável, o agrupamento pelas suas características ou a 

leitura dos padrões espaciais permite o investimento na criação e aplicação de medidas 

estratégicas específicas diferenciadas. 

A verificação de algumas semelhanças nos resultados dos dois métodos utilizados permitiu, 

através da sua combinação, a delimitação de grupos com ligações mais consolidadas em 

relação a semelhanças de comportamentos quanto ao Desenvolvimento Sustentável da região 

OVT. 

De notar também que nenhum dos eixos dos IDS se destacou individualmente em nenhuma 

das fases de análise dos dois métodos, o que permite aferir que se trata de um território com 

equilíbrios pouco nivelados, de acordo com os eixos dos IDS escolhidos pela administração 

regional. 
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6. CONCLUSÕES 

Nesta dissertação foi construído um modelo para avaliar o Desenvolvimento Sustentável de 

uma região, a partir de uma acção combinada de SIG e métodos de estatística multivariada e 

de exploração de dados por redes neuronais artificiais, mais concretamente o SOM. A 

metodologia desenvolvida partiu do princípio de que há uma boa base de dados de IDS, que 

representam os principais eixos de desenvolvimento dessa região. 

Da análise efectuada aos resultados foi possível identificar diferentes grupos de concelhos, 

resultantes da análise de padrões dos IDS, que se aproximam de pelo menos 2 dos 3 cenários 

de desenvolvimento propostos pelo PROTOVT, a saber: 

Os grupos de concelhos Alcobaça-Caldas da Rainha e Nazaré-Peniche seguem um 

desenvolvimento aproximado do preconizado pelo cenário 1, em que o turismo é uma 

actividade prioritária que tem conduzido à eliminação gradual de actividades agrícolas. 

O eixo BenaventeCartaxo-Alpiarça e o grupo Chamusca-Constância estão posicionados no 

cenário 3, onde a expansão urbana é controlada através da valorização de terrenos com 

vocação agrícola. 

Os grupos Alenquer-Azambuja e Arruda dos Vinhos-Sobral de Monte Agraço tendem a 

reduzir a actividade agrícola e são marcados por um forte crescimento urbano, consequência 

de grandes pressões urbanísticas, possivelmente causada pela proximidade à Área 

Metropolitana de Lisboa. Esta situação coloca-os num grupo de concelhos a que commumente 

se denomina de “dormitório”. No caso Alenquer-Azambuja as pressões urbanísticas tornam-se 

mais elevadas pela proximidade à Linha do Norte, um eixo privilegiado de ligação a Lisboa. 

No eixo Rio Maior-Tomar registasse o aumento da taxa de abandono agrícola, estando a 

maioria da população a residir em áreas predominantemente urbanas. Neste caso, não existe 

desenvolvimento do turismo nem da agricultura. 

Os três últimos concelhos, eixo Rio MaiorTomar, AlenquerAzambuja e Arruda dos 

Vinhos-Sobral de Monte Agraço, não se enquadram directamente em nenhum dos 

desenvolvimentos descritos nos três cenários do PROTOVT, que se baseiam essencialmente no 

desenvolvimento do turismo ou da agricultura, actividades que nestes concelhos não são 

preponderantes. Deste modo, pode-se concluir que os cenários do PROTOVT foram pensados 

sobretudo para partes da região, e não a região no seu todo, apresentando por isso uma visão 

muito geral/limitada da região. 
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Efectivamente, o cruzamento dos padrões espaciais, resultantes da análise dos IDS com os 

cenários de desenvolvimento do PROTOVT, deveria permitir a monitorização da região OVT ao 

nível do Desenvolvimento Sustentável. Todavia, veio a verificar-se que, apesar da baixa 

redundância entre os IDS, estes não transmitem a realidade da região no seu todo. Faltam IDS 

que representem, por exemplo as referências existentes nas descrições dos cenários a 

infraestruturas de transportes para a ligação entre as NUTSIII da região, ou os equipamentos 

de tratamentos de efluentes. Dadas estas limitações, não é possível fazer uma análise 

completa da sustentabilidade do desenvolvimento desta região, a partir destes IDS. 

Os métodos utilizados, ACP/AC e SOM, revelaram um bom desempenho para o objectivo 

pretendido. 

O SOM, sendo um método iterativo e de natureza não-linear, apresentou algumas 

vantagens em relação a ACP/AC, como:  

- a facilidade no entendimento das dinâmicas de transição entre os dois anos analisados, 

em SOM t0+t1; 

- a visualização do contributo de cada variável através do plano de componentes, que 

permite uma análise mais imediata das relações entre variáveis; 

- a percepção da importância das relações entre as variáveis, e da proximidade física das 

unidades espaciais, nas dinâmicas espaciais e nos padrões de comunalidade. 

ACP/AC são métodos estatísticos determinísticos e lineares, que implicam uma série de 

decisões do utilizador como a “linha de corte” em AC, ou o número de CP a extrair da ACP. 

Estas decisões devem ser tomadas por pessoas sem interesses na região, pois podem conduzir 

a agrupamentos errados ou que beneficiem apenas alguns eixos, em detrimento de outros. 

Este facto pode conduzir a medidas desadequadas. 

A desvantagem do SOM (sobretudo para os críticos de métodos de análise não-linear) em 

relação a ACP/AC é que de cada processamento resultam diferentes grupos, consequência da 

não linearidade do modelo e dos diferentes pesos que o algoritmo vai atribuindo a cada 

variável, para obtenção do melhor ajuste possível entre os dados de entrada e os de saída. 

Este facto não ocorre em ACP/AC por se tratar de um método linear. 

O modelo apresentado nesta dissertação pode ser aplicado tanto na construção de novos 

cenários de desenvolvimento como na sua monitorização. Futuramente esta abordagem 

poderá ser complementada com a construção de uma ferramenta gráfica que permita 

visualizar os estados actuais e que consiga predizer estados futuros. A visualização gráfica 

poderá tornar-se uma ferramenta preponderante na construção e monitorização de cenários 
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de desenvolvimento pela exibição imediata das medidas equacionadas ou da ausência de 

medidas, constituindo-se assim como um excelente auxiliar de apoio à decisão. Um decisor 

que tenha um mapa alternativo do futuro poderá tomar decisões mais ajustadas e eficazes no 

presente. 
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