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ii. Metodologia de trabalho e Estrutura da Dissertação   

Relativamente à metodologia utilizada na presente dissertação, a sua sustentação 

teórica passa por uma criteriosa e exaustiva recolha de elementos que permitem o 

estabelecimento do seu estado da arte, versando esta, principalmente, sobre as 

diferentes componentes do Ordenamento do Território (OT), isto é, os conceitos 

abordados, as políticas cujo impacte na temática seja digno de realce e, por fim, a 

legislação que a regimenta e regulamenta. 

Como forma de actuação, esta etapa será alvo de uma reflexão cuidada, cujos 

resultados serão transpostos para uma análise descritiva e comparativa, a qual versa 

sobre factos passados como fundamento da corrente actuação dos diferentes actores. 

As múltiplas posturas defendidas por estes agentes, e reproduzidas em documentos 

de ordem variada, foram processadas segundo uma visão conjuntural, descrita e 

reflectida ao longo da dissertação. 

Quanto à documentação acima enumerada, esta foi obtida através do acesso a 

diferentes fontes, designadamente: bibliotecas; livrarias; portais governamentais e 

comunitários; portais de instituições, públicas e privadas; pesquisa on-line de trabalhos 

produzidos por outros autores. 

Toda a bibliografia relacionada com a temática é explorada e classificada como de 

valor acrescentado para a investigação. Sinteticamente, resume-se à leitura de um 

conjunto alargado de recensões críticas de comunicações, dissertações de mestrado e 

doutoramento, relatórios técnicos diversos, publicações periódicas e permanentes, 

bem como, de obras publicadas. 

Para o caso específico dos indicadores, é efectuado, igualmente, um levantamento 

exaustivo e minucioso do seu estado da arte, a partir do qual foram definidos os 

seguintes elementos estruturais: 

− Domínios; 

− Temas; 

− Sub-temas. 
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A organização desta estrutura resulta de uma minuciosa análise e de uma reflexão 

sobre o resultado originado por esta, a qual é complementada por uma selecção de 

potenciais indicadores a utilizar.  

Os indicadores aqui enunciados apenas servem, em exclusivo, como um exemplo de 

aplicação da proposta. Contudo, e devido às dificuldades com que a construção da 

mesma se reveste, apenas será testado em alguns dos mesmos, os quais, de uma 

forma equilibrada e sustentada procederão ao seu teste. 

Um outro facto digno de realce, é o teste à liberdade de acesso à informação que este 

projecto se propõe concretizar. É intenção presente obter, por via da internet, o maior 

número de dados estatísticos possível. Pretende-se assim provar que um cidadão, 

independentemente dos motivos que o movam, pode recolher, analisar e interpretar a 

informação geográfica sem um grande esforço financeiro e promover, assim, os 

índices nacionais de intervenção do público nas várias decisões de política e gestão 

territorial, no seguimento das políticas promovidas pelo actual executivo 

governamental.     

Após uma fase teórica, torna-se necessário proceder à operacionalização dos 

resultados obtidos, de modo a avaliar-se a sua exequibilidade e possível efectividade. 

Para que tal seja possível, e após a devida ponderação, a presente proposta será 

testada ao nível da NUT I, NUT III e em quatro concelhos, geograficamente 

circunscritos ao distrito de Lisboa e à região de Lisboa e Vale do Tejo.  

Como principal justificação para a sua escolha enuncia-se, em primeira mão, o critério 

de heterogeneidade, de modo a aferir-se, devidamente, as ilações e conclusões 

extraídas da proposta de indicadores do ordenamento do território apresentada, o qual 

é preenchido, na íntegra, pelos casos de estudo escolhidos. Um outro factor, 

igualmente apreciado na escolha final dos municípios-teste foi a exequibilidade de 

acesso a dados estatísticos. 

Após devida ponderação, foram designados como casos de estudo os seguintes: 

− Portugal; 

− Grande Lisboa; 

− Oeste; 

− Lezíria do Tejo; 
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− Amadora; 

− Torres Vedras; 

− Santarém; 

− Almada. 

Estes exemplos representam diferentes realidades do panorama nacional, tendo-se 

entendido serem estes os exemplos possíveis, a diferentes escalas, para se aferir do 

conjunto de ilações e conclusões extraídas da proposta de indicadores avançada para 

o OT. Para enumerar este grupo de casos como áreas-piloto para a aplicação do 

conjunto de considerações teóricas constituídas, foram invocadas as seguintes razões: 

− Portugal: representando a escala máxima, a nacional (NUT I); 

− Grande Lisboa: representando a escala regional na qual se integra um concelho 

da Área Metropolitana norte, no presente caso Amadora (NUT III); 

− Península de Setúbal representando a escala regional na qual se integra um 

concelho da Área Metropolitana sul, no presente caso Almada (NUT III); 

− Oeste: representando a escala regional na qual se integra o município de Torres 

Vedras (NUT III); 

− Lezíria do Tejo: representando a escala regional na qual se integra o município 

de Santarém (NUT III); 

− Amadora: concelho metropolitano caracterizável por possuir um aglomerado 

urbano consolidado e contínuo; 

− Torres Vedras: concelho caracterizável por diferentes tipos de paisagem física e 

humana; 

− Almada: concelho metropolitano caracterizável por diferentes tipos de paisagem 

física e humana, detendo esta última, um aglomerado urbano consolidado e 

expansão; 

− Santarém: concelho caracterizável por possuir diferentes tipos de paisagem 

física e humana, integrado num contexto de maior interioridade geográfica.  

Partindo destas áreas de estudo, admitidas como as mais correctas para 

representarem, as várias escalas nesta dissertação, avançou-se à pesquisa e recolha 

da informação geográfica necessária à construção de uma base de dados que a 

permitisse operacionalizar. 
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Dando-se por finda a explicação dos vários conteúdos, destaca-se a necessidade de 

descrever a estrutura da mesma. Em primeiro lugar, é apresentada uma pequena 

introdução de forma contextualizar o trabalho em causa, de seguida são descritos os 

objectivos a alcançar, esclarece-se a problemática abordada, apresenta-se a 

metodologia de trabalho e a estrutura da presente dissertação. Esta encontra-se 

dividida em duas partes e cinco capítulos. Relativamente à primeira parte, esta é 

constituída por três capítulos, designadamente: 

1. Ordenamento do Território – conceitos, princípios e objectivos; 

2. O Ordenamento do Território e a sua importância nas políticas: 

2.1. À escala europeia; 

2.2. À escala nacional. 

3. O Sistema de Gestão Territorial em Portugal Continental: 

3.1. Escala nacional; 

3.2. Escala regional; 

3.3. Escala local. 

No primeiro capítulo, serão analisados os conceitos inerentes à problemática. O 

conceito é aqui apresentado segundo dois sentidos, um restrito e um amplo, descritivo 

das várias opiniões de autores, caracterizações e definições conceptuais relacionadas 

com o OT. Este subcapítulo terá o esclarecimento e definição do conceito de OT como 

objectivo, necessitando para tal, que o leitor tenha sempre presente o facto de esta 

temática não ser, de todo, de fácil análise.  

O segundo capítulo, denominado de “O ordenamento do território e a sua importância 

nas políticas de gestão territorial”, será constituído por um total de dois subcapítulos 

(figura I). O primeiro expõe o OT na Comunidade Europeia, como surge e qual o papel 

por este desempenhado junto dos seus Estados-Membros. Para tal, elenca os 

princípios, políticas, documentos e projectos que, de um algum modo, tenham 

influenciado e orientado as actuais políticas de OT. Um outro intento é o de esclarecer 

o papel desempenhado pela Europa, enquanto comunidade de estados e unidade 

aglutinadora de intenções na definição de um espaço geográfico único entre os vários 

Estados-Membros. 
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Na alínea intitulada “À escala nacional”  realiza-se uma caracterização do ordenamento 

à escala nacional, do seu sistema, planos e instrumentos. Pretende-se, assim, 

elaborar uma síntese sobre o modo como é tratado o conceito de OT a diferentes 

escalas de análise no país.  

 

 

 

 

 

Segue-se o capítulo “O Sistema de Gestão Territorial em Portugal Continental”, cujo 

objectivo a alcançar é, de um modo simples e acessível, elaborar um levantamento da 

actual aplicação das medidas de OT em Portugal. Assim, e em virtude das diferentes 

escalas de aplicabilidade do mesmo, torna-se imperativo organizar o capítulo em três 

partes distintas: nacional, regional e local (figura II). 

 

 

 

 

 

 

A segunda parte é constituída por dois capítulos, denominando-se o primeiro por 

“Indicadores de ordenamento do território””, o qual se divide em dois, “A necessidade 

de indicadores para o ordenamento do território”, espaço onde é justificada a 

afirmação de uma necessidade de indicadores, e “Os vários indicadores com possível 

aplicação ao ordenamento do território”, onde é apresentada uma amostragem dos 

vários trabalhos realizados, cujo objectivo é analisar as diferentes visões do que é, ou 

deve se, o ordenamento do território, esclarecendo o seu conteúdo. 
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Figura I – O Ordenamento do Território e a sua importância nas políticas 

Figura III – Os indicadores de ordenamento do território 
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Figura II – O Sistema de Gestão Territorial em Portugal Continental 
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Finalizando a segunda parte desta dissertação, surge o capítulo cinco “Uma proposta 

para Portugal Continental””, constituído por outros dois capítulos que têm como intuito 

a descrição da presente proposta metodológica, testando-se de seguida.  

O capítulo “Proposta metodológica de indicadores de ordenamento do território para 

Portugal Continental”, tem como objectivo apresentar, descrever e explicar, 

devidamente, todos os passos correspondentes à construção de uma metodologia de 

um quadro de indicadores para o OT. 

O capítulo “casos estudados”, tem como objectivo  testar o resultado de todo o trabalho 

de aquisição de conhecimentos realizado no âmbito da presente dissertação, foi 

devidamente interpretado e materializado. Para tal, este deverá considerar como teste 

efectivo, uma resposta afirmativa aos 13 objectivos enunciados pela sustentação 

teórica.   

 

 

 

 

 

 

Segue-se, o capítulo referente à conclusão, a bibliografia e os anexos,, 

respectivamente. A finalizar, na figura VI apresenta-se um esquema que pretende 

sintetizar toda esta metodologia.  
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Figura V – Uma proposta para Portugal Continental 


