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4.2. Os vários indicadores de Ordenamento do Território 

São vários os autores que opinam sobre o que devem ser os domínios, temas, subtemas, 

índices, indicadores e dados a incluir na temática do Ordenamento. Pretende-se neste 

capítulo, efectuar uma resenha dos principais entendimentos sobre a metodologia de 

organização dos indicadores de Ordenamento do Território (OT), que servirão, numa fase 

posterior, como fundamento teórico para a proposta de estrutura avançada por esta 

dissertação. 

A apresentação dos diferentes índices concretiza-se segundo uma lógica cronológica, 

isto é, o primeiro grupo de indicadores a ser descrito é o mais antigo e o último, o mais 

recente. Só desta forma é possível compreender a evolução das inúmeras preocupações 

de cariz territorial e da sua importância nas diferentes opções adoptadas. 

Assim sendo, o primeiro trabalho objecto de análise é “A Política de Ordenamento do 

Território – Novos Desafios para um Melhor Desenvolvimento”, publicado, em 1991, pelo 

Ministério do Planeamento e da Administração do Território (MPAT), o qual propõe um 

quadro composto por seis domínios que descrevem as grandes tendências para o 

ordenamento (quadro 4.2.1): 

− Demografia e Povoamento; 

− Estrutura económica; 

− Condições de Vida; 

− Infra-estruturas económicas; 

− Transportes e telecomunicações; 

− Ambiente. 

Este efectua uma breve descrição dos indicadores por si seleccionados, integrando-os, 

devidamente, nos domínios acima enumerados, os quais, e segundo os seus autores, 

seriam suficientes para caracterizar as principais tendências da arte. De realçar o facto 

deste conjunto de indicadores encontrar-se marcado por um contexto político específico, 

a adesão de Portugal à União Europeia1. Apesar desta publicação ter sido publicado 

cinco anos depois, a integração do país numa nova realidade, pode justificar, 

                                                
1 Adesão oficialmente concretizada em Janeiro de 1986. 
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perfeitamente, a reduzida extensão do quadro sobre a matéria. Contudo, este é 

caracterizável por uma abrangência e visão conjuntural, restrita, mas a sua existência, 

por si só, é relevante. 

Quadro n.º 4.2.1: Grandes tendências actuais do Ordenamento do Território 

Demografia e Povoamento 

- Ritmo de crescimento da população 

- Envelhecimento da população 

- Esperança de vida 

- Crescimento natural 

- Saldos fisiológicos 

- Saldos migratórios 

- População em idade activa 

- Taxas migratórias 

- Ocupação do território em termos de população 

- População residente por concelho e ano ou década 

- População residente por grupo etário 

- População activa não residente por concelho 

- Nº de nascimentos 

- Nº de óbitos 

Estrutura Económica 

- Emprego por sector de actividade 

- Taxa de emprego/ desemprego 

- Distribuição dos sectores de actividade 

- Tipos de actividade por sector 

- Ocupação do território em termos de actividades 

- Distribuição do PIB 

- Produtividade 

- Estrutura de qualificação da mão-de-obra  

- Organização da produção 

- Sistema de incentivos à actividade produtiva  

- Investimento e emprego ganhos por região 

- Qualificação do emprego 

- População activa por concelho 

- Pop. Activa por sector de actividade 

- Pop. Activa empregada 

- Pop. Activa por tipos de actividade 

- PIB, PIB por sector de actividade, PIB por concelho 

- Nº de PME por sector de actividade 

Condições de vida 

- Abastecimento de água 

- Recolha e tratamento de águas residuais 

- Equipamentos e áreas de influência 

- Habitações 

Infra-estruturas económicas 

- Investimento e modernização com base no QCA 

- Localização de aterros sanitários 

- Produção anual de RSU 

Transportes e telecomunicações 

- Mobilidade de pessoas e bens  

- Taxa de motorização; 

- Nível de rendimentos; 

- Padrão de consumo; 

- Complementaridades e especializações entre centros próximos 

- Movimento de passageiros nos aeroportos internacionais 

- Nº de automóveis ligeiros de passageiros 

- Infra-estruturas rodoviárias, ferroviárias e de telecomunicações; 

Ambiente 

- Efluentes e resíduos; 

- Emissões atmosféricas; 

- Qualidade das águas; 

- Qualidade dos solos e seus recursos; 

- Construções; 

- Faixas costeiras; 

- Industrialização; 

- Técnicas agrícolas agressivas ao meio; 
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- Coberto vegetal; 

- Incêndios florestais;  

- Práticas agrícolas inadequadas; 

- Pressões na rede de infra-estruturas; 

- Procura de espaço recreio e lazer  

- Pressão sobre o espaço natural 

Fonte: Ministério do Planeamento e da Administração do Território (1991)  

Em 1999, o Ministério do Planeamento publica o “Plano de Desenvolvimento Regional 

2000-2006”. Este documento, uma exigência da CE, visa a candidatura do país aos 

diversos Fundos Comunitários, independentemente de estes serem Estruturais ou de 

Coesão, de forma a promover-se o reposicionamento de Portugal na vanguarda europeia. 

Neste contexto, é apresentada uma série alargada de temas (quadro 4.2.2) que constitui 

a estrutura central da futura política social, económica e territorial portuguesa. Esta grelha 

dividir-se em inúmeros subtemas, concretizados através da distinção de um conjunto de 

indicadores que, segundo os seus autores, servem para fundamentar as opções políticas 

propostas para o III Quadro Comunitário de Apoio (QCA III). 

Quadro n.º 4.2.2: Proposta de indicadores do Plano de Desenvolvimento Regional de 2000-2006 

Portugal no contexto da UE – Dinâmica de convergência 

Evolução económica e convergência 

Evolução económica 

 
− PIB pm, consumo privado 

− FBCF 

Convergência nominal - Taxa de juro de longo prazo. 

- PIB por habitante em Portugal de 1986 a 1998 
Convergência real 

- PIB por habitante em Portugal e regiões 1993, 1996 

Dotação/ Qualificação de recursos 

Demografia e recursos humanos - Densidade 

- Taxa de natalidade 

- Índice sintético de fecundidade 

- Peso dos jovens (0-14 anos) na pop. 

- Peso da população idosa (65 e + anos) 

- Índice de dependência dos jovens 

- Índice de envelhecimento 

- Estrutura das famílias: monoparentais,  

- Estrutura das famílias: casal sem filhos,  

- Estrutura das famílias: casal com filhos,  

- Estrutura das famílias: outras 

- Número médio de pessoas por família-1994-1995 
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- Nível de instrução da população adulta (25-64 anos): ensino secundário, 

- Nível de instrução da população adulta (25-64 anos): com o ensino superior 

- População com pelo menos o ensino secundário por grupos etários (45-65) 

- Taxa de analfabetismo 

- Taxa de escolarização (15-19 anos) 

- Idade de conclusão da escolaridade obrigatória 

- Taxas de pré-escolarização (3, 4, 5 anos) 

 

- Taxa de emprego: total,  

- Taxa de emprego: masculino.  

- Taxa de emprego: Feminino 

- Taxa de desemprego:  

- Peso do desemprego de longa duração no total do desemprego (%) 

- Emprego por níveis de habilitação (25-59) (menos que o secundário, secundário, superior) 

- Drenagem e tratamento de águas residuais na UE Portugal e regiões, 1990, 1997 

- Resíduos sólidos urbanos na UE e Portugal, 1992 e 1994 

Ambiente 

- Resíduos sólidos – tratamento e destino final na UE e Portugal, 1992 

Tecido produtivo 

Estrutura produtiva - Estrutura do VAB na UE, Portugal e regiões, 1993, 1996 

Especialização produtiva - Estrutura produtiva na UE e Portugal, 1993, 1996 

Produtividade e remunerações por 

sectores de actividade 

- Produtividade e remunerações por sectores na UE, Portugal e regiões, 1993, 1995 

Estrutura do emprego - Emprego por sectores na UE, Portugal e regiões, 1993, 1997 

Estrutura da procura e da poupança 

Estrutura da procura - Consumo privado 

- Consumo colectivo 

- FBCF: construção,  

- FBCF: bens de equipamento,  

- FBCF: outros produtos 

- Exportações 

- Importações 

Estrutura da poupança - Poupança privada: total,  

- Poupança privada: particulares,  

- Poupança privada: sociedades); 

- Poupança sector público administrativo 

- Poupança externa: taxa de poupança dos particulares (1997) 

Condições de vida 

Consumo - Estrutura das despesas de consumo das famílias na UE, Portugal ano 

Distribuição do rendimento e pobreza - Taxas de pobreza, nos países da UE em 1994 

Cultura - Nº bibliotecas por n habitantes 
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- Visitantes de museus  

- Espectadores de teatro 

- Espectadores de música, dança, ópera 

Saúde - Taxa de mortalidade 

- Taxa de mortalidade infantil 

- Esperança de vida (anos) 

- Médicos/ 1000 hab. 

- Camas/ 1000 hab. 

Segurança social - Despesas protecção social 

- Estrutura prestações sociais 

- Receitas protecção social 

Fonte: Ministério do Planeamento e Administração do Território (1999) 

Como se comprova, é destacado um grupo alargado de temas, todavia, e devido ao 

elevado número de dados a recolher, bem como ao facto de o mesma ser caracterizável 

por um emaranhado de pretensões e perspectivas, entendem-se como necessário a 

desagregação da informação em subtemas, o que facilita a sua exposição e 

compreensão.  

Deste modo, apresentam-se como temas e subtemas, directamente relacionados com o 

Ordenamento do Território, os seguintes:  

1. Evolução económica e convergência 

- Evolução económica; 

2. Dotação/ qualificação dos recursos: 

- Demografia e recursos humanos; 

- Ambiente. 

3. Tecido produtivo: 

- Estrutura produtiva; 

- Especialização produtiva; 

4. Condições de vida: 

- Distribuição de rendimento e 

pobreza; 

- Cultura; 

- Saúde; 

- Segurança Social. 

Após a devida avaliação do estado da nação, este plano elabora uma análise ao 

desempenho e às dinâmicas que a caracterizaram. Para tal, apresenta um quadro de 

indicadores (quadro 4.2.3).  
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Quadro n.º 4.2.3: Proposta de indicadores do Plano de Desenvolvimento Regional de 2000-2006 (cont.) 

Portugal – um modelo de desenvolvimento e internacionalização 

O desempenho Macroeconómico na última década 

 
- PIB per capita 

- Taxa de desemprego 

- Taxa de inflação 

- Taxa de investimento 

Padrão de crescimento e situação 

macroeconómica 

- Importações de bens e serviços: PIB pm  

- Exportações por grupos de produtos, 1985, 1990, 1995, 1998 

Fonte: Ministério do Planeamento e Administração do Território (1999) 

Segundo a equipa técnica envolvida, desempenham um papel importante na sua 

caracterização e permitem proceder à projecção de padrões de crescimento do país no 

âmbito macro económico. 

Intimamente relacionado com este vector, o quadro seguinte (4.2.4) retrata o emprego e o 

desemprego registado em Portugal, acrescentando as disparidades regionais existentes 

no mercado de emprego. O capital humano, as suas dinâmicas e tendências têm 

revelado, ao longo dos anos, uma das principais preocupações registadas na sociedade, 

independentemente da sua escala de análise1. Entendido como um dos principais pilares 

do sistema económico, o homem, enquanto capital2, deve ser entendido como um factor 

de elevada instabilidade devendo ser acompanhado por uma bateria de dados que afira o 

seu estado e evolução. 

Quadro n.º 4.2.4: Proposta de indicadores para o Plano de Desenvolvimento Regional de 2000-2006 (cont.) 

Portugal – mercado de emprego 
- População activa Emprego 

- Emprego segundo os níveis de habilitações escolares, 1992, 1995, 1997 

- Taxas de desemprego por níveis de instrução, 1992, 1995, 1998 Desemprego 

- Taxa de desemprego 

- % de jovens/desemprego total 

- % DLD/ desemprego total 

Disparidades regionais do 

mercado de emprego 

- Taxa de emprego 

- Emprego por níveis de habilitação (25-59 anos) 

Fonte: Ministério do Planeamento e Administração do Território (1999) 

                                                
1 Nacional ou europeia. 

2
 Traduzível por um determinado valor financeiro. 



Os vários indicadores de Ordenamento do Território 

 

 185 

O papel desempenhado pelo vector humano no estabelecimento da estratégia contida no 

PDR 2000-2006 não se cinge, exclusivamente, a um desempenho do ponto de vista 

económico. A vertente bem-estar encontra-se aqui, igualmente, representada (quadro 

4.2.5). 

Segundo um ponto de vista puramente economicista, o proporcionar um nível de conforto 

elevado ao capital humano é um objectivo indesejável mas que deve ser alcançado, 

porque, defendem os maiores especialistas na matéria, é através deste que a produção 

de bens é incrementada, reflectindo-se proporcionalmente no consumo do produzido. 

Perante isto, é um claro objectivo para as autoridades nacionais, promover-se a melhoria 

das condições de vida da sua população, o que explica a inclusão deste tema no PDR 

2000-2006. 

Quadro n.º 4.2.5: Proposta de indicadores do Plano de Desenvolvimento Regional de 2000-2006 (cont.) 

Portugal – dimensão territorial do desenvolvimento económico e social 

Desenvolvimento humano em 

Portugal 

- Esperança média de vida 

- Conforto: população com electricidade, 

- Conforto: população com água canalizada  

- Conforto: instalações sanitárias 

- PIB per capita 

Fonte: Ministério do Planeamento e Administração do Território (1999) 

No seguimento do estabelecido para o conjunto de indicadores de conforto social, é 

introduzida a temática ambiente. Esta é uma associação simples porque sem um 

ambiente saudável o conforto das populações é, obviamente, afectado. Nestas 

circunstâncias, são avançados sete temas a explorar no âmbito do PDR 2000-2006, 

designadamente: 

- Qualidade do ar; 

- Água; 

- Solos; 

- Conservação da natureza/ biodiversidade; 

- Resíduos e águas residuais; 

- Ruído. 

A opção por estes temas encontra-se fundamentada através de um conjunto de 

indicadores (quadro 4.2.6), os quais caracterizam e avaliam o estado da vertente 
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ambiental de modo que perante a CE, o país justifique a apresentação das suas 

candidaturas aos programas operacionais. 

Um outro facto digno de realce é a preocupação, pela primeira vez, em apresentar uma 

avaliação dos resíduos produzidos pelas instituições hospitalares. Esta inovação é, de 

facto, importante face aos inúmeros problemas registados com a sua. 

Quadro n.º 4.2.6: Proposta de indicadores do Plano de Desenvolvimento Regional de 2000-2006 (cont.) 

Portugal – Desenvolvimento e ambiente 

Indicadores do Ambiente em Portugal 

Qualidade do ar - Monóxido de carbono 

- Dióxido de azoto 

- Dióxido de enxofre 

- Partículas em suspensão 

- Ozono troposférico 

Água - Águas superficiais 

- Águas subterrâneas 

- Águas estuarianas e costeiras 

- Sobre o abastecimento de água 

Solos - Degradação por via erosiva 

- Desertificação 

- Contaminação 

Resíduos e águas residuais - RSU 

- Resíduos industriais 

- Resíduos hospitalares 

- Drenagem de águas residuais – níveis de atendimento em 1995, 1997 e prevista para 1999, por 

NUTSII 

- Níveis de atendimento globais em 1990, 1994, 1997 e previsão para 1999, por NUTSII 

Ruído  

Fonte: Ministério do Planeamento e Administração do Território (1999) 

O quadro 4.2.7 apresenta uma caracterização das diferentes dinâmicas regionais de 

Portugal Continental, enunciando uma nova série de temas de relevante importância para 

a temática. Como inovação, é de assinalar a referência ao tema “Conforto e Bem-estar” e 

“Coesão Social” elementos marcantes para o seu bom desenvolvimento e óptimo 

crescimento. 
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Quadro n.º 4.2.7: Proposta de indicadores do Plano de Desenvolvimento Regional de 2000-2006 (cont.) 

As regiões portuguesas 

Dinâmica regional no continente (por região) 

 
- Indicadores demográficos e sociais 

- Saúde 

- Educação 

- Cultura e recreio 

- Indicadores económicos 

- Ambiente 

- Indicadores de conforto 

- Transporte e comunicações 

Demografia e recursos humanos 
 

Padrão de actividade 
 

Organização do território 
 

Acessibilidades 
 

Ambiente 
 

Conforto e bem-estar - Habitação e conforto dos alojamentos 

- Saúde 

Coesão social - Distribuição do rendimento e situações de pobreza 

- Protecção social 

Fonte: Ministério do Planeamento e Administração do Território (1999) 

Após a análise promovida pelo PDR, onde se ponderou o estado da nação portuguesa, 

torna-se evidente o desejo e a obrigatoriedade em estabelecer uma estratégia para a 

mesma. Só assim é que, segundo a CE, Portugal pode aceder aos diversos Fundos 

Estruturais e de Coesão que a UE disponibiliza através dos inúmeros programas 

operacionais. Este facto, associado à publicação da Lei de Bases da Política de 

Ordenamento do Território e Urbanismo1 (LBPOTU), são as alavancas para a 

apresentação de um tipo de relatório2, periódico, que incide sobre o estado do OT. 

Neste3, é feito um balanço da execução do Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT), discutindo-se os princípios orientadores e as formas 

de articulação das políticas sectoriais com incidência territorial.  

                                                
1 Lei n.º 48/ 98, de 11 de Agosto. 
2 Relatório do Estado do Ambiente e Ordenamento do Território. 
3 Artigo 28.º, da Lei n.º 48/ 98, de 11 de Agosto.  
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O Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT) congrega em si toda a 

experiência e conhecimento adquiridos pelos vários Relatórios de Estado do Ambiente e 

Ordenamento do Território (REAOT), publicações que o antecederam, cujos 

conhecimentos obtidos foram devidamente considerados no presente subcapítulo, 

designadamente: 

− REAOT 1987; 

− REAOT 1990; 

− REAOT 1991; 

− REAOT 1993. 

Em 1997, e pela primeira vez em regime de exclusividade, o OT foi objecto de um 

relatório de avaliação do seu estado e, tal como nos REOT, os resultados obtidos foram, 

devidamente, considerados 

Importa assinalar que o REOT de 1999 é entendido como o mais relevante, visto 

proporcionar o alargar dos horizontes de avaliação. No entanto, e como se constata 

através da leitura do quadro 4.2.8, o conjunto de indicadores por ele apresentado é pouco 

desenvolvido. 

Facto digno de realce é a distinção dos temas “Ocupação do Território” E “Equipamentos 

do Território – Equipamentos Colectivos” os quais são constituídos por uma série de 

indicadores, todos eles relacionados, directamente, com a população e as suas 

dinâmicas. Esta é a principal falha do documento, caracterizável por uma abrangência e 

flexibilidade restrita. Para os seus autores, a ocupação do território só pode ser analisada 

mediante a observação do comportamento humano, postura nada exequível e 

minimizadora.  

O REOT de 1999 não pode, nem deve, ser observado de uma forma isolada, visto 

resultar de uma acção concertada de um conjunto de documentos que prepararam a sua 

constituição. O quadro 4.2.8 demonstra a existência de uma evolução da abordagem 

teórica de 1987 até 1999. No entanto, os principais temas apresentam-se, 

genericamente, estabilizados em todos eles, designadamente:  

− Demografia; 

− Condições de vida; 

− Áreas urbanas; 
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− Redes de equipamentos e infra-estruturas e comunicação; 

− Instrumentos e actos de gestão territorial; 

− Ambiente e respectivos recursos. 

Quadro n.º 4.2.8: Relatório do Estado do Ordenamento do Território de 1999 (REOT 1999) 

Área Temática Subtema Indicador Unid. Ano 

Ocupação do Território  − Densidade Populacional por NUT III Hab/ Km2 1997 

  − Taxa de crescimento efectivo por NUT III (Valores 

Provisórios) 

% 1997 

  − População de 0 – 14 por NUT III % 1995 

  − População com 65 e + por NUT III % 1995 

  − Índice de Envelhecimento Demográfico por Nut III % 1995 

− Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário por NUT III N.º. 1998/ 

99 

− Taxa de crescimento efectivo por NUT III (Valores 

Provisórios) 

% 1997 

− População de 0 – 14 por NUT III % 1995 

− População com 65 e + por NUT III % 1995 

Equipamentos do Território – 

Equipamentos Colectivos 

Educação, Ensino e 

Formação 

Profissional 

− Índice de Envelhecimento Demográfico por Nut III % 1995 

Fonte: MPAT (2000) 

As diferenças entre eles concentram-se no grau de especialização das análises 

produzidas, nas denominações avançadas e a partir de 1997, já numa fase antevisão da 

publicação da LBOPTU, uma concentração de esforços na compreensão da diversidade 

existente no conceito de OT, reflectindo-se na denominação dos mesmos. 

A finalizar, o Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (SIDS), aprovado 

em Assembleia da República, em 2007, no seguimento das orientações emanadas pelas 

várias organizações internacionais, nomeadamente: 

− Organização das Nações Unidas (ONU); 

− Organização da CDE (OCDE); 

− União Europeia (EU). 

Como foi referido no capítulo 1, o Princípio de Desenvolvimento Sustentável tem a sua 

génese na Conferência de Estocolmo, em 1972, formalmente admitido com a publicação, 

em 1987, do Relatório de Brundtland. Contudo, até se obter o SIDS, foi necessário 
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percorrer um longo percurso de acumulação de conhecimento. O SIDS sustenta-se em 

quatro grandes pilares, nomeadamente: 

− Ambientais; 

− Económicos; 

− Sociais. 

− Institucionais. 

Cada pilar divide-se em vários temas e estes, por sua vez, são constituídos por diversos 

indicadores. Assim, o pilar Ambiental divide-se em 9 temas: 

− Ar; 

− Ambientes Marinho e Costeiros; 

− Água Doces; 

− Solos; 

− Conservação da Natureza;  

− Floresta;  

− Biotecnologia;  

− Resíduos;  

− Ruído. 

Como é possível observar, os mesmos procuram ser o mais abrangente possível, 

evitando, de alguma forma, negligenciar certas temáticas ou dar primazia a outras. 

Assinala-se a inclusão do tema Biotecnologia, reflexo de uma emergente preocupação, 

por parte dos responsáveis políticos, sobre assuntos relacionados com a intromissão da 

ciência em áreas tão sensíveis, como o são a ciência biológica. Todos estes temas são, 

complementados e fundamentados por um conjunto de indicadores (quadro 4.2.9).  
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Quadro n.º 4.2.9: Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável - Ambiente 

Pilar Tema Indicador  

− Emissão de gases com efeito de estufa 

− Emissão de óxidos de enxofre 

− Emissão de óxidos de azoto 

− Emissão de amónia 

− Emissão de compostos orgânicos voláteis 

− Consumo de substâncias que destroem a camada de ozono 

− Temperatura média do ar 

− Qualidade do ar 

Ar 

− Investimento e despesa na redução da poluição atmosférica 

− Crescimento populacional em zonas costeiras 

− Evolução da linha de costa 

− Área construída 

− Contaminação de origem difusa 

− Descargas pontuais de efluentes sem tratamento 

− Descargas acidentais de hidrocarbonetos 

− Qualidade da água em zonas balneares 

− Zonas balneares com bandeira azul 

− Qualidade do sistema aquático em faixas costeiras, estuários, lagunas e rias 

− “Stocks” pesqueiros 

− “Stocks” pesqueiros abaixo dos limites biológicos de segurança 

− Capturas pesqueiras 

A
m
bi
en
ta
is
 Ambientes 

marinho e 

costeiro 

− Investimento e despesa na preservação ambiental e defesa de zonas costeiras 

− Disponibilidades hídricas 

− Captação de água subterrânea e superficial 

− Consumo de água 

− População com acesso à água potável regularmente monitorizada 

− Eficiência dos sistemas de abastecimento de água 

− Qualidade das águas superficiais 

− Qualidade das águas subterrâneas 

− Qualidade da água para consumo humano 

− Produção de águas residuais 

− População servida por sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais 

− Eficiência dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais 

− Reutilização de águas residuais tratadas 

− Densidade das redes hidrológicas 

Água doce 

− Investimento e despesa na preservação ambiental de sistemas de água doce 

− Uso do solo  

− Reserva ecológica nacional 

 

Solos 

− Área de solo agrícola irrigado 
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− Consumo/utilização de pesticidas agrícolas 

− Consumo/utilização de fertilizantes agrícolas comerciais 

− Solo contaminado 

− Área de solo afectado pela desertificação 

 

− Investimento e despesa na preservação ambiental do solo 

Conservação da 

natureza 

− Áreas protegidas 

 − Áreas protegidas marinhas 

 − Áreas protegidas integradas em redes internacionais 

 − Áreas protegidas abrangidas por planos de ordenamento 

 − Utilização de áreas protegidas como locais de sensibilização e educação ambiental 

 − Espécies de fauna e flora ameaçadas 

 − Espécies de fauna e flora protegidas 

 − Manutenção de sistemas agrícolas e florestais com particular interesse para a conservação da natureza 

 − Área ardida em áreas protegidas e/ou sensíveis 

 − Investimento e despesa pública e privada na conservação da natureza 

Floresta − Tipo de coberto florestal 

− Produção total de madeira 

− Produção florestal de material não lenhoso 

− Área florestal ardida 

− Investimento e despesa na preservação ambiental da floresta 

 

Biotecnologia 

− Comercialização de produtos geneticamente modificados 

Resíduos − Produção de resíduos 

− Produção de resíduos por sector da actividade económica 

− Produção e destino final de lamas em estações de tratamento de águas residuais 

− Tratamento e destino final dos resíduos 

− Valorização e reutilização por classe de resíduo 

− Importação e exportação de resíduos 

− Produção de energia a partir de resíduos 

− Investimentos e despesa na gestão de resíduos 

 

Ruído 

− População afectada por ruído ambiente exterior 

− Medidas de minimização do ruído 

− Investimento e despesa no controlo da poluição sonora 

 

 

− Investimento e despesa no controlo da poluição sonora 

Fonte: IA (2004) 

Para o pilar da Economia, são descritos seis temas, os quais procuram abranger o maior 

número de áreas, tais como: economia; energia; transportes; agricultura; turismo e 

indústria. 
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Uma realidade digna de realce é o reduzido número de indicadores (quadro 4.2.6.10) que 

este apresenta, principalmente nos temas AGRICULTURA e INDÚSTRIA, nomeadamente: 

produção agrícola; área de RAN desafectada e produção industrial. 

Quadro n.º 4.2.10 Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável - Económicos 

Pilar Tema Indicador 

− Produto interno bruto (pib) 

− Evolução do valor acrescentado bruto (vab) por sectores 

− Investimento e despesa nacional com a protecção e gestão do ambiente 

− Importações e exportações 

− Importações por tipo de bens 

− Exportações por tipo de bens 

− Assistência financeira ao desenvolvimento, prestada e recebida pelo país 

− Dívida 

Economia 

− Investimento directo estrangeiro 

− Consumo de energia 

− Produção e consumo de energias renováveis 

− Intensidade energética 

− Intensidade energética da economia 

Energia 

− Evolução do preço dos diferentes tipos de combustível e da electricidade 

− Idade média dos veículos 

− Veículos em circulação 

− Transporte de passageiros, por modo de transporte 

− Intensidade de tráfego 

− Carga transportada, por modo de transporte 

− Estrutura da rede viária 

− Preços reais dos vários modos de transporte de passageiros 

Transportes 

− Acidentes rodoviários  

− Produção agrícola Agricultura 

− Desafectação de áreas classificadas como RAN - reserva agrícola nacional 

− Intensidade turística 

− Sazonalidade turística 

− Turismo no espaço rural 

Turismo 

− Capacidade de alojamento 

Ec
on
óm

ic
os
 

Indústria − Produção industrial 

Fonte: IA (2004) 

Relativamente aos indicadores apontados como ideais para os últimos dois pilares, estes 

encontram-se arrumados em nove temas, dos quais apenas um pertence ao pilar 
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INSTITUIÇÕES, munindo-se de um número de indicadores significativamente inferior ao do 

Ambiente. (quadro 4.2.11) 

Quadro n.º 4.2.11: Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – Sociais e Institucionais 

Pilar Tema Indicador 

− Densidade populacional 

− Taxa de natalidade 

− Taxa de mortalidade infantil 

− Taxa de mortalidade materna 

População 

− Esperança média de vida 

− Crianças que são vacinadas contra as doenças infecciosas Até perfazerem 1 ano de idade 

− Hospitais e centros de saúde 

− Médicos  

− Enfermeiros 

Saúde 

− Despesa total com a saúde 

− Taxa de analfabetismo 

− População que completou o ensino secundário 

Educação 

− Despesa pública com a educação 

− Despesa pública total em protecção social Segurança social 

− Beneficiários activos de todos os regimes e pensionistas 

− Estrutura do emprego por sectores Emprego 

− Taxa de desemprego 

Cultura − Bibliotecas públicas e utilizadores 

− Índice de criminalidade 

− Condenados em processos-crime com menos de 20 anos de idade 

Justiça 

− Reclusos 

So
ci
ai
s 

Outros − Queixas ou reclamações apresentadas por razões ambientais 

− Contabilidade ambiental 

− Emprego na área de ambiente 

− Agendas 21 locais 

− Titulares de diplomas universitários 

− Despesa em investigação e desenvolvimento (i&d) 

− Implementação nacional dos acordos globais ratificados 

− Acesso às redes globais de comunicação 

− Consumo de jornais 

In
st
itu
ci
on
al
 

Instituições 

− Sistemas de gestão ambiental/ certificação de sistemas de gestão ambiental 

Fonte: IA (2004) 
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Finalizando, desde de 1991 que existe em Portugal intenção, por parte das autoridades 

competentes, em utilizar informação estatística directamente relacionada e orientada para 

o Ordenamento do Território (OT). 

Tem sido feito um esforço assinalável em adequar os indicadores às necessidades e 

exigências do OT, mas tal não sido uma tarefa fácil, em grande parte devido às 

constantes adaptações políticas a que os responsáveis têm sido sujeitos. É verdade que 

este requer um esforço adicional devido ao seu elevado dinamismo, tanto ao nível das 

decisões como das acções, todavia, torna-se necessário estabilizar conceitos, objectivos 

e princípios de forma a se reflectir convenientemente e, desta forma, decidir as opções 

mais convenientes a cada contexto. 

Este elevado dinamismo reflecte-se, por exemplo, no fim, em 1997, dos Relatórios de 

Estado do Ambiente e Ordenamento do Território (REAOT), os quais foram divididos em 

duas publicações diferentes: os Relatórios de Estado do Ambiente (REA) e os Relatórios 

do Estado do Ordenamento do Território (REOT). Uma das justificações para se avançar 

em tal sentido é que seria de todo o interesse separar os temas em duas publicações e, 

deste modo, aumentar o nível de conhecimento obtido. Outra, tem a ver com as 

exigências que a futura lei de bases1 apresentaria, onde a publicação de um documento 

período sobre o estado do OT e o estabelecimento de um observatório seriam objectivos 

a alcançar. 

A par de todos estes factos, adicione-se a plena adopção do Princípio de 

Desenvolvimento Sustentável e do seu sistema de indicadores. Este documento serve de 

orientação à implementação das futuras políticas com incidência territorial, tal como se 

encontra descrito no conceito do princípio.  

                                                
1 Lei n.º 48/ 98, de 11 de Setembro. 


