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4.1. A necessidade de indicadores para o Ordenamento do 

Território 

““AA  sseett  ooff  iinnddiiccaattoorrss  ((vvaarriiaabblleess))  aanndd  aa  sseett  ooff  aassssuummeedd  rreellaattiioonnss  aammoonngg  

tthheemm  ccoonnssttiittuuttee  aa  ““mmooddeell””  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  ssyysstteemm..””    (Gallopin, citado por 

Greeuw et al, 2001, p. 5) 

Analisando o universo de ferramentas disponibilizadas pela comunidade científica, o 

indicador é aquele que mais simplificadamente concretiza uma abstracção da realidade 

segundo um modelo teórico, disponibilizando informação útil para todos aqueles que têm 

responsabilidades directas na gestão territorial. Outro facto importante, e 

independentemente do nível de conhecimento pessoal adquirido, este instrumento facilita 

a compreensão, por parte dos interessados, do conjunto de dados utilizados pelos 

decisores políticos nos seus actos de gestão, o que proporciona um incremento dos 

níveis de transparência dos mesmos.  

Assim, é possível avançar, desde já, que os indicadores são uma ferramenta privilegiada 

para o alcance destes objectivos porque, independentemente de traduzirem a realidade 

de uma forma quantitativa ou qualitativa, permitem aceder a um conjunto de dados 

cientificamente obtidos e por isso, credíveis. 

Um indicador é o resultado de uma selecção cuidada e de uma agregação de um 

universo de dados dispersos referentes a um fenómeno em particular, reduzindo esta 

desordem aos aspectos estritamente essenciais, o que promove, em paralelo, um 

superior entendimento sobre a complexidade do mesmo. Principal característica 

evidenciada é a facilidade de acesso e de divulgação da informação, permitindo a 

intervenção de todos aqueles que o desejem.  

Partidário (2000) assinala a definição de Inhaber com sendo, no actual estado da arte, 

uma das mais sintéticas e pragmáticas. Cita a autora, um indicador é uma formulação 

matemática, caracterizável pelo seu elevado poder de síntese, em que uma quantidade 

medida no espaço em estudo é comparada com um padrão científico ou arbitrário. 
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Esta matéria encontra-se, igualmente, definida pela Agência Europeia do Ambiente (AEA) 

como sendo a representação de um valor observado ou de um fenómeno estudado. Esta 

instituição descreve o indicador como sendo uma forma de quantificar a informação 

mediante a agregação de um conjunto, diferenciado e múltiplo, de dados. A resultante 

deste considerando é, por sua vez, uma síntese de um facto real. Resumidamente, o 

indicador simplifica a informação que pode ser admitida como relevante na compreensão 

de um determinado fenómeno, o qual se revela, desde logo, como complexo.  

Este tem por objectivo providenciar pistas, tornando perceptível a informação daí 

resultante e descrevendo a orientação que um certo fenómeno protagoniza. Assim sendo, 

o indicador é um sinal ou um sintoma que produz um tipo de conhecimento caracterizável 

pelo seu elevado nível de certeza e fiabilidade, o qual revela, paralelamente, uma 

evidência e estende a sua significância para além do que é medido, alargando o 

interesse naquele fenómeno. (AEA, 2005)  

A Comunidade Europeia (2004), na sua publicação “EU Member State experiences with 

sustainable development indicators”, descreve o indicador como sendo o parâmetro ou o 

valor derivado de um conjunto de parâmetros que providencia uma informação sobre um 

determinado fenómeno.  

Greeuw (2001) afirma, citando Rotmans, refere ainda que um indicador é uma forma de 

descrição de um fenómeno complexo utilizando, para tal, um método (quase) quantitativo 

de simplificação cuja pretensão é o de proporcionar a sua comunicação a um grupo 

específico de utilizadores. Segundo o mesmo, o prefixo quase significa que um indicador 

no seu “meio natural” é quase sempre quantitativo, no entanto, e por princípio, este pode 

ser igualmente qualitativo. 

Aprofundando um pouco mais, um indicador pode ser encarado como uma variável, não 

confundir com valores ou dados, podendo apresentar uma representação operacional de 

um atributo, como por exemplo a qualidade ou a característica de um determinado 

sistema. (Gallopín, in Birkmann, 2006) 

 Adriaanse (in Birkmann, 2006), defende que a constituição de um indicador surge como 

resultado de um processo de agregação de informação de variáveis ou bases de dados, 

ao qual se segue um processamento da informação obtida e a construção de indicadores, 

terminando o percurso deste sistema num conjunto agregado de índices. (figura 4.1.1) 
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Um indicador pode ser, igualmente, tal como descreve Birkmann (2006), citando o UN 

World Water Development Report, um simples dado, isto é, uma variável simples ou 

ainda um valor resultante de uma agregação de um conjunto de dados que descrevem 

um sistema ou um processo. Tal facto significa que associado à definição do conceito de 

base de indicador, deve existir uma clarificação dos seus objectivos. Em princípio, um 

indicador pode ser variável qualitativa (nominal), uma variável de posicionamento 

(ordinal) ou uma variável quantitativa (Gallopín, in Birkmann, 2006). 

Em qualquer processo de desenvolvimento de uma ferramenta deste tipo existe a 

necessidade, implícita ou explícita, de a relacionar com os objectivos ou, numa situação 

limite, com o raciocínio que serve de base para a distinção do indicandum, estado ou 

característica do interesse demonstrado (Birkmann, 2006).  

A qualidade deste relaciona-se, directamente, com a sua capacidade de descrever as 

características de um certo sistema, sempre que estes demonstrem ser relevantes para 

os interesses de um determinado objectivo ou visão (Birkmann, 2006).  

Contudo, para que esta ferramenta se revele de capital importância em todo o processo 

de OT, independentemente da fase de estabelecimento de estratégias ou planeamento, 

operacionalização ou monitorização dos resultados obtidos em que o mesmo se 

encontra, isto é, a presente deve obedecer a todo um conjunto de requisitos, tais como: 

− Características; 

− Critérios de qualidade; 

Fonte: Adriaanse, in Birkmann, 2006  

Figura n.º 4.1.1: Pirâmide de processamento de dados. 
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− Propriedades; 

− Definição de tipos de indicadores. 

Segundo o Department of the Environment, Transport and the Regions, London, UK 

(2000), o estabelecimento de um bom indicador é um acto processual que deve possuir 

como características, a capacidade de: 

− Não distorcer prioridades1; 

− Não distorcer as acções2; 

− Ser significante, credível e razoável. 

Esta caracterização é desenvolvida, posteriormente, pela EEA (2003), a qual entende 

este tipo de ferramenta deve considerar os seguintes critérios de qualidade: 

− Coincidir o interesse com o púbico alvo; 

− Associar os conceitos de acessibilidade e de atractividade; 

− Promover uma fácil interpretação; 

− Promover o conhecimento (leituras, levantar questões, concretizar algo); 

− Representar um tema ou uma área de interesse; 

− Demonstrar desenvolvimentos sobre um intervalo de tempo relevante; 

− Referência de valor ao longo do tempo; 

− Explicar as causas de uma qualquer tendência; 

− Actuar em conjunto com outros indicadores, descrevendo áreas similares, sectores 

ou actividades; 

− Fundamentar-se cientificamente; 

− Deter uma fundamentação estatística correcta. 

Relativamente às propriedades que a mesma deve possuir, a OCDE, citada por Almeida 

(et al, s.d), assinala as seguintes: 

− Relevância1; 

                                                
1 É importante que um indicador estabeleça uma correcta cobertura dos principais temas, em particular, 

aqueles que representem o equilíbrio das dimensões económicas, sociais e ambientais do desenvolvimento 

sustentável. 
2 Os indivíduos podem encontrar caminhos engenhosos de melhorar uma medida, sem que realmente se 

consiga melhorar a actual performance. De um modo geral, é preferível focalizar a medição do futuro, que 

dos processos, enquanto o passado é, geralmente, fácil de medir. 



A necessidade de indicadores para o Ordenamento do Território 

 

 171 

− Consistência2; 

− Mensurabilidade3. 

A sua exequibilidade é um factor primordial, para tal, a sua organização deve 

estabelecer-se segundo uma estrutura previamente definida, devendo esta permitir a 

selecção daqueles que melhor se adeqúem aos objectivos propostos. Assim, são várias 

as estruturas existentes apenas variando de autor para autor. Desta forma, a 

subjectividade da escolha e a respectiva estruturação devem ser factores a ter na devida 

consideração, admitindo como certo o facto de que não existem ferramentas perfeitas e 

por isso as mesmas não se podem aplicar, de um modo indiscriminado, a todos os 

contextos e circunstâncias.  

É considerando este contexto que se elabora uma listagem tipológica de indicadores, tal 

como assinala a EEA (2005, p.8) e a equipa técnica do PROTAML (2002): 

− Acompanhamento; 

− Controlo dos usos do solo e das utilizações das áreas de construção; 

− Descritivos; 

− Eficiência ecológica; 

− Efectividade política; 

− Execução; 

− Impacto; 

− Performance; 

− Qualidade de vida; 

− Realização; 

− Reserva; 

− Resultados; 

− Sustentabilidade. 

                                                                                                                                              
1 Deverá ser representativo, de fácil compreensão e comparável. (OCDE, citada por Almeida et al, s.d., p.4)  
2 Deverá ser bem apoiado em termos técnicos e científicos e de consenso internacional. (OCDE, citada por 

Almeida et al, s.d., p.4) 
3 Deverá ser facilmente mensurável e passível de ser monitorizado regularmente a um custo não excessivo. 

(OCDE, citada por Almeida et al, s.d., p.4) 
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Num acto de construção de um indicador, é necessário fundamenta-lo mediante uma 

base científica sólida, para isso é importante desenvolver e respeitar uma metodologia 

correcta. Birkmann (2006), citando Maclaren, enuncia que a construção de um indicador 

deve ser constituída por várias fases, designadamente: 

− Definição e selecção de um conjunto de objectivos relevantes para o resultado final; 

− Concretização de um processo de observação que implicará uma clarificação do 

potencial de cada um dos indicadores a utilizar, os seus objectivos e funções. É, 

igualmente, importante definir as fronteiras temporais e espaciais de aplicação dos 

mesmos, o que significará a identificação dos diferentes momentos que este irá 

medir e determinar a área geográfica a analisar. 

− Identificação da estrutura conceptual apropriada, significando, por isso, organizar o 

universo de potenciais temas.  

− Enumeração de critérios de selecção dos potenciais indicadores. Apesar de tal facto 

encontrar-se convencionado, mediante uma série de pré-requisitos relativos à 

distinção e selecção, é absolutamente necessário estabelecer uma ligação directa 

entre o tema em análise, a sua função e os objectivos propostos. 

− Identificação de um conjunto de potenciais indicadores a utilizar, revelando-se esta 

como uma etapa importante no seu desenvolvimento.  

− Selecção e avaliação de cada um dos indicadores enumerados e referentes aos 

critérios desenvolvidos pelas anteriores etapas, da qual resulta um conjunto de 

indicadores. Esta selecção de dados, cujo objectivo final será a construção dos 

mesmos, deverá ser seguida de forma a avaliar-se a sua exequibilidade. 

− Preparação do relatório final, bem como para a sua avaliação mediante um outro 

conjunto de indicadores designados de performance. 

Finalizando, esta sucinta descrição do processo de constituição e construção de um 

indicador, bem como da metodologia mais adequada para a sua concretização, urge 

relaciona-lo com o Ordenamento e o Planeamento.  

Em 1992, aquando da Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e 

Desenvolvimento1 (CNUAD), é aprovada, entre outras medidas, a melhor forma de 

fundamentar os diferentes actos de decisão territorial. Perante tal desafio, um dos 

                                                
1 Realizada na cidade brasileira do Rio de Janeiro. 
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objectivos do evento consiste em encontrar uma solução, razoável e credível, que 

permita tornar, mediante a aplicação de uma metodologia científica, o mais transparente 

e correcto possível este tipo de actividade. É estabelecido como caminho a percorrer a 

adopção do indicador1 como ferramenta de trabalho privilegiada, admitindo-se esta como 

a solução mais viável e equilibrada. Tal afirmação, encontra-se, inclusivé, expressa no 

artigo 15.º da Declaração Final e no artigo 40.º da Agenda 21, ambas aprovadas e 

assinadas durante o supramencionado evento. 

Todavia, e antes de se avançar com a apresentação de algum tipo de metodologia de 

trabalho, é necessário diferenciar e enumerar os elementos que devem ser objecto de 

análise. O território é, obviamente, a envolvente do diverso que caracteriza a actividade 

humana. Assim, uma das etapas a concretizar no estabelecer de estratégias e políticas 

territoriais é conhecer e compreender a diversidade existente. 

É neste ponto particular que o conceito de escala revela a sua importância. A escala de 

análise tem uma importância capital na exequibilidade de uma estratégia, devendo a 

mesma considerar o princípio do equilíbrio como um dos seus fundamentos teóricos, o 

que permite adequar-se aos objectivos previamente. 

A escolha adequada de uma escala permite a correcta avaliação e o teste das variáveis 

consideradas, concluindo-se, desta forma, se a sua escolha foi a mais acertada, o que é 

um garante da qualidade da informação produzida. 

A conjugação da totalidade destes factores permite a gestão, a associação e conciliação 

de um conjunto de interesses antagónicos. Estas são as principais dificuldades com que 

um geógrafo se depara no seu quotidiano profissional. Variadas estratégias têm sido, 

entretanto, aplicadas como forma de minimizar os impactes na sociedade, é 

unanimemente aceite pelas inúmeras partes envolvidas que somente através de um 

incremento dos níveis de participação pública é que se torna possível obter um consenso 

generalizado sobre a matéria. A divulgação e a partilha de informação junto dos 

diferentes actores, bem como a promoção do incremento dos índices de governança, são 

dois dos principais passos rumo à sua pacificação. 

                                                
1 Como definição de indicador, a de Inhaber (1976), referido por Partidário (2000, p.45), é uma das inúmeras 

existentes na arte, caracterizando-se pelo seu poder de síntese. Assim, entende o autor, indicador é a 

formulação matemática em que uma quantidade medida no espaço em estudo é comparada com um 

padrão científico ou arbitrário. 
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Neste contexto como este, Pardal refere (1988), que os diferentes actores territoriais se 

confrontam, resultando do mesmo dois tipos de inputs:  

− Observação, mediante um tipo específico de contacto, da complexidade envolvente: 

o sensorial e socialmente directo;  

− Decomposição formal da realidade em partes que correspondem a objectos 

cientificamente classificados. 

O complexo pode, e deve, ser alvo de uma representação ou, pelo menos, de uma 

tentativa. Vários ensaios surgem ao longo dos últimos anos, alguns com mais sucesso 

que outros, no entanto, Angus Hills, esquematiza de uma forma interessante, todo o 

processo de aquisição da realidade (ver figura 4.1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardal relaciona os inputs, por si enumerados, com o esquema de Hills. Considera, 

assim, que as “unidades robot” são as diferentes características de uma determinada 

região, em que mediante uma abstracção, traduzem essa realidade. Este modelo 

abstracto fundamenta-se numa observação, directa e subjectiva, do território e mediante 

um processo metodológico constata o modo de funcionamento dos diferentes usos, 

actividades e estruturas territoriais. Paralelamente, desenvolve um processo analítico que 

decompõe a realidade em diferentes partes ou sectores, avaliando, desta forma, 

potencialidades, necessidades e viabilidades. 

Espaço Territorial  

em estudo 

Análise temática 

Potencialidades e limitações 

Necessidades 

Viabilidades 

Unidades Robot 

Observação directa 

holística e intuitiva 

Fonte: Hills, in Pardal, 1988, adaptado 

Figura n.º 4.1.2: “Land Units” de Angus Hills (1967) 
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É comummente aceite pela comunidade científica que a utilização de modelos abstractos 

de uma determinada realidade, pressupõe, uma perda de informação porque a totalidade 

do real não é possível apreender e esse facto, por si só, é o suficiente para que a 

informação disponibilizada não seja totalmente fiel ao objecto alvo de abstracção. Este é 

um facto defendido por Partidário (2000) que, ao citar Macgill, admite a existência da 

perda de uma quantidade indeterminada de informação durante a fase de selecção dos 

indicadores, o que além de fragilizar o seu valor, o nível de significância e as escalas 

utilizadas, deve ser realçado e considerado sempre que se efectua uma interpretação de 

um qualquer trabalho. 

É perante um contexto como este, em que o objectivo fundamental de uma avaliação é 

preparar e tratar a informação para uma tomada de decisão, admitindo os indicadores 

como uma das principais ferramentas analíticas. A utilização destes como instrumentos 

de medição tem gerado um aceso debate entre vários autores, discutindo-se a 

diversidade destes, o seu grau de objectividade, relevância, significância e enviezamento 

de cada um deles.  

Aceita-se, portanto, que a análise elaborada na esfera das bases de ordenamento, que 

se pretende objectiva, desinteressada e constatante de factos, possa culminar num 

diagnóstico do qual resultem referências a ter em conta na avaliação dos planos (Pardal 

e Costa Lobo, 2000).  

Como resultado a extrair, a distinção de dois tipos de fonte de informação1. A primeira é 

toda aquela que se fundamenta nas experiências do quotidiano e de vizinhança, 

caracterizando-se de vaga e de difícil obtenção. A segunda é aquela que é recolhida e 

gerida mediante um pré-determinado conjunto de ferramentas, os quais facilitam, o seu 

uso e respectivo acesso. Este último é o mais utilizado no âmbito do desenvolvimento e 

planeamento urbano. 

Ao confrontar-se estes dois tipos de informação, a sua importância varia consoante a 

distinção dos factos, como a vontade popular, ou se descrevam valores e preferências, 

tais como o estabelecimento de estratégias do tipo planos de desenvolvimento. Assim, e 

para que um qualquer processo seja apreciado como ideal ao nível da participação, este 

                                                
1 Para Nembrini et al (2006), fonte é toda aquela que produz informação, distinguindo-se a realizada pelos 

residentes da originada pela governação. 
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deve permitir que as diferentes partes envolvidas expressem as suas opiniões, 

promovendo, assim, os dois tipos de informação anteriormente referidos. 

Para as entidades que se encontram no “terreno”, existe uma necessidade de relevância 

e credibilidade na informação utilizada no seu trabalho. Só através do acesso a um tipo 

de informação que reúne, no seu íntimo, a totalidade destas características é que um 

processo de decisão é correctamente fundamentado. Assim, entende-se que os 

indicadores sejam amplamente utilizados como meios privilegiados para o alcance de tais 

ambições (Nembrini et al, 2006).  

O recurso a este tipo de ferramentas num acto processual de decisão, relaciona-se com 

as mais-valias às quais este se encontra associado, bem como à capacidade de o 

mesmo em estabelecer uma relação de benchmark que permita, rapidamente, projectar 

progressos e, posteriormente, contabilizar os inputs positivos. Outra mais-valia é a 

possibilidade de permitir à população a compreensão de temáticas emergentes 

relacionadas, por exemplo, com o desenvolvimento sustentável e as relações entre eles. 

(DETR, 2000) 

Como admite Maby, referido por Nembrini et al (2006), the fundamental purpose of 

indicators is to present and delineate phenomena having an impact on a system such as a 

territory. Indicators can be defined as providing empirical and indirect interpretations of 

reality, but not as the reality itself. 

No panorama nacional, a publicação da Lei de Bases da Política de Ordenamento do 

Território e do Urbanismo1 (LBPOTU) formaliza a necessidade em estabelecer 

instrumentos que permitam avaliar o estado do objecto, a implementação de uma 

estratégia e os resultados obtidos. 

Um acto de planeamento exige diferentes momentos de avaliação, os quais devem ser 

concretizados através da elaboração de relatórios. No caso específico do planeamento à 

escala regional, encontra-se descrito nos vários PROT em vigor, e em especial no Plano 

Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) e 

no Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona dos Mármores (PROZOM), que 

no âmbito do processo de avaliação e monitorização dos mesmos, a utilização de 

indicadores ou parâmetros assume particular importância, permitindo acompanhar e 

                                                
1 Lei n.º 48/ 98, de 22 de Setembro. 
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avaliar a evolução dos fenómenos territoriais e sociais, em especial aqueles relacionados 

com as dinâmicas de alteração do uso do solo, de sustentabilidade e de níveis de 

execução das inúmeras acções programadas. 

Para a escala local, e conforme o previsto na alínea j) do artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 

380/ 99, de 22 de Setembro, conjugado com as alterações preconizadas pelo Decreto-Lei 

n.º 310/ 2003, de 10 de Dezembro, e Lei n.º 58/ 2005, de 29 de Dezembro, o conteúdo 

material de um PDM deve ser fundamentado através de uma especificação qualitativa e 

quantitativa dos índices, indicadores e parâmetros de referência, urbanísticos ou de 

ordenamento. Descreve ainda o mesmo quadro legal, que os instrumentos de 

planeamento territorial hierarquicamente inferiores, Plano de Urbanização e de Pormenor, 

devem considerar o mesmo tipo de metodologia e informação a utilizar na sua 

elaboração.  

   


