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5.1. Proposta metodológica de Indicadores de Ordenamento do 

Território para Portugal Continental 

Ao partir-se de uma realidade em que o objecto do ordenamento é constituído por dois 

elementos, o Território e o Ser Humano1, torna-se pertinente esclarecer a melhor forma 

de transportar, da realidade para a teoria, a informação respeitante a um determinado 

fenómeno geográfico, concretizando um modelo deste. Assim, qual a metodologia mais 

correcta para a determinação de um quadro de indicadores orientados, especificamente, 

para a gestão do espaço geográfico? 

Ao observar-se os diversos passos processuais referentes a um acto de ordenamento ou 

planeamento, como por exemplo a revisão de um Plano Director Municipal, os trabalhos 

têm início, sempre, e bem, com a elaboração de um relatório de diagnóstico sobre o 

estado da área geográfica em causa, o qual procede a um levantamento dos seus pontos 

fortes e fracos, potencialidades e ameaças. Esta análise é de extrema utilidade para o 

estabelecimento de políticas e estratégias territoriais, considerando-se, por isso, uma 

etapa marcante e que não deve ser, de forma alguma, negligenciada. 

No panorama europeu, são vários os projectos e programas que se dedicam ao estudo 

desta temática e à sua operacionalização. Como exemplos dessa evidência, o Programa 

“TERRA” e o European Spatial Planning and Observatory Network (ESPON). O primeiro 

resulta da necessidade de aplicar no terreno, dos diversos considerandos provisórios 

resultantes do processo de estabelecimento do Esquema de Desenvolvimento Espacial 

Europeu (EDEC). Assim, como principal objectivo, o programa “TERRA” pretende 

proporcionar o alcance de uma coesão de nível superior entre as regiões menos 

favorecidas do espaço europeu. 

Relativamente ao ESPON, este concretiza uma relação directa e explícita entre a 

investigação e a política, assumindo um papel importante no desenvolvimento espacial 

do espaço europeu, aprofundando e aplicando as orientações estratégicas do EDEC.  

Estes dois projectos têm como principal incumbência, a operacionalização dos resultados 

alcançados pelo EDEC, apresentando como fundamentação um quadro de indicadores. 

                                                
1 Caracterizando-se este pelas suas inúmeras actividades. 
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O ESPON tem, inclusivé, como segundo objectivo1 a concretização do observatório 

europeu de ordenamento do território, o qual deve fundamentar-se num conjunto de 

indicadores especialmente orientados para a temática.   

No panorama nacional tem-se registado, como prática comum, um défice de esforço da 

parte dos seus actores na execução da última etapa processual de um acto de OT. Esta 

constituí-se, essencialmente, por duas partes, as quais acompanham a implementação 

das estratégias definidas e monitorizam os resultados obtidos. Presentemente, o número 

de trabalhos que promove este tipo de metodologia, eficaz e eficiente é inferior ao 

desejável.  

Como resultado, apresenta-se uma elevada percentagem no índice de reincidência de 

erros cometidos, o que leva a concluir que existe, em alguns casos concretos, uma 

filosofia de trabalho que, por ignorância ou displicência, minimiza a importância do papel 

por si desempenhado. Outro facto observado é a ausência de uma metodologia que 

estruture, componha e acompanhe o estabelecimento de um quadro de indicadores 

dedicados, em exclusivo, à matéria abordada nesta dissertação.  

De uma forma geral, os geógrafos apresentam um tipo de produção que se encontra, 

directamente, relacionado com a sua vivência pessoal e experiência profissional. Este é, 

sem dúvida alguma, um tipo de conhecimento importante, todavia, a sua generalização é 

de difícil obtenção, o que fragiliza o trabalho entretanto produzido.  

Em todos eles existe um ponto em comum, um nível de reflexão inferior ao exigível sobre 

o que é e deve ser o ordenamento. Tal evidência é perfeitamente natural e 

compreensível, visto este tipo de trabalhos, caracterizáveis por prazos curtos e rígidos, 

dificilmente dispõe de um espaço temporal para concretizar um levantamento do estado 

da arte consentâneo com as necessidades e, partindo daí, estabelecer um considerando 

devidamente sustentado do ponto de vista teórico.        

É no seguimento desta nebulosidade generalizada que paira sobre a pretensão desta 

dissertação: apresentar uma proposta metodológica de selecção e organização de 

indicadores aplicáveis ao OT, permitindo, em simultâneo, diagnosticar e avaliar os 

diversos fenómenos que caracterizam uma área geográfica, a qual, e caso assim seja 

entendido pelos seus responsáveis, possam ser utilizada, igualmente, numa fase de 

                                                
1 Igualmente descrito pelo EDEC. 
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monitorização. Este é o objectivo visível que resulta de uma reflexão cuidada sobre o 

conceito de OT. 

Em virtude deste conceito envolver um universo imensurável de elementos e factores, foi 

necessário ponderar, definir e organiza-los segundo dois níveis: um de abrangência e 

outro de detalhe. Perante tal, entendeu-se que a melhor solução seria organiza-los 

segundo a figura de uma pirâmide invertida (figura 5.1.1), a qual reflecte as diferentes 

características de cada um dos seus componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O detalhe da informação geográfica, em formato estatístico, e a abrangência da mesma 

são dois factores de difícil coexistência. Como se pode apreender ao longo da leitura do 

subcapítulo 4.1, o indicador é o resultado obtido da abstracção de uma realidade 

mediante a utilização de uma fórmula, matematicamente fundamentada. Porém, ao 

transportar essa realidade para um modelo passível de interpretação e manipulação, 

parte da informação que a compõe perde-se, o que diminui a qualidade final. 

Esta ferramenta caracteriza-se por algumas fragilidades que advém da incapacidade 

demonstrada pelo Homem em apreender a totalidade da realidade observada, resultando 

esta de uma ausência parcial na captação e processamento da mesma, promovendo, por 

sua vez, uma diminuição do detalhe proporcional ao aumento da área geográfica 

analisada. 
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Figura n.º 5.1.1: A abrangência dos diferentes níveis de análise metodológica da proposta de 

Indicadores de Ordenamento do Território  
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Ora, considerando que o OT é um processo idealizado para identificar, organizar, 

distribuir e regular as diferentes actividades num espaço territorial que a caracterizam, é 

de todo o interesse que a presente proposta procure conciliar, da forma mais correcta 

possível, estas duas características: a abrangência e o detalhe.  

É partindo deste princípio que se deve procurar entender o quadro metodológico de 

indicadores a propor, o qual deve ser comparado a um pequeno “armário”, constituído por 

uma série de gavetas de informação geográfica (IG) que, ao serem abertas, teriam dentro 

de cada uma delas, um outro armário mais pequeno, igualmente constituído por um outro 

conjunto de gavetas.  

Esta estrutura de IG é constituída por um total de seis domínios, vinte e um temas e 

sessenta e quatro subtemas, os quais arrumam a informação segundo a seguinte lógica: 

do nível mais abrangente, o domínio, segue em direcção a níveis de maior detalhe, onde 

aborda, especificamente, a totalidade das matérias relacionadas com a temática. Assim 

sendo, o “domínio” resulta da agregação e do relacionamento dos vários elementos, 

hierarquicamente inferiores, que constituem este “armário”. O mesmo caracteriza-se por 

possuir uma abrangência geográfica de nível superior. Porém, tal facto reflecte-se no 

detalhe da informação em si contida.  

Segue-se o “tema”, o qual resulta de uma associação dos níveis hierárquicos 

subsequentes, apresentando, como consequência directa da existência da “gaveta” 

“subtema”, uma diminuição da abrangência e um aumento do detalhe da IG. Este último 

tem como principal incumbência, a concretização do segundo nível de maior detalhe 

deste quadro metodológico de indicadores de OT. Como base de toda esta proposta 

surge o INDICADOR, o qual ocupa o vértice central desta pirâmide invertida que materializa 

a linha de raciocínio da presente dissertação.  

A todo este esquema deve ser associado o conjunto de características inerentes ao OT. 

Assim, e tendo como ponto de partida o objecto1 desta disciplina de intervenção espacial, 

torna-se imperativo recordar que objectivos (figura 5.1.2) que este se propõem alcançar. 

 

 

                                                
1 Como objecto entende-se com sendo o território em si e o Ser Humano, mais as actividades que o 

constituem e caracterizam, 
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Um dos vários intuitos que rege o presente trabalho é o de proporcionar, de um modo 

claro e célere, o acesso a um raciocínio que permita fundamentar o sistema processual 

que acompanha um acto de ordenamento, que se deseja coerente e flexível, e que deve 

permitir a arrumação e o devido enquadramento, da realidade e diversidade que o 

caracteriza. Desta forma, é identificado o seguinte grupo de seis domínios (figura 5.1.3), o 

qual deve ser entendido de uma forma perfeitamente dinâmica, potencialmente 

interdependente e gravitando em torno de um dos objectos do OT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 5.1.3: Relação entre os diferentes DOMÍNIOS. 

Esquema 5.1.2: Características do Ordenamento do Território 
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A figura 5.1.3 apresenta a forma como os vários domínios se devem relacionar entre eles. 

Este deve ser perfeitamente dinâmico, de forma a permitir que todos os dados nele 

integrados possam expor, comparar e associar. 

O OT, ao longo da existência do Ser Humano, teve como principal objectivo, e capital 

razão de existência, a projecção de uma adaptação da envolvente natural em detrimento 

dos desejos e pretensões do homem, enquanto ser vivo e racional. Esta lógica foi 

admitida como ultrapassada desde do estabelecimento do Princípio de Desenvolvimento 

Sustentável, oficialmente declarado com a publicação, em 1987, do Relatório de 

Brundtland. 

Este princípio entende o domínio ambiente como um elemento de superior importância, 

devendo, por isso, ser respeitado pelas várias actividades protagonizadas pelo Homem. 

Cabe ao Homem promover um tipo de cultura socioeconómica que defenda, e 

salvaguarde, a envolvente física em detrimento de uma postura marcadamente 

económica na qual impera, independentemente do tipo de custo resultante, a vontade de 

alcançar o maior lucro e retorno do investimento efectuado. Este é o desígnio pelo qual o 

OT, enquanto processo, deve pugnar por promover. 

Este facto encontra-se presente nos diversos níveis de abstracção propostos por esta 

dissertação, a qual entende a envolvente física e ambiental como o elemento mais 

importante do sistema que caracteriza o planeta Terra, a partir do qual o Homem, 

enquanto ser racional, deve adaptar a sua lógica comportamental.   

Além do contributo referido, este princípio transporta para o presente trabalho uma lógica 

de entendimento global, orientando-o para uma negação ao isolamento e promovendo 

uma atitude multidisciplinar e conjuntural. Só seguindo um raciocínio deste tipo é que a 

mesma tem sentido, permitindo aferir as suas potencialidades de aplicação. 

Assim, e iniciando a sua explicação, elemento a elemento, da metodologia aqui 

apresentada, o primeiro domínio, População, trata de todos os assuntos relacionados, 

directamente, com a compreensão do perfil demográfico de uma determinada área 

geográfica. É pacífico que a produção de uma análise, correcta e devidamente 

estruturada, da faceta demográfica de um território é um dos principais passos de um 

acto de gestão territorial, até porque este destina-se, numa primeira instância, a promover 
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a superior integração do homem na envolvente e, desta forma, permitir aos cidadãos o 

alcance das suas pretensões e expectativas. 

Ao definirem-se propósitos como este, transforma-se numa exigência, para um qualquer 

geógrafo, dispensar a atenção necessária de modo a não negligenciar-se um momento 

sensível como é o da caracterização de um dos principais actores envolvidos. Para tal, é 

desejável conhecer as inúmeras particularidades, dinâmicas e perspectivas do mesmo, 

projectando, conscientemente, as variadas e legítimas expectativas que estes assumem.  

Esta lógica surge, portanto, projectada no domínio População, o qual é sujeito a uma 

desagregação em torno de três temas (figura 5.1.4). O primeiro traça o perfil demográfico, 

descrevendo de uma forma sumária as suas principais características, o segundo 

esclarece as diferentes dinâmicas que o constituem e, por último, o terceiro projecta a 

sua provável evolução, proporcionando o acesso a um tipo de conhecimento que 

identifique as suas potencialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em segundo lugar aborda-se o domínio das Condições de Vida, incidindo este sobre o 

espaço geográfico antropizado. Este encontra-se organizado em dois temas e nove 

subtemas (figura 5.1.5), os quais relacionarão a área ocupada com as condições de vida 

nela existentes. São dois elementos primordiais para a boa compreensão deste domínio 

do ambiente humano. A sua importância resulta da complexidade de relacionamento 

entre o espaço físico e a sua ocupação pelo homem. 
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Figura n.º 5.1.4: Domínio “POPULAÇÃO” e respectivos TEMAS que o compõem. 
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Quanto aos temas nele incluído, é distinguido o Espaço Urbanizado do Ambiente 

Antrópico. O primeiro tem como objectivo a exposição e avaliação da amplitude e 

magnitude de implantação das áreas relacionadas com as várias vertentes de 

urbanização do território. Esta linha de pensamento conduz para a sua decomposição em 

três subtemas: Área Edificada, Área Pública e Habitação. Tal divisão permite 

compreender a extensão e o grau de influência que estes vectores exercem sobre as 

componentes física e social do território. 

 

 

 

 

 

Relativamente ao segundo tema proposto, Ambiente Antrópico, este tem como propósito 

a organização do conjunto de informação relacionada com a vertente social. Uma vez 

mais, a complexidade é característica dominante. Considerando tal facto, foi necessário 

proceder-se à sua divisão em seis subtemas.  

Como se constata, a totalidade dos elementos permitem a concretização de uma 

avaliação, ou monitorização, dos diferentes tipos de condições que um indivíduo ou 

aglomerado populacional usufruem. Tal como Ebenezer Howard (1850-1928) defendeu, a 

base de uma sociedade, e do seu desenvolvimento, focaliza-se num único e grande pilar, 

a família. É no seguimento dessa ordem de ideias que este subtema é aqui introduzido. 

Um acto de gestão territorial deve possuir, sempre, e como principal objectivo da sua 

actividade, a obtenção de uma melhoria da qualidade de vida para a sua população. Ao 

partir deste tema, os seguintes desempenham um papel de complementaridade a esta.  

Os quatro temas seguintes, Saúde e Apoio Social, Educação, Cultura, Saneamento e 

Mobilidade, abordam um conjunto diversificado de áreas, as quais permitem o acesso à 

envolvente ambiental caracterizável pela sua artificialidade. 

 

 

Figura n.º 5.1.5: Domínio “CONDIÇÕES DE VIDA” e respectivos TEMAS que o compõem. 
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O domínio seguinte, Actividades Económicas, debruça-se, exclusivamente, sobre a 

componente económica do território e os seus diversos constituintes. Este é outro dos 

pilares da sociedade humana e de tudo o que com ela se relaciona (figura 5.1.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo dos anos, se não mesmo décadas ou séculos, o território tem sofrido, de uma 

forma permanente e continuada, uma infinidade de agressões em nome da promoção de 

um desenvolvimento económico cada vez mais dinâmico e próspero. Contudo, a eficácia 

e a eficiência dos diversos modelos económicos adoptados têm deixado muito a desejar, 

a todos os níveis, principalmente no que diz respeito à protecção do espaço geográfico. 

Figura n.º 5.1.6: Domínio “CONDIÇÕES DE VIDA”, temas e subtemas que o compõem. 
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Figura n.º 5.1.7: Domínio “ACTIVIDADES ECONÓMICAS” e respectivos temas que o compõem. 
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Como anteriormente foi referido, o Princípio de Desenvolvimento Sustentável veio trazer 

uma “lufada de ar fresco” a um universo de ideias que, após a devida reflexão, vieram a 

se revelar ultrapassadas e inadequadas ao que realmente o Ser Humano deseja para si e 

para os seus descendentes. Este princípio marca, temporalmente, uma inversão no tipo 

de abordagem aos assuntos económicos. O lucro e o retorno produzido pelo investimento 

de um qualquer capital económico, já não é quantificado a curto mas sim a médio ou a 

longo prazo. 

Os inputs produzidos por uma economia pouco “amiga” do ambiente são muito inferiores 

aos gerados por um método produtivo ecológico. Como exemplo, os resíduos produzidos 

por uma empresa poluidora geram uma série de implicações financeiras, de saúde 

pública, ambientais, entre outras, que com o passar dos anos se tornam difíceis de 

solucionar. Aliada a estes factos, este tipo de tecnologia é mais eficaz e eficiente que 

aquelas que têm em atenção factores como a poupança de energia ou reciclagem.  

Na sequência, a elevada diversidade dos elementos constantes impunha uma 

segmentação específica para o assunto abordado, tendo sido entendido, como a opção 

mais correcta a tomar, a sua distinção em três temas e onze subtemas (figura 5.1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema n.º 5.1.8: Domínio “ACTIVIDADES ECONÓMICAS”, temas e subtemas que o compõem. 
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Estes temas expressam a necessidade de concretizar uma distinção entre a matéria 

relacionada com o capital humano, isto é, a força de trabalho, e as áreas de produção de 

riqueza, distinguindo esta última a vertente produtiva relacionada directamente com a 

exploração do espaço físico das outras actividades económicas. 

Retomando o primeiro tema, este trata dos principais fenómenos associados à vertente 

populacional da economia, isto é, o capital humano, designadamente: 

- Emprego; 

- Desemprego; 

- Dinâmicas. 

Desta forma, o geógrafo envolvido no acto de gestão do território pode aferir o estado em 

que se encontram estes factores, importantíssimos no estabelecimento de estratégias 

espaciais, permitindo a concretização de projecções mediante uma análise, e respectiva 

ponderação, das dinâmicas nela inclusas. 

Os restantes temas que constituem este domínio, as Actividades Primárias e Outras 

Actividades, versam, especificamente, sobre as diferentes actividades capazes de gerar 

um produto final, traduzível num capital financeiro. Nestes, o primeiro concentra-se, em 

exclusivo, nas várias actividades de exploração agrícola, ou com ela relacionada, 

denominando-se de Actividades Primárias. O tema seguinte, Outras Actividades, e tal 

como o próprio nome indicia, foca-se nos restantes ramos das áreas produtivas 

existentes na presente sociedade. Ao analisar-se este tema, um facto deve ser realçado, 

o primeiro subtema, Indústria e Construção, baseia-se na definição produzida pelo INE e 

Eurostat.  

O quarto domínio diz respeito ao Equipamento e Infra-estruturas (FIGURA 5.1.9), 

justificando-se a sua inclusão em virtude da necessidade de o Ser Humano demonstrar 

interesse, desde dos seus primórdios, de uma forma permanentemente e continuada, em 

possuir um determinado conjunto de espaços e de meios para alcançar os seus desejos, 

permitindo concretizar um número imensurável de contactos, tais como os sociais, os 

económicos ou de outra ordem. São aqui incluídos, ainda, todos os espaços onde se 

aplica a justiça, o ensino ou que permitem a movimentação geográfica de pessoas e 

bens.  
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Este domínio estrutura-se em torno de dois temas e doze subtemas (figura 5.1.10) e, tal 

como o próprio nome indica, o seu principal propósito é o distinguir e inventariar todos os 

elementos que permitam desenvolver os anteriores domínios, designadamente o nível 

das condições de vida, as actividades económicas. O progresso obtido e o crescimento 

registado são alguns dos variados reflexos da eficiência, eficácia e qualidade dos 

diferentes tipos de vias de comunicação existentes e da boa e correcta gestão das 

matérias sociais e ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, o tema Equipamentos é constituído por cinco subtemas que o caracterizam 

e, em paralelo, explicam. A partir desta associação é possível obter uma visão 

conjuntural do parque de equipamentos existente, proceder ao estabelecimento de uma 

estratégia, sustentada e sustentável de desenvolvimento territorial, a qual permite 

efectuar uma gestão criteriosa não só do espaço mas, igualmente, dos diversos capitais 

Figura n.º 5.1.10: Domínio “EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS”, temas e subtemas que o compõem. 

Figura n.º 5.1.9: Domínio “EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS” e respectivos temas que o compõem. 
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financeiros envolvidos que, como é do domínio público, são sempre insuficientes face às 

necessidades reais. 

O segundo tema deste domínio, infra-estruturas, distingue-se do anterior devido, 

principalmente, ao facto de não se relacionar directamente com o indivíduo mas sim com 

as condições de mobilidade deste, do acesso a fontes de energia e da gestão dos 

resíduos por si produzidos.  

Resumidamente, o primeiro tema deste quarto domínio focaliza-se, em exclusivo, numa 

vertente mais individualista, isto é, o homem em si e per si como objecto, considerando a 

faceta de lazer e cultura, de aplicação da justiça e solidariedade social. O segundo 

concentra-se na arte da construção civil, a qual dota a sociedade das condições mínimas 

de salubridade, progresso e desenvolvimento.  

É na continuidade deste raciocínio que se produz a distinção dos conceitos de 

equipamento e de infra-estrutura, os quais podem ser considerados, do ponto de vista 

semântico, como próximos ou semelhantes, todavia, e face à sua importância e ao 

objecto por si tratado, é estabelecida uma forma de destaque entre eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quinto e penúltimo domínio a ser apresentado e justificar é o da Gestão Territorial. Este 

tem como propósito tratar, não só, do número de processos administrativos relacionados 

com a temática mas pode, igualmente, absorver toda a informação geográfica com eles 

relacionada. Para um decisor político, é de capital importância aceder a um conjunto de 

Figura n.º 5.1.11: Domínio “GESTÃO TERRITORIAL”, temas e subtemas que o compõem. 
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dados que lhe permita obter uma resposta às suas questões, de uma forma equilibrada, 

efectiva e consentânea com as reais necessidades e expectativas da população. 

Tal como já foi referido no princípio do presente capítulo, toda a proposta encontra-se 

conforme o quadro jurídico vigente, pata o caso do domínio do Ambiente, e para além 

das leis base, é adicionado a Lei do Solo e à Lei do Ruído (Figura 5.1.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro, Instrumentos de Gestão Territorial, que vincula entidades públicas e privadas, 

organiza a informação resultante dos diversos instrumentos existentes, contudo, apenas 

são considerados aqueles aplicáveis à escala regional e local. A razão de tal opção 

relaciona-se com o facto de o PNPOT não ser um plano mas sim um programa, o que 

altera, significativamente, o poder de vinculação das entidades privadas. 

O tema Actos de Gestão Territorial divide-se em três subtemas, Loteamentos e Licenças, 

Obras e Outros. Esta divisão resulta da necessidade de distinguir o acto de lotear e de 

autorizar a construção, separando-os dos outros tipos de licenças, como o de obra. Como 

Esquema n.º 5.1.12: Domínio “GESTÃO TERRITORIAL”, temas e subtemas que o compõem. 
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principal justificação, o facto de esta última se referir a algo real e não futuro, ou seja, não 

se trata de promover a construção, mas sim gerir e prevenir o edificado. 

Os restantes temas Outros Instrumentos, Aplicação da Lei dos Solos e Aplicação da Lei 

do Ruído materializam o desejo de identificar, organizar e gerir as situações não previstas 

pelas outras “gavetas” temáticas, mas que se integram neste quadro jurídico.  

Por último, o domínio Ambiente, que terá como missão estruturar e organizar o universo 

de informação produzida e relacionada com esta temática. Distinguem-se um total de seis 

temas e vinte e cinco subtemas (figura 5.1.13), versando os três primeiros sobre âmbitos 

tão complexos e importantes como o são a Água, o Ar e o Solo. Os restantes três têm 

como principal preocupação a descrição dos Riscos e Vulnerabilidades, os Resíduos e o 

Ruído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos temas relacionados com a Água, Ar e Solo, de uma forma geral, estes 

são comuns à maioria dos autores consultados, porém, a principal inovação aqui 

apresentada surge no seguimento do exercício de conjugação, entre estes e os restantes 

temas que compõem o domínio, designadamente: riscos e vulnerabilidades, resíduos e 

ruído. Como facilmente se reconhece, é de superior relevância, para um geógrafo, 

possuir um conhecimento aprofundado e uma visão conjuntural da área geográfica em 

que este se encontra a trabalhar.  

Figura n.º 5.1.13: Domínio “AMBIENTE” e respectivos TEMAS que o compõem. 
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São variados os fenómenos, naturais ou antrópicos, passíveis de uma abstracção e 

respectiva tradução estatística. O solo, riscos e vulnerabilidades, resíduos, actos de 

gestão territorial, aplicação da lei dos solos e do ruído devem ser correctamente 

explorados. Estes podem ser de origens tão diversas como as sísmicas, pluviais ou 

agrícolas, contudo, a obtenção de um correcto Ordenamento e Planeamento do Território 

encontra-se intimamente relacionado com estes factos. 

Com a expansão geográfica das actividades relacionadas com o Ser Humano, o índice 

de probabilidade de estes serem afectados pelos vários fenómenos naturais existentes 

aumenta exponencialmente. Esta é a principal justificação encontrada para que um tema 

deste tipo seja considerado, de uma forma permanente e continuada, num acto de 

ordenamento. 

Como se reconhece, o território é um sistema dotado de uma elevada complexidade 

devido ao elevado número de elementos que o constituí, todavia, a melhor forma de o 

compreender é apresentar um correcto ordenamento deste, e aceitar, sem reservas, as 

suas fragilidades, ameaças e potencialidades. Tal considerando deve constar, sempre, 

em qualquer tipo de estratégia com reflexos territoriais.  

Neste tema, são integrados indicadores directamente relacionados com a expansão 

urbana, questão à qual o nosso país não é indiferente, devido, em grande parte, aos 

inúmeros casos caracterizáveis pelos seus desacertos de planeamento, os quais 

permitiram a construção de áreas habitacionais, e não só, em locais cujo índice de 

probabilidade de ocorrência de um fenómeno natural, cujas implicações para o homem 

são imprevisíveis, é elevado.  

Os incêndios são um fenómeno recorrente em Portugal Continental. Os períodos de 

Verão são sempre caracterizados por vagas de incêndios florestais que varrem o país, de 

norte a sul, provocando o desaparecimento do seu coberto florestal e silvícola. Uma das 

suas consequências é, imediatamente após as primeiras chuvadas de Outono, um 

aumento das áreas erodidas devido à ausência do coberto vegetal, produzindo um 

número indeterminado de movimentos de terreno e do aumento da carga sólida nos 

caudais dos rios, induzindo o aumento do número de cheias e de áreas sedimentadas. 

Por último, a desertificação que no verão seguinte é possível constatar nas áreas 

afectadas pelos incêndios. 
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A metodologia empregue na definição desta nomenclatura e na sua produção 

cartográfica pode, perfeitamente, ser transposta para o presente quadro metodológico e, 

em articulação com os vários elementos que o integram, produzir informação geográfica 

de qualidade superior.  

O sistema descrito no parágrafo anterior não pode, nem deve, ser admitido com isolado, 

devendo-se relacionar com o tema resíduos, elemento, actualmente, muito valorizado na 

perspectiva humana, e com todos os outros que caracterizam o domínio. Uma vez mais, 

a visão conjuntural da matéria é a chave de um correcto entendimento sobre a mesma e 

é aí que o segredo da mesma se encontra. Para isso, é apresentado um esquema que 

aglutina e relaciona, entre si, todos os níveis constantes da proposta de um quadro de 

indicadores (figura 5.1.14). 
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Figura n.º 5.1.14: Domínio “AMBIENTE”, temas e subtemas que o compõem. 



Proposta metodológica de Indicadores de Ordenamento do Território para Portugal Continental 

 

 216 

Para além do exercício interno de complementaridade de informação, e na sequência do 

acima afirmado, o qual defende que este quadro deve caracterizar-se por conter um 

elevado dinamismo e interacção, esta proposta pode, e deve, ser associada a fontes 

externas.  

A título de exemplo, assinale-se a potencial articulação entre o tema Solo desta 

dissertação e a cartografia produzida no âmbito da Corine Land Cover (CLC) e da Carta 

de Ocupação/ Uso do Solo (COS). Relativamente à primeira, esta resulta de uma 

directiva europeia, é caracterizável por uma resolução de 25 ha e é constituída por um 

total de 44 classes diferentes de uso do solo. A COS, por sua vez, caracteriza-se por uma 

resolução de 1 ha e por uma nomenclatura mais extensa e pormenorizada do que a da 

CLC (192 classes).  

Finalizando, os domínios, temas e subtemas anteriormente descritos são integrados num 

único esquema, o qual apresenta a proposta de um quadro estruturante para indicadores 

de OT (figura 5.1.15). 

Após o esclarecimento e justificação, do significado de cada um dos elementos 

integrantes da presente metodológica, a sua simulação parte da construção de uma base 

de dados de informação geográfica, actualmente com mais de 800 (oitocentos) 

indicadores passíveis de utilização, constituída em torno de um critério importante, a sua 

disponibilidade por via internet. Estes são considerados, apenas, como uma sugestão, 

existindo outros passíveis de aqui serem integrados. 


