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5.2. Casos Estudados 

O principal objectivo do presente capítulo é demonstrar a viabilidade da metodologia 

proposta por este projecto académico. Para que tal seja alcançado, torna-se necessário 

aferir as suas capacidades e potencialidades ao maior número de casos possível.  

Como critérios para a selecção dos indicadores aqui apresentados, são enunciados os 

seguintes: 

− Disponibilidade por via internet; 

− Informação disponível para constituir uma série de, pelo menos, 5 anos; 

− Informação disponível em várias escalas de análise; 

− Informação disponível em todos os casos estudados; 

− Reunir, simultaneamente, todos os critérios assumidos no acto de escolha. 

Um segundo objectivo para esta simulação é de a mesma conseguir representar, pelo 

menos, 4 dos 6 domínios previstos pela proposta metodológica avançada por esta 

dissertação. Desta forma, foram seleccionados 91 indicadores de um universo constituído 

por mais de 800, os quais constituem uma base de dados geográfica limitada 

temporalmente ao período de 1998 a 2005, inclusivé. A sua escolha deveu-se, em grande 

parte, à dificuldade em encontrar uma base de trabalho comum aos indicadores 

utilizados. 

Quanto às escalas de análise, são utilizados três níveis de desagregação territorial: 

− NUT I: Portugal; 

− NUT III: Grande Lisboa, Península de Setúbal, Oeste e Lezíria do Tejo; 

− Local: concelhos de Amadora, Almada, Torres Vedras e Santarém. 

Como justificação para tal opção, está o manifesto desejo em testar a presente proposta 

no maior número de cenários possível, aferindo das suas reais capacidades e 

potencialidades. Outro argumento, igualmente importante, é o de integrar, 

administrativamente, os concelhos nas escalas de análise imediatamente superiores, 

permitindo observar e destacar comportamentos divergentes, ou não, no contexto 

espacial em que estes se encontram integrados. 
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Após a definição destes pequenos mas muito importantes detalhes, torna-se necessário 

recordar, sucintamente, que os objectos implícitos no conceito de Ordenamento do 

Território (OT) são o Território em si e o Ser Humano, ao qual se adicionam as 

actividades que este nele desenvolve e que o caracterizam. Neste contexto, o OT 

propõe-se alcançar as seguintes metas: 

− Identificar os pontos fortes e fracos, potencialidades e ameaças de um determinado 

espaço geográfico; 

− Organizar as diferentes interacções entre o Homem e o Território; 

− Traduzir no terreno as políticas económicas, sociais, culturais e ecológicas; 

− Gerir a ocupação territorial; 

− Prevenir impactes negativos no Ser Humano dos vários fenómenos físicos; 

− Prevenir a ascensão de uma exploração exaustiva dos recursos naturais; 

− Regular as tensões produzidas no seio da sociedade humana; 

− Potenciar as infra-estruturas existentes; 

− Harmonizar e coordenar as actividades de um território; 

− Promover políticas direccionadas para a garantia do equilíbrio das condições de 

vida; 

− Promover o desenvolvimento de economias espaciais; 

− Promover a qualidade de vida. 

− Distribuir a riqueza produzida; 

Esta associação de objectivos deve ser entendida de forma dinâmica e interactiva, 

devido, principalmente, às características que os dois sujeitos em análise possuem,  

evidência que se reflecte na proposta avançada por esta dissertação, potenciando as 

suas possibilidades de análise, avaliação e monitorização. 

Assim, e dando início à simulação, o primeiro domínio a ser objecto desta é o da 

População, para o qual se seleccionou o seguinte grupo de indicadores de valores 

absolutos: 

− Área; 

− População residente - total (HM); 

− População residente segundo grandes grupos etários e sexo: 0 aos 14 anos - HM 

(n.º); 
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− População residente. segundo grandes grupos etários e sexo: 15 aos 24 anos - HM 

(n.º); 

− População residente segundo grandes grupos etários e sexo: 25 aos 64 anos - HM 

(n.º); 

− População residente segundo grandes grupos etários e sexo: + de 65 anos - HM 

(n.º). 

− Total de casamentos celebrados (n.º); 

− Total de casamentos dissolvidos (n.º). 

A este universo estatístico associa-se um segundo conjunto de indicadores que 

apresentam uma série de dados relativos, designadamente: 

− Taxa bruta de natalidade (%); 

− Taxa bruta de mortalidade (%); 

− Taxa de fecundidade geral (%); 

− Índice de envelhecimento (%); 

Relativamente ao primeiro grupo de dados estatístico, e na sequência do defendido no 

anterior capítulo, a sua operacionalização deve ser o mais dinâmica possível, 

proporcionando a realização do maior número de associações possíveis entre 

indicadores. Visto estes retratarem realidades e escalas diferentes, urge estabelecer uma 

plataforma de comparação, a qual traçará o perfil de cada um ao longo de todo o período 

temporal. Esta metodologia é, igualmente, aplicada aos restantes grupos de indicadores 

que integram este teste. 

Como resultado imediato, é concretizado um terceiro grupo, constituído por indicadores 

de valores relativos: 

− Densidade populacional; 

− Evolução anual da população residente dos 0 aos 14 anos (HM), de 1998 a 2005; 

− Evolução anual da população residente dos 15 aos 24 anos (HM), de 1998 a 2005; 

− Evolução anual da população residente dos 25 aos 64 anos (HM), de 1998 a 2005; 

− Evolução anual da população residente com + de 65 anos (HM), de 1998 a 2005; 

− Evolução da população residente dos 0 aos 14 anos (HM), 1998 e 2005; 

− Evolução da população residente dos 15 aos 24 anos (HM), 1998 e 2005; 

− Evolução da população residente dos 25 aos 64 anos (HM), 1998 e 2005; 
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− Evolução da população residente com + de 65 anos (HM), 1998 e 2005; 

− Número de indivíduos dos 0 aos 14 anos por 1000 habitantes (HM), de 1998 a 

2005; 

− Número de indivíduos dos 15 aos 24 anos por 1000 habitantes (HM); 

− Número de indivíduos dos 25 aos 64 anos por 1000 habitantes (HM); 

− Número de indivíduos com + de 65 anos por 1000 habitantes (HM); 

− Evolução número de indivíduos dos 15 aos 24 anos por 1000 habitantes (HM), 1998 

e 2005; 

− Evolução número de indivíduos dos 0 aos 14 anos por 1000 habitantes (HM), 1998 

e 2005; 

− Evolução número de indivíduos dos 25 aos 64 anos por 1000 habitantes (HM), 1998 

e 2005; 

− Evolução número de indivíduos dos com + de 65 anos por 1000 habitantes (HM), 

1998 e 2005; 

− Importância relativa da faixa etária 0 aos 14 anos no total da população 1998 a 

2005; 

− Importância relativa da faixa etária 15 aos 24 anos no total da população de 1998 a 

2005; 

− Importância relativa da faixa etária 25 aos 64 anos no total da população de 1998 a 

2005; 

− Importância relativa da faixa etária + de 65 anos no total de população de 1998 a 

2005;  

Assim, a Área é o primeiro indicador a apresentar, todavia, e face às suas características 

estabilidade, não será alvo de uma análise à sua evolução, porém, o papel por si 

desempenhado na construção de outros indicadores a aplicar neste trabalho é de 

relevante importância, como se poderá comprovar ao longo deste subcapítulo. 

Segue-se o indicador “Total de População Residente (HM)”, o qual procederá ao 

estabelecer de um primeira imagem do perfil demográfico que caracteriza os diferentes 

casos estudados. A simples leitura dos dados nele contidos torna evidente a existência 

de um acréscimo de população, a diferentes escalas e ao longo do período em estudo. 

Todavia, esta tendência não se regista em todos os casos enunciados, nem a mesma é 

uniforme ao longo dos anos, tal como se constata com os casos do Oeste e da Amadora. 
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A conclusão anteriormente descrita, é facilmente observável através da leitura da linha de 

evolução presente na figura 5.2.1, a qual regista, para os períodos de 1999-2000 e 2001-

2002, a presença de uma inflexão no acréscimo demográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Este facto pode dever-se a factores de vária ordem, tais como:  

− Aumento dos preços das habitações, proporcionando o aparecimento de eventuais 

oportunidades de negócio; 

− Busca de melhores condições de habitação e de vida; 

− Insegurança; 

− Novas oportunidades profissionais; 

− Outras. 

Todas as razões são, provavelmente, correctas e aplicáveis a este fenómeno, todavia,  

torna-se necessário aceder a um conjunto mais alargado de indicadores de modo a aferir-

se, e confirmar-se, as diferentes realidades aqui enunciadas.   

Comparando os extremos temporais do período estudado (figura 5.2.2), os casos do 

Oeste e da Amadora apresentam uma diminuição acentuada da população, entrando em 

contra-ciclo com o aumento, ligeiro, mas generalizado.  

Figura n.º 5.2.1 
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Partindo do pressuposto que todas as possibilidades de justificação deste fenómeno são 

exequíveis, é importante aumentar um pouco o conhecimento sobre este. Para tal, 

revela-se como uma exigência compreender o comportamento demográfico e desta 

forma, projectar prováveis implicações nos outros domínios que compõem a presente 

proposta.  

Aumentando o grau de detalhe da informação, é importante analisar as várias faixas 

etárias dos casos em estudo. Assim, estas encontram-se divididas em quatro grandes 

grupos: 

− Dos 0 aos 14 anos; 

− Dos 15 aos 24 anos; 

− Dos 25 aos 64 anos; 

− + de 65 anos. 

O primeiro indicador em análise refere-se a todos os indivíduos residentes com idades 

compreendidas entre os 0 e os 14 anos, e por isso, dependentes dos seus progenitores, 

portanto, ainda não integrados no mercado de trabalho. 

Ao comparar-se as figuras 5.2.1 e 5.2.3, assinale-se as posições antagónicas que a linha 

de tendência de ambas ostenta nos ciclos de 1999-2000 e 2001-2002.  

Figura n.º 5.2.2 
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* Valores extremos da série temporal 



Casos Estudados 

 

 225 

Figura n.º 5.2.3 

Evo lução  anual do  t o t al  de pop . resid .  ( HM )  do s 0  aos 14  anos, de 19 9 8  a 2 0 0 5
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Relativamente ao ciclo de 1999-2000, a figura 5.2.3 apresenta uma diminuição 

generalizada dos valores, da qual se exceptua a Grande Lisboa. Por seu turno, o ciclo de 

2001-2002 representa um aumento, do qual se destaca, mas em sentido inverso, o 

Oeste. Esta fase de crescimento é particularmente visível nos casos da Lezíria do Tejo, 

Torres Vedras e Santarém, evidência reforçada pela leitura da linha de evolução da taxa 

bruta de natalidade1, todavia, tal afirmação deve ser confirmada por intermédio de outros 

indicadores, tais como o número médio de filhos por casal. 

Igualmente dignos de destaque são os casos da Península de Setúbal, o da Grande 

Lisboa, Amadora e Almada, os quais exibem uma orientação que acompanha a linha do 

valor zero, ou seja, não se regista um acréscimo ou decréscimo de população.  

Porém, após análise da variação dos seus valores extremos (figura 5.2.4) obtém-se, pela 

primeira vez, um ponto comum entre os dois principais casos de inflexão demográfica 

(Oeste e Amadora), apresentando Portugal, igualmente, uma ligeira diminuição da 

população residente.  

 

 

 

                                                
1 Ver figura 5.2.21 
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Figura n.º 5.2.4 

Evo lução   d o  t o t al  d e pop . resid . ( HM )  dos 0  ao s 14  anos, 19 9 8  e 2 0 0 5
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* Valores extremos da série temporal 

A evolução anual deste indicador (figura 5.2.5) assinala dois ciclo importantes: um de 

decréscimo e outro de acréscimo, nos períodos de 1999-2000 e 2001-2002, 

respectivamente. Para estes casos deve ser salientado o desempenho protagonizado 

pelo concelho de Santarém e pela NUT III da Lezíria do Tejo, tanto do ponto de vista 

negativo como positivo. 

Figura n.º 5.2.5 

Evolução anual de Indiv. dos 0-14 anos por 1000 hab (HM), de 1998 a 2005
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 Quanto à a importância que cada concelho desempenha na respectiva NUT III em que 

se encontra integrado (figura 5.2.6), Torres Vedras, Santarém e Almada apresentam uma 
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tendência semelhante, tanto ao nível dos valores apresentados, ou seja, acima dos 200 

indivíduos por 1000 residentes, situação plenamente estabilizada a partir de 2002. Antes 

disso, Torres Vedras apresenta alguma inconstância entre 2000 e 2001, retomando, após 

esta data uma evolução semelhante aos outros casos destacados. 

Figura n.º 5.2.6 

Imp ort ância relat iva da p op . resid ent e dos 0  aos 14  anos de cada concelho  na 

respect iva N U T I I I,  de 19 9 8  a 2 0 0 5
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A Amadora destaca-se pelo seu comportamento divergente, isto é, uma permanente e 

continuada diminuição da importância que este desempenha no contexto geográfico da 

Grande Lisboa (NUT III). Apesar deste decréscimo não ser abrupto, bem pelo contrário, 

assinale-se o ano de 2000 como aquele onde se regista uma maior diferença de valores. 

Analisando a sua evolução anual (figura 5.2.7), todas as evidências anteriormente 

referidas são perfeitamente confirmadas, todavia, deve ser destacado, pela sua 

irregularidade negativa e positiva, o comportamento do conjunto Torres Vedras/ Oeste, a 

qual apenas estabiliza no período temporal respeitante aos anos 2002-2003. 

Quanto ao segundo caso enunciado, o da Amadora, e tal como já foi referido, é na 

transição do ano de 1999 para o de 2000 que se regista a maior diferença, o que vem ao 

encontro do defendido. Confrontando esta informação com as figuras que retratam a taxa 

bruta de natalidade, a perda de população neste concelho não se encontra directamente 

relacionada com a diminuição do número de nascimentos, até porque estes não 

diminuem, bem pelo contrário, mas justifica-se com a saída de indivíduos para outros 

concelhos. 
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Figura n.º 5.2.7 

Evo l. anual  da import ância relat iva d a pop . resident e do s 0  aos 14  ano s de cada 

co ncelho  na respect iva N U T I II , de 19 9 8  a 2 0 0 5
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A faixa etária que se segue é a respeitante à dos indivíduos com idades entre os 15 e os 

24 anos, a qual, e a partir de uma simples e imediata observação dos seus valores 

absolutos, depreende-se que existe uma acentuada diminuição no número de indivíduos. 

Porém, e comparando com os indicadores anteriores, registam-se três importantes 

alterações (figura 5.2.8). Os casos de Santarém, Lezíria do Tejo, Torres Vedras, Oeste, 

Almada e Península de Setúbal crescem no período de 1999-2000 e inflectem em 2001-

2002, a Amadora, por sua vez e apesar de se manter permanentemente em regressão, 

recupera no período de 2001-2002, aproximando-se da estabilização. Por último, a 

Grande Lisboa, esta atravessa uma fase de estagnação (1999-2000), de contracção 

(2000-2001), de expansão (2001-2002) e finaliza a série temporal em estudo alinhando 

com a totalidade dos casos, ou seja, em recessão. 

Saliente-se, ainda, o caso de Portugal, o qual regista até aos anos de 2000-2001, uma 

permanente e continuada diminuição desta faixa de população residente, recuperando 

um pouco em 2001-2002 e entrando, novamente, em perda nos subsequentes anos. 
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Figura n.º 5.2.8 

Evo l.  A nual do  t o t al pop . resid .  ( HM )  dos 15 ao s 2 4  ano s, d e 19 9 8  a 2 0 0 5
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A figura 5.2.9 reforça os factos acima enunciados, exibindo todos os casos estudados 

valores negativos, ou seja, uma permanente diminuição do número de indivíduos nesta 

faixa etária. Uma vez mais, a Amadora destaca-se dos restantes, surgindo secundado 

pelo Oeste e pelo concelho de Almada.  Esta é uma tendência generalizada, contudo, ao 

confrontar-se com a evolução do total de pop. residente, (figura 5.2.2) apenas o Oeste e 

a Amadora apresentam um comportamento semelhante, ou seja, regressão, exibindo os 

restantes casos valores de crescimento importantes. 

Figura n.º 5.2.9 
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* Valores extremos da série temporal 



Casos Estudados 

 

 230 

O indicador “Importância relativa da faixa etária dos 15 aos 24 anos no total da pop, de 

1998 a 2005” (figura 5.2.10), destaca um comportamento uniforme e permanente de 

diminuição do peso destes indivíduos no cômputo geral da população residente.  

Figura n.º 5.2.10 

Importância relativa da faixa etária dos 15 aos 24 anos no total de Pop, de 1998 a 2005
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Contudo, com a leitura da figura 5.2.11, a qual descreve a importância de cada concelho 

para com as NUT III às quais os mesmos pertencem, que se distingue dois grupos entre 

os casos estudados. Assim, de um lado encontram-se Torres Vedras, Santarém e 

Almada, cujas linhas de tendência retratam a crescente importância que estes têm vindo 

a adquirir, e no lado oposto a Amadora, concelho que tem vindo a perder, de uma forma 

continuada, população e consequentemente, relevância no âmbito da Grande Lisboa.   

Figura n.º 5.2.11 

Importância relativa da pop. residente dos 15 aos 24 anos de cada concelho na respectiva NUT III, de 1998 a 2005
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Este facto comprova-se através da leitura a figura 5.2.12, a qual apresenta a evolução 

anual deste indicador, destacando-se dois momentos no percurso demográfico do 

município da Amadora. O primeiro regista-se nos anos de 1999-2000 e o segundo em 

2001-2002, apresentando ambos valores aproximados. Em sentido contrário destaca-se 

o concelho de Torres Vedras e respectiva NUT III (Oeste), apresentando-se este, em 

2001-2002, numa posição oposta à protagonizada pelo anterior binómio.  

Figura n.º 5.2.12 

Evol. anual da importância relativa da pop. residente dos 15 aos 24 anos de cada concelho na respectiva NUT III, de 1998 a 

2005
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Avançando para o seguinte indicador, população residente dos 25 aos 64 anos (figura 

5.2.13), neste, a tendência generalizada de crescimento é interrompida pelos casos da 

Amadora no período de 1999-2000, de Santarém (2000-2001) e do Oeste (2001-2002). 

Figura n.º 5.2.13 
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A evolução das linhas que retratam esta tendência, é em tudo semelhante à da figura 

5.2.1, apresentando esta uma estabilização da população residente, apenas descrevendo 

um ligeiro crescimento generalizado, unicamente interrompido pelos casos anteriormente 

enunciados. Esta tendência confirma-se com a leitura da figura 5.2.14. 

Figura n.º 5.2.14 

Evo lução  do  t o t al de po p . resid .  ( HM )  d os 2 5 ao s 6 4  anos, 19 9 8  e 2 0 0 5
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* Valores extremos da série temporal 

Todavia, a análise da evolução anual do total de população residente desta faixa etária 

(figura 5.2.15) assinala o concelho de Santarém como o único caso a destacar, 

apresentando este um comportamento irregular nos anos de 1999-2000 e 2000-2001. Os 

restantes elementos estudados apresentam linhas de tendência uniformes e positivas. 

Figura n.º 5.2.15 

Evol. Anual do total de pop. resid. (HM) dos 25-64 anos, de 1998 a 2005
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No seguimento desta análise, e ponderando os valores deste indicador pelo total de 

população residente e analisando a sua evolução anual (figura 5.2.16), destacam-se três 

momentos importantes.  

Figura n.º 5.2.16 

Evolução anual dos indiv. dos 25 aos 64 anos por 1000 hab (HM), de 1998 a 2005
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O primeiro assinala uma conjuntura positiva para três dos casos estudados, Santarém, 

Torres Vedras e Oeste, no entanto, os restantes elementos apresentam valores 

negativos.  

O segundo momento ocorre no período de tempo de 2001-2002 e aqui, todos os casos 

estudados descrevem uma curva de tendência negativa, apesar de a Lezíria do Tejo, 

Santarém e o Oeste se destacarem, pela negativa, dos restantes elementos. Por último, o 

terceiro momento, o qual marca a estabilização generalizada dos vários casos estudados.  

Analisando a figura 5.2.17, e apesar da regressão deste grupo etário ao longo dos anos, 

Torres Vedras, Santarém e Almada aumentam a sua influência no âmbito das respectivas 

NUT III. Em sentido contrário apresenta-se o concelho da Amadora, cuja importância 

demográfica vai diminuindo consecutivamente. 

 

 

 

 



Casos Estudados 

 

 234 

Figura n.º 5.2.17 

Importância relativa da pop. residente dos 25 aos 64 anos de cada concelho na respectiva NUT III, de 1998 a 2005
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Saliente-se, ainda, o facto de Torres Vedras aumentar a sua importância no seio da NUT 

III do Oeste através do crescimento, em 2001 e 2002, do número de indivíduos por 1000 

habitantes. Após tal momento, a tendência de estabilização é generalizada ao universo 

dos elementos estudados. 

Estas  últimas afirmações são corroboradas pela figura 5.2.182, a qual apresenta um 

momento positivo importante nos anos de 2001-2002, protagonizado pelo binómio Torres 

Vedras/ Oeste. Saliente-se, ainda, outros dois momentos dignos destaque. O primeiro 

surge em 1999-2000, é constituído por uma generalizada tendência de decréscimo, 

exceptuando os casos de Santarém e Lezíria do Tejo.  

O segundo momento ocorre em 2000-2001 e marca o momento de regressão dos casos 

Santarém e Lezíria do Tejo, após este a linha de tendência estabiliza em valores 

próximos do crescimento zero, o qual é extensível a todos os outros casos estudados. 
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Figura n.º 5.2.18 

Evo l.  anual  d a imp ort ância relat iva da po p . resident e d os 2 5 aos 6 4  anos de 

cada concelho  na resp ect iva N U T II I , de 19 9 8  a 2 0 0 5
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Segue-se o indicador da população residente com 65 anos ou mais, cujos valores 

apresentam um claro crescimento generalizado, o que, por sua vez, assinala o 

envelhecimento da população residente em Portugal, conclusão confirmada por todos os 

indicadores até agora estudados. 

A figura 5.2.19 apresenta uma superior “agitação” na sua linha de evolução. No período 

1999-2000, a Amadora apresenta-se como um caso negativo, isto é, diminuição da 

população, contudo, surge acompanhado pela Lezíria do Tejo (NUT III). Em 2001-2002, é 

a vez do Oeste (NUT III), porém, e a partir do período de 2002-2003, todos os casos em 

estudo apresentam tendências positivas, estabilizando nos anos subsequentes. 

Figura n.º 5.2.19 

Evol. Anual do total pop. resid. (HM), com + 65 anos, de 1998 a 2005
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Encontra-se, então, patente uma tendência para o crescimento de uma franja da 

população com mais de 65 anos e, consequentemente, um provável aumento de 

potenciais reformados, advindo daí uma nova série de exigências e necessidades (figura 

5.2.20).  

Figura n.º 5.2.20 

Evolução do total de pop. resid. (HM), com + de 65 anos, 1998 e 2005
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* Valores extremos da série temporal 

Este facto é igualmente comprovado através da figura 5.2.21, a qual traduz, a partir de 

2003, um crescimento generalizado da importância de indivíduos de uma faixa etária 

elevada no total de população residente.  

Figura n.º 5.2.21 

Importância relativa da faixa etária de + de 65 anos no total de Pop, de 1998 a 2005
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Comparando-se os concelhos com as respectivas NUT III, através da figura 5.2.22, 

assinale-se a existência de dois momentos distintos entre si. O primeiro tem inicio em 

1998 e prolonga-se até ao ano de 2002, caracterizando-se este por manter a importância 

de cada um dos concelhos, apesar de, pontualmente, existirem momentos de alguma 

perturbação na linha de tendência, como é o caso de diminuição de 1999, protagonizado 

pelo conjunto Santarém/ Lezíria do Tejo, e de aumento em 2002, através dos elementos 

Torres Vedras/ Oeste e Almada/ Península de Setúbal.  

Figura n.º 5.2.22 

Importância relativa da pop. residente com + 65 anos de cada concelho na respectiva NUT III, de 1998 a 2005
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Ao analisar-se a sua evolução anual através da figura 5.2.23, esta apresenta mais três 

momentos importantes, os quais retratam, de uma forma fiel, a irregularidade que 

caracteriza esta linha de tendência.  

O primeiro momento ocorre em 1999-2000, sendo este constituído por três factos 

perfeitamente distintos. Santarém apresenta um crescimento relativamente face ao 

universo da Lezíria do Tejo, a Amadora diminui a sua influência no contexto da Grande 

Lisboa e por fim, os concelhos de Torres Vedras e Almada mantêm a sua força no âmbito 

das suas NUT III, até aos anos de 2001-2002. 

O segundo momento refere-se aos anos de 2001-2002, aqui o concelho de Torres 

Vedras destaca-se devido a um crescimento assinalável, secundado, mas de uma forma 

discreta, por Almada. Esta data marca uma depressão generalizada dos valores de 
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influência dos concelhos estudados, aproximando-se estes, em 2003-2004, dos valores 

de crescimento zero, estabilizando nos anos subsequentes. 

Figura n.º 5.2.23 

Evol. anual da importância relativa da pop. residente com + 65 anos, de cada concelho na respectiva NUT III, de 1998 a 

2005
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Após esta breve descrição e análise dos resultados obtidos, é possível realizar, caso seja 

esse o desejo, uma nova série de indicadores que permitam aprofundar os 

conhecimentos adquiridos. Note-se a existência de uma eventual “fuga” de população 

para outras áreas geográficas, comprovada pelo sentido negativo que a linha de 

tendência apresenta nos vários casos estudados. Porém, todas as figuras anteriormente 

apresentadas são um meio de comprovação do início da regressão demográfica na 

Amadora, principalmente os anos de 1999 e 2000, e o momento do crescimento de 

importância de Torres Vedras no âmbito do Oeste, período de 2001-2002.  

Estes dados podem, e devem, ser conjugados com informação adicional, de forma a 

aprofundar-se os conhecimentos adquiridos. A taxa bruta de natalidade, de mortalidade, 

de fecundidade geral e o índice de envelhecimento são exemplos que podem ajudar  

concretização de uma imagem mais correcta e verdadeira do real. 

É no seguimento desta sugestão que o próximo indicador é constituído. A sua 

observação produz uma imagem de estabilidade, porém, tal facto não se confirma com a 

manipulação dos dados e respectivo retratar nas seguintes figuras. Genericamente, 

existe a consciência de uma tendência para a diminuição da taxa de natalidade nos 

casos, no entanto, esta não se confirma na totalidade do período estudado.  
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A evolução anual da taxa de natalidade (figura 5.2.24) confirma, contudo, e uma vez 

mais, a tendência da Amadora em posicionar-se numa fase de contracção, facto 

comprovado pelo início do decréscimo em 1999-2000, situação invertida, parcialmente,  

em 2000-2001, a partir da qual estabiliza. Esta inconstância caracteriza, de forma 

permanente, o comportamento da linha de tendência dos vários casos ao longo dos anos 

que constituem a série.  

 

No entanto, e analisando o gráfico 5.2.25, os extremos desta revelam a ideia de que 

existe variação, porém, esta é menos vincada que a da figura anterior, realçando apenas 

a Lezíria do Tejo e Santarém como os factos positivos mais relevantes.  

Figura n.º 5.2.25 

Evolução  da taxa bruta de natalidade, 1998 e 2005

-40

-20

0

20

40

60

80

Portugal Grande Lisboa Península.

Setubal

Oeste Lezíria do Tejo Torres Vedras     Amadora             Almada                Santarém            

Casos Estudados

%

 

* Valores extremos da série temporal 

Figura 5.2.24 

Evol. Anual da taxa bruta de natalidade, de 1998 a 2005
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Quanto à taxa de mortalidade, esta apresenta valores interessantes, igualmente 

caracterizáveis pela inconstância, no entanto, esta é menos vincada do que a de 

natalidade. São vários os factores que explicam esta realidade, porém, os mesmos 

somente podem ser aferidos mediante o uso de um conjunto adicional de indicadores.  

Observando a figura 5.2.26, a sua curva de tendência caracteriza-se por uma elevada 

irregularidade, realçando dois momentos. O primeiro, caracterizável pelos seus valores 

positivos, ocorre no período de 2002-2003, apresentando o concelho de Torres Vedras 

com o principal elemento. O segundo, registado no ciclo seguinte (2003-2004), apresenta 

uma evolução negativa, principalmente para os casos de Portugal, Santarém e Torres 

Vedras. 

Figura n.º 5.2.26 

Evol. Anual da taxa bruta de mortalidade, de 1998 a 2005
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Perante um contexto como este, revela-se útil cruzar toda a informação obtida com outra 

que a complemente, designadamente, e a título de exemplo, o número de médicos por 

1000 habitantes (figura 5.2.43) ou o número de camas de hospital por 1000 habitantes.  

Comparando os valores extremos da série temporal (figura 5.2.27), uma conclusão é 

desde logo anunciada, o único caso onde existe uma evolução positiva, aumento do 

número de óbitos, regista-se no concelho da Amadora. Esta afirmação é reforçada 

através do cruzamento desta informação com o indicador “Índice de envelhecimento” 

(figura 5.2.30). 
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  Figura n.º 5.2.27 

Evolução da taxa bruta de mortalidade, 1998 e 2005
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* Valores extremos da série temporal 

Todo este cenário é, ainda, reforçado com a evidência da Amadora encontrar-se em 

plena fase de perda de população (figura 5.2.2), o que associado a um crescente 

envelhecimento daqueles que permanecem no concelho, traça um quadro algo negativo 

para as perspectivas futuras do mesmo. 

Segue-se o indicador “taxa de fecundidade geral por local de residência”. A inconstância 

presente na anterior figura não se revela na 5.2.28, a qual espelha uma constante 

negativa em todos os casos estudados, excepto no concelho da Amadora, o qual 

apresenta um valor positivo (aumento da mortalidade).  

Figura n.º 5.2.28 

Evol. Anual da taxa de fecundidade geral, de 1998 a 2005
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A leitura da linha de evolução da taxa de fecundidade geral realça um novo facto. É 

possível estabelecer um modelo, frágil, é certo, mas real, de desenvolvimento para este 

indicador ao longo dos anos estudados.   

O referido modelo, caracteriza-se por uma sequência, generalizada aos vários elementos 

desta base de dados, de um ano de aumento e outro de diminuição do número de nados 

vivos. Igualmente relevante é a ascensão dos valores ocorridos no concelho de 

Santarém, os quais, e após um período contracção, 1999-2000, evoluem para valores 

positivos, mantendo-os ao longo de vários períodos.  

Interessante é a comparação entre os indicadores referentes à mortalidade e fecundidade 

geral, cuja tendência é em tudo semelhante, apenas não coincidindo no tempo e no que 

diz respeito aos anos de maior valor.  

A figura 5.2.29 distingue três realidades perfeitamente distintas. A primeira refere-se à 

variação negativa da taxa de fecundidade geral registada em Portugal e em Torres 

Vedras, a segunda à imobilidade demonstrada pela NUT III da região Oeste e concelho 

da Amadora, por último, a dos restantes elementos que constituem o universo em estudo. 

Perante um cenário caracterizável por um aumento, apesar de ligeiro, do número de 

residentes no país, destaca-se, dos vários casos em estudo, o concelho da Amadora que 

se encontra em permanente e continuada perda. 

Figura n.º 5.2.29 

Evolução da taxa de fecundidade geral, 1998 e 2005
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* Valores extremos da série temporal 
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Ao relacionar-se a população idosa com a jovem, compreendendo esta última idades 

entre os 0 e os 14 anos, salienta-se a irregularidade, positiva e negativa, da evolução 

referente aos concelhos da Santarém, Torres Vedras, a Região Lezíria do Tejo e do 

Oeste (figura 5.2.29). Numa posição oposta, a de estabilidade positiva, encontra-se a 

Península de Setúbal, Almada e Amadora, o que vem reforçar a imagem deste último 

como possuindo uma população envelhecida. 

Figura n.º 5.2.30 

Evol. Anual do índce de envelhecimento, de 1998 a 2005
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Esta tendência de envelhecimento da população é enunciada e confirmada após a leitura 

da figura 5.2.31, a qual, ao partir dos valores extremos da série, apresenta uma variação 

positiva dos valores.  

Figura n.º 5.2.31 

Evolução do índice de envelhecimento, 1998 e 2005
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* Valores extremos da série temporal 
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Segue-se o indicador “total de casamentos celebrados”, o qual apresenta uma diminuição 

generalizada, particularmente saliente à escala nacional e NUT III. Toda a tendência 

anteriormente anunciada tem reflexos, de uma forma ou de outra, no número de eventos 

matrimoniais realizados. A figura 5.2.32 traduz essa realidade através das suas curvas de 

tendência e em todas elas, à excepção do concelho de Torres Vedras e da Região da 

Grande Lisboa, posicionam-se em terreno negativo, o que traduz um decréscimo do 

número de matrimónios realizados. 

Novamente deve ser destacada a Amadora, o qual apresenta-se nos ciclos de 1999-2000 

e 2000-2001 como o principal caso negativo, cujos valores superiorizam-se a todos os 

outros elementos que compõem a base de dados desta dissertação.  

Um segundo momento a realçar é o referente ao período de 2001-2002 e à região do 

Oeste. Nesta conjuntura, todos os casos trilham um caminho que os aproxima do 

crescimento zero e da estabilização, o que mais tarde não se verifica. Contudo, o Oeste 

caminha no sentido contrário à tendência generalizada, o que o destaca dos demais. 

É possível, ainda, assinalar um terceiro momento, protagonizado pelo concelho de 

Santarém. Porém, o contexto que o caracteriza é diferente do anterior, surgindo outros 

casos estudados que acompanham este concelho, tais como: Torres Vedras, Lezíria do 

Tejo e Almada. Por último, saliente-se a irregularidade dos valores do concelho da 

Amadora, retratada por uma inconstante uma linha de tendência. 

Figura n.º 5.2.32 

Evol. Anual do total de casamentos realizados, de 1998 a 2005
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Todos estes factos são reforçados com a leitura da figura 5.2.33, a qual destaca a 

tendência negativa dos valores apresentados, assinalando a Amadora e o Oester. 

Figura n.º 5.2.33 

Evolução do total de casamentos realizados, 1998 e 2005
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* Valores extremos da série temporal 

Ponderando os valores do Total de Casamentos com os referentes ao Total de 

População Residente, obtém-se a figura 5.2.34, a qual retrata a tendência de diminuição 

generalizada do número de casamentos realizados. Saliente-se o desempenho da curva 

de tendência referente à Amadora, destacando-se dos demais visto apresentar o menor 

número de casamentos realizados por cada 1000 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 5.2.34 

N.º de casamentos realizados por 1000 hab, de 1998 a 2005
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Esta tendência encontra-se comprovada na figura 5.2.35, a qual destaca o concelho da 

Amadora como o principal caso do conjunto, apresentando este, além do menor número 

de casamentos por habitantes residentes na NUT III na qual se encontra integrado, um 

ligeiro crescimento com início em 2003, prolongando-se nos subsequentes anos. 

Outro facto interessante é o de Torres Vedras, o qual apresenta uma tendência para a 

diminuição dos valores até à data de 2001. A partir desta, regista-se um crescimento no 

ano de 2002, estabilizando a linha, nos seguintes anos, em valores um pouco abaixo dos 

registados. 

 

 

 

 

 

 

 

Como reforço de informação, é apresentado o indicador “Total de Casamentos 

Dissolvidos” o qual expõe, após breve leitura dos valores absolutos constantes dos 

extremos da série temporal, um provável cenário de aumento do número de divórcios. 

Uma análise mais pormenorizada, fazendo uso da figura 5.2.36, concluí-se que a linha de 

tendência é caracterizável por uma enorme inconstância ao longo dos anos que 

constituem a série. Porém, deve ser assinalado dois momentos positivos e um negativo. 

O primeiro ocorre no ciclo 2001-2002, no qual todos os casos apresentam um 

desempenho digno de realce, excepto o do Oeste, que se revela como o único elemento 

localizado em terreno negativo, ou seja, ostenta valores negativos. 

Figura n.º 5.2.35 

Importância relativa do n.º de casamentos em cada concelho na respectiva NUT III, de 1998 a 2005
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O segundo momento, registado em 2003-2004, expõe valores que indicam um aumento 

do números de casamentos dissolvidos, todavia, esta não é tão marcante e genérica 

como o anterior.  

Como momento negativo, registe-se o ciclo de 2002-2003, o qual enuncia um momento 

de regressão generalizado, principalmente marcado pelo desempenho do concelho da 

Amadora, apresentando-se este como um dos principais elementos da série. Digno de 

realce é o concelho de Santarém, o qual se destaca, principalmente, no período de 2003-

2004, por apresentar uma posição antagónica à tendência geral, ou seja, exibe um 

posicionamento negativo. 

Figura n.º 5.2.36 

Evol. Anual do total de casamentos dissolvidos, de 1998 a 2005
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Um facto desde logo salientado é a irregularidade, positiva e negativa, que caracteriza 

esta linha de tendência, o que dificulta a concretização de um modelo que identifique as 

causas de tal evidência. Assim, torna-se necessário associar a este uma segunda bateria 

de indicadores, a qual deve caracterizar-se por possuir uma elevada diversidade de 

temas, tais como a taxa de emprego e de desemprego, nível de escolaridade, entre 

outros.   

No sentido oposto posiciona-se a figura 5.2.37 e o fenómeno por ela retratado, a qual 

descreve a tendência como estável e positiva, significando, neste caso, um aumento do 

número de casamentos dissolvidos. 
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Figura n.º 5.2.37 

Evolução do total de casamentos dissolvidos, 1998 e 2005
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* Valores extremos da série temporal 

Assinale-se, ainda, os seguintes factos: a Região do Oeste não regista nenhuma 

alteração entre os seus valores extremos; o concelho da Amadora apresenta uma 

evolução positiva (quase) residual e em oposição estes, o concelho de Almada exibe o 

mesmo tipo de evolução, todavia, negativa. 

Todos estes resultados são reforçados com a imagem que a figura 5.2.38 destaca. Um 

facto é desde logo claro, a Amadora tem, uma vez mais, vindo a perder influência no seio 

da Grande Lisboa, evidência confirmada pela totalidade dos indicadores até agora 

analisados.  

Relativamente aos outros três concelhos, o de Torres Vedras tem vindo a ganhar 

importância no âmbito da região do Oeste, algo que se regista ininterruptamente desde 

do ano de 2000. Almada e Santarém apresentam um linha caracterizável pela 

irregularidade, porém, no fim da série temporal em estudo, existe uma divergência de 

orientação, isto é, Santarém aumenta a sua influência e a de Almada diminui. 
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Figura n.º 5.2.38 

Importância relativa do n.º de casamentos dissolvidos en cada concelho na respectiva NUT III, de 1998 a 2005
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Segue-se o indicador da densidade populacional, cujo intento é medir o número de 

residentes por km2 do povoamento através de uma relação entre o número de habitantes 

de uma determinada área territorial e a superfície desse território (INE, 2007). Tal é 

passível de calculo visto, anteriormente, terem sido seleccionados para este capítulo, os 

indicadores necessários à sua concretização. 

Analisando o quadro de valores obtidos, três realidades devem ser realçadas: 

1. O concelho de Almada tem uma densidade populacional 5 vezes superior à da 

Península de Setúbal, NUT III1; 

2. O concelho da Amadora tem uma densidade populacional (quase) 6 vezes superior 

à da Grande Lisboa, NUT III2; 

3. A densidade populacional em Portugal é, aproximadamente, 76 vezes inferior à da 

Amadora e 20 vezes inferior à de Almada. 

Observando a tendência da linha de evolução da figura 5.2.39, esta revela-se, de uma 

forma geral, bastante equilibrada e consistente, assinalando-se a Amadora e a região do 

Oeste como os únicos casos motivo de realce.  

 

 

                                                
1 Escala de análise imediatamente superior. 
2 Escala de análise imediatamente superior. 
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Figura n.º 5.2.39 

Evol. Anual da densidade populacional, de 1998 a 2005
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Este facto é confirmado com a leitura da figura 5.2.40, a qual destaca, igualmente, os 

casos da Amadora e da região do Oeste. O primeiro caso revela, para o período de 1999-

2000, uma importante inflexão da sua tendência, registando valores negativos, contudo, 

estes estabilizam nos anos seguintes. O segundo tem uma evolução negativa no período 

respeitante aos anos de 2001 e 2002, estabilizando nos anos subsequentes.  

Figura n.º 5.2.40 

Evolução da densidade populacional, 1998 e 2005
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* Valores extremos da série temporal 

Para o segundo domínio, Condições de Vida, seleccionou-se para teste o seguinte grupo 

de indicadores de valores absolutos: 
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− Total de médicos por concelho de residência; 

− N.º de farmácias. 

Este foi trabalhado em conjunto com outros que integram o presente estudo, produzindo 

um segundo conjunto de valores relativos: 

− N.º de médicos por 1.000 habitantes; 

− N.º de farmácias por 1.000 habitantes. 

Uma observação superficial dos valores absolutos do indicador “Total de médicos por 

concelho de residência”, estes revelam uma diminuição do número de médicos na área 

geográfica do concelho de Amadora. Esta é uma realidade diametralmente oposta à 

tendência generalizada, caracterizável por um incremento do número de efectivos. 

Essa evidência materializa-se através da leitura da curva de evolução do número de 

médicos (figura 5.2.41), comprovada uma permanente diminuição destes no concelho da 

Amadora e apresentando uma elevada irregularidade na do Oeste, principalmente no 

período de 2001-2002, e ligeiras variações negativas na Grande Lisboa e concelho de 

Santarém. 

Figura n.º 5.2.41 

Evol. Anual do total de médicos, de 1998 a 2004
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De uma forma geral, a tendência é no sentido de exigir um aumento do número de 

efectivos, de forma a possibilitar o acesso à população de um nível elevado de qualidade 

de vida, onde a saúde e o bem-estar são factores considerados, defendidos e 

promovidos. 
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A figura 5.2.42 comprova esta afirmação, apenas contrariada pela curva referente ao 

concelho da Amadora. Assinale-se, ainda, o desempenho do caso de Torres Vedras que 

teve um significativo aumento na percentagem do número de efectivos clínicos na sua 

área geográfica. Aliás, comparando com o desempenho registado no caso de Portugal e 

da região do Oeste, NUT III onde este se encontra integrado, este facto é realmente 

digno de realce. 

Figura n.º 5.2.42 

Evolução do total de médicos, 1998 e 2004
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* Valores extremos da série temporal 

Ao ponderar-se o número de médicos por 1.000 habitantes, obtém-se uma associação de 

dados interessante, da qual é possível aferir-se o nível de qualidade de vida existente 

num determinado território. 

A análise deste indicador vem ao encontro do concluído e afirmado no anterior. A 

Amadora apresenta um desempenho negativo, isto é, diminuição do número de clínicos, 

todavia, no período referente a 1999-2000, esta tendência não se regista e existe, 

inclusivé, um acréscimo do seu número. 

A figura 5.2.43 apresenta um conjunto de irregularidades que caracterizam o 

comportamento das linhas de tendência que o constituem, destacando-se o momento 

negativo registado no período 1999-2000, o qual estabiliza, posteriormente, em valores 

positivos. 
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Assim, e no período 1999-2000, todos os casos estudados, à excepção do já referido 

momento do concelho da Amadora, anunciam um desempenho negativo, situação que se 

inverte no ciclo seguinte (2000-2001), passando a Amadora a ostentar um valor negativo 

e os restantes elementos a apresentarem-se através de uma evolução positiva. No 

entanto, é no ciclo imediato que se destaca um novo facto digno de realce, a Grande 

Lisboa acompanha a Amadora no seu desempenho negativo, contudo, este é bem mais 

vincado e importante que o demonstrado anteriormente. 

Realce-se, ainda, o comportamento inverso que retrata o concelho da Amadora, tanto no 

período de 1999-2000 como nos subsequentes anos. Uma vez mais, este município 

segue uma linha de evolução diferente da protagonizada pelos outros casos de estudo. 

Comportamento em tudo semelhante ao da Amadora é o apresentado pelo concelho de 

Almada. No entanto, a sua tendência é mais coerente e menos irregular, apesar dos 

valores registados serem sempre negativos.   

Figura n.º 5.2.43 

Evol. Anual do n.º de médicos por 1000 hab , de 1998 a 2004
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Ao comparar-se os extremos da série (figura 5.2.44), confirma-se a Amadora como o 

principal exemplo de perda, no entanto, a região da Grande Lisboa é aqui integrada, 

apresentando valores negativos significativos. 
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Figura n.º 5.2.44 

Evolução do n.º de médicos por 1000 hab, 1998 e 2004
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* Valores extremos da série temporal 

A farmácia e o número de empresas que oferece este tipo de serviço, são outros dos 

factores de capital importância para o estabelecimento dos índices da qualidade de vida 

de um cidadão. 

O indicador “Número de Farmácias” existente nos diferentes casos estudados, 

registando-se, desde já, e aparentemente, pouca variação nos valores apresentados, 

podendo-se comprovar esta realidade através da análise da sua evolução.  

Todavia, existem excepções, tais como: Santarém, diminuição no período de 1999-2000; 

Torres Vedras, diminuição no período de 2000-2001; Oeste, diminuição no período de 

2001-2002 e Lezíria do Tejo, diminuição ligeira no período de 1999-2000.  

A leitura proporcionada pela figura 5.2.45 destaca alguma instabilidade positiva, isto é, 

aumento do número de farmácias ao longo dos vários períodos temporais e casos de 

estudo. Contudo, é digno de realce os três momentos de desempenho negativo 

registados ao longo da linha de tendência. 

O primeiro ocorre no ciclo de 1999-2000 e tem como protagonista o concelho de 

Santarém, contudo, este é um momento de decréscimo pouco vincado e sem 

continuidade nos seguintes anos.  

O segundo momento é ainda menos marcante que o anterior, no entanto, e face ao 

percurso apresentado pelos outros casos estudados, deve por isso mesmo ser 



Casos Estudados 

 

 255 

assinalado. O seu protagonista é o concelho de Torres Vedras e sucede no ciclo de 

2000-2001, não tendo continuidade nos seguintes ciclos temporais. 

Por último, o momento protagonizado pela região do Oeste, registado em 2001-2002, e 

este, ao contrário dos dois anteriores, é caracterizável pela importância dos valores 

apresentados, os quais estabilizam nos subsequentes anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após estabelecer um modelo de desempenho deste indicador ao longos dos vários anos, 

a figura 5.2.46 apresenta-nos os casos onde se regista uma diminuição do número total 

de farmácias ao longo desta série de anos.  

É evidente que o concelho de Torres Vedras e a NUT III à qual este pertence, sofrem 

uma diminuição no número de farmácias. No sentido contrário, o desempenho registado 

deste indicador nos outros casos estudados é digno de assinalar, apresentando-se uma 

imagem onde se aumenta o número de estabelecimentos e consequentemente, 

procedeu-se a um incremento do nível de vida e de acesso aos meios que o 

proporcionam.  

Figura n.º 5.2.45 

Evol. Anual do total de farmácias, de 1998 a 2004
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Associando este indicador à evolução do total de população, e apesar de se ter em 

consideração o facto de ambas as figuras não possuírem a mesma escala, existem 

alguns pontos em comum, tais como o desempenho da região do Oeste no ciclo de 2001-

2002, o sentido de crescimento inicial é coincidente em ambas as figuras, todavia, o caso 

negativo não é semelhante.  

Quanto ao resto, e apesar de a linha de tendência do total de população residente não se 

caracterizar por uma irregularidade tão grande como a demonstrada pela evolução do 

número de farmácias, a sua tendência positiva é comum e por isso deve ser salientada.  

Analisando a figura 5.2.47, evolução anual do n.º de farmácias por 1000 habitantes, deve 

ser assinalado, em primeiro lugar, o crescimento no concelho da Amadora ao longo do 

ciclo de 1999-2000, ao contrário dos restantes casos que apresentam uma diminuição 

dos valores. 

Outro facto digno de realce é o de Almada, em 2000-2001, o qual apesar de ser menos 

vincado que o protagonizado pelo concelho da Amadora, não deixa de ser importante o 

seu destaque. Após este último ciclo, a generalidade dos casos estudados entra numa 

fase positiva, mantendo-se assim até ao fim da série temporal. 

Figura n.º 5.2.46 

Evolução do total de farmácias, 1998 e 2004
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* Valores extremos da série temporal 
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Comparando os extremos da série (figura 5.2.48), apenas são apresentados como 

elementos em regressão, a região Oeste e o concelho que, geograficamente, se encontra 

integrado neste, o de Torres Vedras.  

Perante tal, assume-se que o período 19999-2000, momento onde se registou uma 

generalizada diminuição do número de farmácias por 1000 habitantes, teve um impacte 

importante no número final apresentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 5.2.47 

Evol. Anual do n.º de farmácias por 1000 hab, de 1998 a 2004
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Figura n.º 5.2.48 

Evolução do n.º de farmácias por 1000 hab, 1998 e 2004
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* Valores extremos da série temporal 
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Outra conclusão passível de se extrair, é que após esta data o número de 

estabelecimentos deste tipo estabiliza, o que se reflecte no comportamento registado na 

linha de tendência da figura 5.2.49.    

Avançando para o terceiro domínio, ACTIVIDADES ECONÓMICAS, seleccionou-se o seguinte 

grupo de indicadores de valores absolutos: 

− Empresas com sede na região segundo CAE-REV.2 (n.º); 

− Empresas com sede na região segundo CAE-REV.2 (n.º) – Industria 

transformadora; 

− Sociedades por município da sede segundo CAE-REV.2 (n.º); 

− Sociedades por município da sede segundo CAE-REV.2 (n.º) – Industria 

transformadora; 

− Volume de vendas (1.000 €); 

− Volume de vendas (1.000 €) – Industria transformadora; 

− Pessoal ao serviço nas sociedades na região segundo a CAE-REV.2 (n.º); 

− Pessoal ao serviço nas sociedades na região segundo a CAE-REV.2 (n.º) – 

Industria transformadora; 

A partir deste, é estabelecido um segundo conjunto de indicadores que têm como base 

de trabalho o primeiro, nomeadamente: 

− Evolução anual da % de empresas com sede na região, de 1999 a 2005; 

− Evolução anual da % de empresas com sede na região, 1999 e 2005; 

− Evolução anual da % de empresas com sede na região – Industria transformadora, 

de 1999 a 2005; 

− Evolução anual da % de empresas com sede na região – Industria. transformadora, 

1999 e 2005; 

− Evolução anual da % sociedades por município, de 1999 a 2005; 

− Evolução anual da % sociedades por município, 1999 e 2005; 

− Evolução anual da % sociedades por município – Industria transformadora, de 1999 

a 2005; 

− Evolução anual da % sociedades por município – Industria transformadora, 1999 e 

2005; 

− Evolução anual da % volume de vendas, de 1999 a 2005; 
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− Evolução anual da % volume de vendas, 1999 e 2005; 

− Evolução anual da % volume de vendas – Industria transformadora, de 1999 a 

2005; 

− Evolução anual da % volume de vendas – Industria transformadora, 1999 e 2005; 

− Pessoal ao serviço nas sociedades na região segundo a CAE-REV.2 (n.º), de 1999 

a 2005; 

− Pessoal ao serviço nas sociedades na região segundo a CAE-REV.2 (n.º), 1999 e 

2005; 

Assim, o primeiro indicador a ser alvo de análise é “Empresas com sede na região 

segundo a CAE-REV.2”. A figura 5.2.49 apresenta um linha de evolução cujo início é 

caracterizável pela irregularidade, da qual destacam-se três momentos.  

O primeiro abrange dois ciclos de tempo (1999-2000 e 2000-2001) e apresenta um 

permanente posicionamento em valores negativos por parte dos casos estudados. O 

segundo sucede em 2001-2002 e tem como principal protagonista a região do Oeste, o 

qual ostenta um valor negativo que se destaca de todos os outros. Por fim, o momento 

ocorrido em 2003-2004, o qual se destaca por reter um contexto diferente dos anteriores, 

onde todos os casos estudados apresentam valores positivos à excepção de Santarém.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 5.2.49 

Evolução anual da % de empresas com sede na região, de 1999 a 2005
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Após uma análise à figura 5.2.50, torna-se claro a irregularidade do comportamento do 

indicador ao longo de todo o ciclo estudado, no entanto, note-se as posições antagónicas 

protagonizados por Portugal, Grande Lisboa, Península de Setúbal, Torres Vedras, 

Almada e Santarém (crescimento) por um lado, e por outro o Oeste, Lezíria do Tejo e 

Amadora (decréscimo).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O indicador seguinte, “empresas com sede na região segundo a CAE-REV.2 (n.º) – 

indústria transformadora”, após uma rápida análise aos seus valores absolutos é o 

suficiente para criar a ideia de que este sector da economia encontra-se numa fase de 

declínio. 

Com a figura 5.2.51, essa ideia não é totalmente confirmada, todavia, torna-se visível que 

existe uma enorme irregularidade nas curvas da linha de tendência, o que é sintomático  

de uma maior susceptibilidade por parte do fenómeno em análise. 

Refira-se o comportamento negativo registado em 2000-2001 por todos os casos, 

excepto os de Portugal e Torres Vedras. Em 2001-2002 a regressão do número de 

empresas é generalizado, porém, deve ser destaca do comportamento negativo do 

Oeste.  

A partir do ciclo 2002-2003, existe uma tendência para o aumento do número de 

empresas, do qual se diferencia o concelho de Almada em virtude dos valores de 

Figura n.º 5.2.50 

Evolução da % de empresas com sede na região, 1999 e 2005
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* Valores extremos da série temporal 
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crescimento extremamente positivos, o qual se prolonga nos ciclos seguintes apesar de 

em 2003-2004 os concelhos da Amadora, Almada e Santarém registarem uma 

diminuição dos valores e deslocarem-se para “terreno” negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Contudo, é possível concluir que existe, em todos os casos estudados, uma diminuição 

do número de empresas dedicadas ao ramo da industria transformadora presentes 

nestas áreas geográficas, conforme se pode comprovar com a observação da figura 

5.2.52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 5.2.52 

Evolução da % de empresas com sede na região - Ind. Transformadora, 1999 e 2005
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* Valores extremos da série temporal 

Figura n.º 5.2.51 

Evolução anual da % empresas com sede na região - Ind. Trasnformadora, de 1999 a 2005
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O indicador seguinte é o de “sociedades por município da sede segundo a CAE-VER.2”, 

e este, ao contrário do anterior, apresenta, através da leitura dos seus valores absolutos, 

um crescimento generalizado.   

A figura 5.2.53 regista esse mesmo facto, contudo, e apesar de a sua linha de tendência 

ser bastante irregular, no sector económico existe sempre ocasiões de maior ou de 

menor crescimento, dependendo da conjuntura em que estas se encontram inseridas. A 

linha de tendência desta posiciona-se sempre em terreno positivo, o que comprova a 

existência de um crescimento do número de empresas. Porém, um único caso deve ser 

salientado, o Oeste, no ciclo de 2001-2002, o qual apresenta uma diminuição de 

empresas superior aos outros casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este facto surge confirmado na figura 5.2.54, a qual destaca como principais casos de 

crescimento, os de Torres Vedras e da Península de Setúbal, apresentando estes valores 

superiores aos nacionais.  

Figura n.º 5.2.53 

Evolução anual da % sociedades por município, de 1999 a 2005
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O seguinte indicador é “sociedades por município da sede segundo a CAE-REV.2 – 

indústria transformadora” e este já não apresentarem um comportamento idêntico ao do 

anterior. A análise da figura 5.2.55 é disso exemplo, apesar de os ciclos de crescimento e 

de regressão coincidirem no tempo, a disposição dos casos de estudo diferem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 5.2.54 

Evolução da % sociedades por município, 1999 e 2005
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* Valores extremos da série temporal 

Figura n.º 5.2.55 

Evolução anual da % sociedades por município, - Ind. Transformadora de 1999 a 2005
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Existe uma maior promiscuidade na disposição dos mesmos, ou seja, dentro do mesmo 

ciclo, e ao contrário da figura 5.2.53, este integra valores positivos e negativos (2001-

2002 e 2003-2004), o caso do Oeste em 2001-2002 é em tudo idêntico ao da figura 

5.2.53, contudo, é no ciclo 2003-2004 que se regista a maior mistura de estados 

evolutivos. 

Ao comparar-se os extremos da série (figura 5.2.56), é evidente que a Amadora e 

Santarém perdem sociedades na industria transformadora, ao contrário dos restantes 

casos. Estes podem, perfeitamente, ser uma alteração do tecido empresarial dos casos 

da Amadora e Santarém, todavia, esta afirmação carece de informação adicional de 

forma a aferir-se a sua exequibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao indicador “volume de vendas”, é evidente que existe um claro crescimento, 

dos seus valores, ao longo da série temporal, o que deve ser confirmado com a leitura de 

figuras que retratem este tipo de comportamento. 

A figura 5.2.57 retrata um contexto extremamente irregular, a partir do qual é difícil 

apresentar um padrão de crescimento ou regressão para os casos estudados, contudo, e 

conjugando esta figura com a 5.2.53 e 5.2.55, o concelho da Amadora segue o padrão 

enunciado por estas duas.  

Figura n.º 5.2.56 

Evolução da % sociedades por município, - Ind. Transformadora 1999 e 2005
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Um facto interessante é que os ciclos onde existe um maior número de vendas antecede, 

sempre, um ciclo de aumento do número de empresas e sociedades. É o caso dos ciclos 

2000-2001 e 2001-2002 da figura 5.2.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavia, a figura 5.2.58 retrata um crescimento do volume de vendas, o que poderá 

significar a selecção que os próprios mercados financeiros efectuam, isto é, só as 

melhores empresas é que têm sucesso e todas as outras que não garantam o mínimo de 

condições para o seu bom desempenho, o mercado coloca um ponto final nestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 5.2.57 
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Figura n.º 5.2.58 
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Analisando o volume de vendas da indústria transformadora, e comparando os extremos 

da série temporal, de uma forma geral, regista-se um crescimento nos casos estudados, 

porém, as NUT III do Oeste, Lezíria do Tejo, Península de Setúbal e o concelho da 

Amadora apresentam regressões.  

A figura 5.2.59 retrata um contexto muito confuso, destacando os concelhos da Amadora 

e Torres Vedras como aqueles que apresentam linhas de tendência mais próximas, 

apenas diferenciadas pelo valor negativo que a Amadora apresenta no ciclo 2002-2003, o 

que leva este a posicionar-se num quadro onde existe uma regressão do valor vendido. 

Assinale-se a crise pela qual passa o Oeste em 2000-2001.  

Momento importante para o volume de vendas da industria transformadora foi o ciclo de 

2002-2003, o qual espelha uma diminuição acentuada dos valores registado, excepto 

para o caso de Santarém, que apresenta um crescimento digno de realce.  

A figura 5.2.60 confirma todos os factos acima enunciados, destacando pela positiva os 

casos de Santarém e Torres Vedras e pela negativa, os da Península de Setúbal, Oeste, 

Lezíria do Tejo e Amadora. Interessante é o comportamento antagónico registado entre o 

Oeste e o concelho de Torres Vedras, apesar de este último encontrar-se, 

administrativamente, integrado no primeiro. 

Figura n.º 5.2.59 

Evolução anual da % Volume de Vendas - Ind, Transformadora, de 1999 a 2005
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Segue-se o indicador “Pessoal ao serviço nas sociedades na região segundo a CAE-REV 

2”, o qual apresenta um aparente comportamento de maior regularidade. A figura 5.2.61 

retrata uma sequência de superior regularidade, comparada com a dos anteriores 

indicadores, contudo, os ciclos de valores máximos positivos e negativos  não coincidem 

entre eles, surgindo a evolução do pessoal ao serviço atrasada relativamente ao 

crescimento do número de sociedades ou empresas. 

Figura n.º 5.2.61 

Evolução anual da % Pessoal ao serviço das sociedades, de 1999 a 2005
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Figura n.º 5.2.60 

Evolução da % Volume de Vendas - Ind. Transformadora, 1999 e 2005
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Porém, ao analisar-se a figura 5.2.62, a qual retrata os valores extremos da série 

temporal, é claro que existe um aumento do número de indivíduos ao serviço das 

sociedades, principalmente no caso de Torres Vedras o qual se destaca de uma forma 

bem visível da região do Oeste. 

Figura n.º 5.2.62 

Evolução da % Pessoal ao Serviço das sociedades, 1999 e 2005
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Passando para o indicador referente às “pessoas ao serviço das sociedades de indústria 

transformadora”, e tal como é assinalado na figura 5.2.63 (volume de vendas da industria 

transformadora), a figura 5.2.66 destaca idêntico quadro, todavia, este caracteriza-se por 

uma regressão generalizada do número de efectivos visto as curvas de tendência 

apresentarem uma enorme irregularidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 5.2.63 

Evolução anual da % Pessoal ao Serviço nas Sociedades - Ind. Transformadora de 1999 a 2005
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Este facto é confirmado pela figura 5.2.64, a qual compara os valores extremos da série 

temporal e estabelece um padrão de regressão que apenas é contrariado pelos 

concelhos de Torres Vedras e Santarém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avançando para o quinto domínio, GESTÃO TERRITORIAL, seleccionou-se o seguinte grupo 

de indicadores, que se encontra fundamentalmente ligado ao subdomínio Actos de 

Gestão: 

− Licenças Concedidas pelas Câmaras Municipais para Construção segundo o Tipo 

de Obra: Construções Novas (Edifícios Total); 

− Licenças Concedidas pelas Câmaras Municipais para Construção segundo o Tipo 

de Obra: Construções Novas (Edifícios para Habitação); 

− Licenças Concedidas pelas Câmaras Municipais para Construção segundo o Tipo 

de Obra: Construções Novas - Fogos (habitação); 

− Licenças Construções Novas para Habitação: pavimentos por edifício (n.º); 

− Licenças Construções Novas para Habitação: Fogos  por pavimento (n.º); 

− Licenças Construções Novas para Habitação: Divisões por fogo (n.º); 

− Licenças Construções Novas para Habitação: Superfície média habitável das 

divisões (m2). 

Figura n.º 5.2.64 

Evolução da % Pessoal ao Serviço nas Sociedades - Ind. Transformadora, 1999 e 2005
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Além deste grupo de indicadores, o presente trabalho estabelece um segundo grupo de 

indicadores especialmente constituídos para este capítulo, nomeadamente: 

− Evolução anual do número de licenças: construções novas (edifícios); 

− Evolução anual do número de licenças: construções novas (edifícios) – valores 

extremos; 

− Evolução anual do número de licenças: construções novas (edifícios para 

habitação); 

− Evolução anual do número de licenças: construções novas (edifícios para 

habitação) – valores extremos; 

− Evolução anual do número de licenças: construções novas (fogos); 

− Evolução anual do número de licenças: construções novas (fogos) – valores 

extremos; 

− Ponderação do número de licenças para construção nova (fogos) e população 

residente; 

− Evolução anual do número de licenças para construção nova (habitação): 

pavimentos por edifícios; 

− Evolução anual do número de licenças para construção nova (habitação): 

pavimentos por edifícios – valores extremos; 

− Evolução anual do número de licenças para construção nova (habitação): fogos por 

pavimento; 

− Evolução anual do número de licenças para construção nova (habitação): fogos por 

pavimento – valores extremos; 

− Evolução anual do número de licenças para construção nova (habitação): divisões 

por fogo; 

− Evolução anual do número de licenças para construção nova (habitação): divisões 

por fogo – valores extremos; 

− Evolução anual do número de licenças para construção nova (habitação): superfície 

média habitável das divisões; 

− Evolução anual do número de licenças para construção nova (habitação): superfície 

média habitável das divisões – valores extremos. 

A análise do indicador “Licenças Concedidas pelas Câmaras Municipais para Construção 

segundo o Tipo de Obra: Construções Novas (Edifícios Total)”, consolida os 
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conhecimentos adquiridos sobre as diversas dinâmicas demográficas e actividades com 

elas relacionadas. 

A figura 5.2.65 apresenta alguma regularidade, apesar de existirem valores positivos e 

negativos, nas linhas de tendência que retratam os casos de estudo, todavia, regista-se 

um aumento significativo do número de licenças emitidas para o período de 2001-2002, 

no concelho da Amadora.  

Saliente-se que, igualmente, o concelho de Santarém apresenta neste período temporal, 

uma curva de evolução positiva assinalável, acompanhado, mas com uma dimensão 

inferior, por Almada e região da Grande Lisboa. 

Figura n.º 5.2.65 

Evol.do anual n.º de Licenças: Construções Novas (Edifícios), de 1999 a 2005

-80

-30

20

70

120

170

220

270

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Anos

%

Portugal Grande Lisboa Península Setúbal

Oeste Lezíria do Tejo Torres Vedras                          

Amadora                                Almada                                 Santarém                               

 

Numa posição oposta localiza-se o concelho de Torres Vedras, ostentando este uma 

permanente tendência negativa, contudo, esta é invertida no período de 2004-2005. A 

analise dos anos extremos (figura 5.2.66) não confirma estas tendências, exceptuando a 

da Amadora, mas afirma existir um decréscimo do número de licenças emitidas. 
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Figura n.º 5.2.66 

Evolução do n.º de Licenças: Construções Novas (Edifícios), 1999 e 2005
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* Valores extremos da série temporal 

Relativamente às licenças para construção de novos edifícios para habitação, a leitura da 

figura 5.2.67 demonstra uma irregularidade assinalável, da qual se destaca o mesmo 

padrão de evolução para dois concelhos, o de Santarém e o de Amadora. Este inicia-se 

em 2000-2001 e prolonga-se pelos períodos subsequentes. 

Ao apresentar um padrão de evolução inverso, o concelho de Torres Vedras destaca-se 

ao emitir um maior número de licenças, porém, este finda a série de anos com uma 

diminuição. 

Figura n.º 5.2.67 

Evol.do anual n.º de Licenças: Construções Novas (Edifícios para habitação), de 1999 a 2005
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Analisando a figura 5.2.68, uma vez mais, o concelho da Amadora apresenta-se como 

detentor da maior variação, todavia, este facto não tem um reflexo significativo no valor 

absoluto apresentado. Todavia, pode revelar-se de particular importância e influência na 

determinação da densidade populacional observada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizando, é possível distinguir um modelo evolutivo aplicável às várias áreas 

geográficas estudadas. Este pressupõe, sempre, e após um período positivo, o 

aparecimento de um outro negativo. A única diferença entre estes reside no instante 

temporal da sua concretização.  

Segue-se o indicador “Licenças Concedidas pelas Câmaras Municipais para Construção 

segundo o Tipo de Obra: Construções Novas - Fogos (habitação)”, o qual apresenta uma 

diminuição dos valores registados desde o início da série.  

Como se comprova através da figura 5.2.69, a sua irregularidade é imediata a conclusão 

a extrair da leitura da sua linha de evolução. Destaca-se, novamente, o concelho da 

Amadora dos demais em virtude das proporções que esta toma. 

Este deve ser entendido em conjunto com a densidade demográfica, ou outros, de forma 

a permitir o aferir do acréscimo de pressão urbanística sobre um determinado espaço 

geográfico.  

Figura n.º 5.2.68 

Evolução do n.º de Licenças: Construções Novas (Edifícios para habitação), 1999 e 2005
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* Valores extremos da série temporal 
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Figura n.º 5.2.69 

Evol. Anual do n.º de Licenças: Construções Novas (Fogos), de 1999 a 2005
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Os concelhos de Almada e Santarém apresentam, uma evolução e uma tendência 

semelhante, estabelecendo estes um modelo de um ano positivo e um ano negativo.  

Figura n.º 5.2.70 

Evolução do n.º de Licenças: Construções Novas (Fogos), 1999 e 2005
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* Valores extremos da série temporal 

Esta informação geográfica pode, e deve, ser explorada de uma forma dinâmica, 

cruzando-a com outros dados estatísticos, tais como o número de casamentos 

realizados, procurando, assim, avaliar se esta responde, efectivamente, ao número de 

solicitações concretizada. 
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A figura 5.2.71 utiliza como informação geográfica a evolução da ponderação do número 

de fogos e população residente, apresentando esta uma tendência irregular. Todavia, um 

facto merece o devido destaque, os concelhos a Amadora, Almada e Santarém possuem 

um extremo positivo para o período de 2001-2002, demarcando-se de todo o conjunto, 

principalmente pelos valores apresentados. 

Figura n.º 5.2.71 
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O indicador que se segue é o “licenciamento de construções novas para habitação: 

pavimentos por edifício”, e este apresenta alguma inconstância nos valores 

apresentados.  

Relativamente ao número de pavimentos por edifício, a figura 5.2.72 apresenta linhas de 

tendência pouco estáveis, independentemente de estas serem positivas ou negativas. De 

todas estas, destaca-se o caso da Amadora que, em 2001-2002, atinge o seu ponto mais 

alto, no entanto, estabiliza positivamente no anos subsequentes. O caso de Portugal 

também é, de alguma forma, semelhante, apesar de temporalmente este fenómeno não 

coincidir com o caso anterior.  

Apresentando, igualmente, um modelo de ciclos positivos e negativos, o concelho de 

Santarém e a região da Grande Lisboa destacam-se pela suavidade das curvas que 

caracterizam a sua linha de tendência. 
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Figura n.º 5.2.72 

Evol. Anual do n.º de licenças para Construção Nova (habitação): pavimentos por edifício, de 1999 a 2005
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A figura 5.2.73 apresenta uma tendência positiva para os casos de Torres Vedras, 

Amadora e Almada, o que significa um aumento do número de pavimentos por edifício. 

Inversamente, os restantes elementos integrantes desta série apresentam uma 

diminuição do número pavimento licenciados por edifício novo construído. 

Figura n.º 5.2.73 

Evolução do n.º de licenças para Construção Nova (habitação): pavimentos por edifício, 1999 e 2005

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Portugal Grande Lisboa Península de

Setúbal

Oeste Lezíria do Tejo Torres Vedras      Amadora              Almada                 Santarém             

Casos Estudados

%

 

* Valores extremos da série temporal 

A diminuição na região da Grande Lisboa e a Península de Setúbal diferem dos casos 

dos seus concelhos, principalmente o primeiro, no qual a Amadora apresenta um 
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comportamento diferente do apresentado pela NUT III. Este é um tema que deve ser 

devidamente explorado, utilizando para tal, e sob forma complementar, uma nova 

associação de indicadores. 

O indicador “licenciamento de construções novas para habitação: fogos por pavimento” 

apresenta uma diminuição dos seus valores absolutos. Apesar de este espelhar alguma 

monotonia na leitura dos dados por si apresentados, tal facto não é, contudo, confirmado 

pela figura 5.2.74. 

Figura n.º 5.2.74 

Evol. Anual do n.º de licenças para Construção Nova (habitação): fogos por pavimento, de 1999 a 2005
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Esta assinala uma enorme irregularidade nas curvas de tendência, salientando-se o 

concelho de Almada, o qual apresenta valores extremos bem vincados, sobressaindo 

relativamente aos restantes. Uma outra realidade é a coincidência temporal das 

oscilações ocorridas para os casos de Almada e Amadora. 

Relativamente à figura 5.2.75, este, ao comparar os extremos dos anos 1999 e 2005, 

salienta, unicamente, o concelho da Amadora como aquele que apresenta uma evolução 

positiva. 
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Figura n.º 5.2.75 

Evolução do n.º de licençãs para Construção Nova (habitação): fogos por pavimento, 1999 e 2005
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* Valores extremos da série temporal 

Relativamente ao número de divisões por fogo (figura 5.2.76), as linhas de tendência 

deste último são suaves, contudo, irregulares, destacando-se uma elevada intermitência 

entre valores positivos e negativos. 

Assinale-se os casos negativos da Amadora, em 2000-2001, Almada, em 2001-2002, e 

Santarém, 2003-2004. Como se comprova, a única diferença entre estes é o momento da 

ocorrência do fenómeno e a amplitude das suas curvas.  

Figura n.º 5.2.76 

Evol. Anual do n.º de licenças de Construção Nova (habitação): divisões por fogo, de 1999 a 2005
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A figura 5.2.77 compara os valores anuais extremos, o que leva a destacar um universo 

cuja maioria dos casos apresenta valores positivos, realçando, mas no sentido negativo, 

a região da Grande Lisboa e os concelhos da Amadora e Santarém. Numa posição 

oposta, surge a cidade de Almada e de Torres Vedras, as quais caracterizam-se por 

deterem uma linha com uma variação positiva superior. 

Figura n.º 5.2.77 

Evolução do n.º de licenças de Construção Nova (habitação): divisões por fogo, 1999 e 2005
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* Valores extremos da série temporal 

O “licenciamento de construções novas para habitação: superfície média habitável das 

divisões”, apresenta um crescimento generalizado, excepcionalmente contrariado pelo 

concelho de Almada. 

Quanto à superfície média habitável das divisões, este indicador revela-se importante no 

estabelecer do nível de qualidade de vida. Assim, e observando o seu comportamento 

nos casos estudados, todos eles, de uma forma geral, aumentam, sofrendo este um 

crescimento com alguns percalços. Este é o caso da Amadora, Almada, Oeste e 

Portugal, os quais apresentam, para o mesmo período temporal, 2001-2002, uma ligeira 

depressão nas suas curvas de evolução.  

A figura 5.2.78 concretiza um modelo da realidade apresentando uma evolução, 

normalmente, positiva, porém esta pode sofrer inversões ao longo do seu 

desenvolvimento e apresentar uma ligeira inflexão da mesma. Motivo de realce é o facto 

de a Amadora encontrar-se no fim da tabela, apresentando rácios inferiores ao desejável. 
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Figura n.º 5.2.78 

Evol. Anual do n.º de licenças de Construção Nova (habitação): superfície  média habitável das divisões, de 1999 a 

2005
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Quanto à figura 5.2.79, esta apresenta alguns resultados interessantes. A cidade de 

Santarém e a de Torres Vedras apresentam uma evolução negativa, confirmando a 

tendência apresentada pela figura 5.2.78. 

Figura n.º 5.2.79 

Evolução do n.º de licenças de Construção Nova (habitação): superfície média habitável das divisões, 1999 e 2005
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Passando ao último domínio, o Ambiente, foi seleccionado o seguinte grupo de 

indicadores: 

− Caudal Captado pelas Câmaras Municipais e Serviços Municipalizados e outras 

entidades gestoras: Total (1000 m3); 

− Drenagem de Águas Residuais: Total (1000 m3); 

− Drenagem de Águas residuais de origem Residencial e Serviços (1000 m3); 

Por último, associa-se o indicador de valor relativo Drenagem de Águas Residuais: 

população servida (%). 

O indicador “caudal captado pelas câmaras municipais, serviços municipalizados e outra 

entidades gestoras”, destaca, através do gráfico 5.2.80, uma tendência de evolução 

irregular o que induz, para uma justificação que defenda estes como sendo ciclos de seca 

e devido aos quais, tenha sido necessário aumentar os valores de captação como forma 

de mitigar, o mais possível, os prováveis impactes na população de situações 

climatéricas extremas como esta.  

Figura n.º 5.2.80 

Evol. Anual do caudal captado pelas Câmaras Munic. e Serviços Munic. e outras entidades gestoras: Total (1000 m3), de 1998 a 

2004
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Outra realidade a ser devidamente considerada é o facto de Santarém localizar-se, 

geograficamente, numa área em que a agricultura desempenha o papel de um verdadeiro 

motor económico. Por sua vez, a região do Oeste apresenta, igualmente, e apesar da 
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intermitência registada entre valores positivos e negativos, uma diminuição acentuada da 

sua evolução no período de 2001-2002. 

De salientar, ainda, o aumento consistente registado no concelho de Almada dos índices 

de captação, apenas interrompido no período de 2000-2001, com uma pequena inflexão 

da tendência. 

Estes factos comprovam-se com a observação da figura 5.2.81, a qual apresenta uma 

diminuição da variação no concelho da Amadora e na região do Oeste. Torres Vedras 

apresenta-se aqui como aquele que possui maior variação de 1998 para 2004, logo 

seguido pela região da Lezíria do Tejo e por Portugal. 

Figura n.º 5.2.81 

Evolução do caudal captado pelas Câmaras Munic. e Serviços Munic. e outras entidades gestoras: Total (1000 m3), 1998 e 2004
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* Valores extremos da série temporal 

Segue-se o indicador “drenagem de águas residuais: total”, cuja observação destaca um 

crescendo dos milhares de metros cúbicos recolhidos. Quanto a  este, o ser valor é 

relativo à quantidade de água residual recolhida e encaminhada, por intermédio de um 

dispositivo de tratamento adequado, de forma a que a sua deposição no meio receptor 

não altere as condições ambientais existentes para além dos valores estabelecidos como 

admissíveis na normativa local e na legislação nacional aplicável (INE, 2007). É um 

indicador relevante para a caracterização, avaliação e monitorização do estado do 

ambiente dos diversos casos de estudo. 
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De uma forma geral, a figura 5.2.82 não retrata grandes alterações, todavia, a região da 

Grande Lisboa, em 1999-2000, o concelho de Almada, em 2000-2001, o Oeste e o 

concelho da Amadora, em 2001-2002, apresentam evoluções negativas. Torres Vedras 

apresenta um cenário diferente, orientando-se sempre para valores positivos. 

Figura n.º 5.2.82 

Evolução Anual dos valores de drenagem de águas residuais, de 1998 a 2004
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Comparando os anos extremos, figura 5.2.83, o concelho de Santarém é o caso que 

apresenta uma maior variação positiva, surgindo a Amadora como a única a posicionar-

se em terrenos negativos. 

Figura n.º 5.2.83 

Evolução dos valores de drenagem de águas residuais, 1998 e 2004
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O indicador “drenagem de águas residuais de origem residencial e serviços” vem 

aprofundar um pouco mais o conhecimento relativo à origem das águas residuais, o 

indicador referente à vertente “Residencial e Serviços” apresenta, por sua vez,  

tendências em tudo semelhantes às do anterior. 

Na figura 5.2.84, o concelho de Almada realça-se no período de 1999-2000, sofrendo 

uma ligeira diminuição em 2000-2001, no entanto, esta mantém-se estável e regular. 

Quanto ao concelho da Amadora, o seu comportamento é em tudo semelhante ao do 

indicador anterior, estendendo-se esta interpretação à cidade de Santarém, porém, esta 

destaca-se por ser um pouco mais irregular. 

Figura n.º 5.2.84 

Evol. Anual dos valores de drenagem de águas residuais de origem residêncial e de serviços, de 1998 a 2004
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A figura 5.2.85, compara o ano base, 1998, com o ano que finda a série cronológica, 

2004, assinalando uma variação negativa no concelho da Amadora, o qual se destaca 

dos restantes casos de estudo, visto deterem variações positivas. 
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Figura n.º 5.2.85 

Evolução dos valores de drenagem de águas residuais de origem residêncial e de serviços, 1998 e 2004
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Por último, o indicador “drenagem de águas residuais: população servida”. Relativamente 

à população servida por estes tipos de sistemas, e analisando em conjunto a base de 

dados e a figura 5.2.86, a Amadora apresenta uma linha de evolução perfeitamente 

estável e monótona, tal como a de Portugal. Posição inversa é a assinalada no concelho 

de Santarém, a qual apresenta uma elevada instabilidade reveladora de uma permanente 

adaptação do seu sistema de águas residuais às crescentes necessidade e exigências da 

sua população residente. 

Figura n.º 5.2.86 
Evol. Anual dos valores de população servida por sistema de drenagem de águas residuais, de 1998 a 2004
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A figura 5.2.87 assinala, exactamente, esse facto, indicando a região do Oeste e a cidade 

de Santarém como os elementos mais em destaque devido, em grande parte, à 

dispersão que caracteriza estas duas áreas geográficas. 

Outro facto importante é a posição de destaque que Portugal assume, o que demonstra o 

grau de cobertura que caracteriza do país. Por último, uma referência à cidade de 

Almada, que apresenta o quarto valor mais alto de variação, significativo do crescimento 

que tem caracterizado, nos últimos anos, esta.  

Figura n.º 5.2.87 

Evolução dos valores de população servida por sistemas de águas residuais, 1998 e 2004
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Resumidamente, a presente estrutura proposta foi capaz de identificar, avaliar e 

monitorizar, através de um conjunto sucinto de indicadores, uma série de factos que 

poderão influenciar a boa gestão do território e das actividades nele integradas. 

Este breve teste, visa aferir a pertinência e as reais potencialidades que a presente 

metodologia apresenta, admitindo como propósito, facilitar o acesso aos potenciais 

interessados de um conhecimento adicional sobre a matéria.  

Em primeiro lugar, foi identificado um crescimento generalizado do total de população 

residente nos casos estudados, excepto nos de Torres Vedras e Amadora. 

Tal facto não se regista em todos as faixas etárias estudadas, devendo-se assinalar os 

casos de Portugal, Oeste e Amadora na população com idades compreendidas entre os 0 
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e os 14 anos. Situação inversa regista-se nas NUT III da Lezíria do Tejo, Grande Lisboa e 

península de Setúbal, bem como nos concelhos de Torres Vedras, Santarém e Almada. 

Assinale-se os casos de Torres Vedras e Oeste, no qual o concelho cresce e a NUT 

diminui, e o da Amadora e a Grande Lisboa, onde a situação é inversa, ou seja, diminui o 

concelho e aumenta a NUT. 

Na faixa etária seguinte, 15 aos 24 anos, apresenta-se um idêntico cenário ao anterior, o 

qual se estende, inclusivé, ao todos os concelhos e NUT.  

Quanto à população residente com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos, o 

panorama descrito mantém-se, o qual reforça a ideia de que o concelho da Amadora se 

encontra inserida num contexto de permanente e continuada regressão demográfica, a 

qual agrava as perspectivas económicas e sociais futuras, considerando que esta faixa 

etária tem uma particular importância no estabelecimento da população activa. 

No que diz respeito aos indivíduos com mais de 65 anos, é identificado um crescimento 

generalizado do seu número, todavia, destaque-se o facto de, e uma vez mais, a 

Amadora diminuir a sua importância relativamente à Grande Lisboa, posição inversa à 

apresentada pelos outros casos estudados, e para o qual não é alheio a perda de 

residentes registada, de uma forma continuada, por este concelho ao longo da série 

temporal. A este facto associa-se a evolução demonstrada pelo índice de 

envelhecimento, o qual confirma a tendência generalizada do envelhecimento da 

população residente nos casos estudados. 

Apresentando um desenvolvimento contrário à assinalada nos indicadores anteriores, 

destacam-se os relativos à taxa de natalidade, mortalidade e fecundidade. Aliás, a taxa 

de mortalidade e de fecundidade exibem uma disposição semelhante, o que assinala 

uma questão a ser estudada mediante o uso de um outro conjunto de dados: qual origem 

dos indivíduos que induz a apresentação, na maioria dos casos estudados, de um 

crescimento da sua população residente? 

Comentando o número de médicos por 1000 habitantes presente em cada área 

geográfica, regista-se uma diminuição dos mesmos na Grande Lisboa e Amadora 

(primeira situação de perfeita sintonia entre este concelho e a respectiva NUT), 

registando estes uma evolução contrária à observada nos restantes casos estudados. 
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Relativamente às Actividades Económicas, registe-se dois factos interessantes. O 

primeiro é que Torres Vedras apresenta valores de crescimento relativos ao número de 

empresas presentes na sua área geográfica, em contradição à tendência demonstrada 

pela NUT III do Oeste. Panorama inverso é observado na relação entre a Amadora e a 

Grande Lisboa . 

No respeitante à análise do tecido empresarial, principalmente para as empresas que se 

dedicam ao sector da industria transformadora, o cenário apresenta-se de diminuição do 

seu número, contudo, destaque-se o desempenho dos Concelhos de Torres Vedras e 

Almada, bem como pela NUT III da Grande Lisboa, contrário à principal tendência 

registada. 

Para o caso do número total de licenças para construção de novos edifícios, realce-se os 

valores apresentados pelo concelho da Amadora, os quais expõem um crescimento digno 

de destaque. 

Avançando para os indicadores relacionados com a vertente ambiental, é claro que existe 

um aumento do número de captações de água, principalmente no concelho de Torres 

Vedras, o que num futuro próximo se pode tornar preocupante. Apresentando idêntica 

tendência, revelam-se os indicadores relativos à gestão das águas residuais, cuja 

evolução poderá ser resultante de um acréscimo ou decréscimo de população e do tecido 

empresarial presente nestas áreas geográficas. 

Concluindo, o concelho da Amadora deve procurar promover o crescimento da sua 

população residente para que o município não se atrase relativamente à NUT da Grande 

Lisboa e mesmo a Portugal. Aliás, tal facto é visível, inclusivé, no número de empresas 

presente no concelho, com especial relevo para as do sector industrial, o que é revelador 

da crise em que este município se encontra.  

Como reflexo, assinale-se o crescimento da emissão camarária do número de novas 

licenças para construção, principalmente de edifícios destinados à habitação, o que 

reforça a imagem de este se encontrar em plena fase de transição, na qual pontifica uma 

deslocação do tecido empresarial para outras localizações geográficas.  

Situação inversa apresenta-se o concelho de Torres Vedras, o qual apresenta indícios 

relevantes de crescimento económico (aumento do número de empresas em geral e de 

industria transformadora). Neste caso concreto, a NUT do Oeste não acompanha o 



Casos Estudados 

 

 289 

desenvolvimento protagonizado pelo município, o que pode levar ao aparecimento de 

assimetrias regionais, as quais deverão ser tidas em consideração na forma de gerir, 

harmonizar e potenciar as oportunidades que possam surgir, sob pena de esta área 

geográfica entrar numa espiral de regressão, em tudo semelhante à do caso da Amadora. 

Perante um cenário como este, esta proposta de um quadro de indicadores de 

Ordenamento do Território (OT) assinala dois casos de assimetrias regionais, Amadora 

relativamente à NUT da Grande Lisboa e de Torres Vedras comparativamente à do 

Oeste, os quais devem ser alvo de uma atenção especial, de forma a que os resultados 

futuros não sejam inversos aos objectivos destacados pelo conceito de OT. 

Relativamente aos casos de Santarém e Almada, estes apresentam alguma estabilidade 

no seu desenvolvimento, contudo, o primeiro destes dois começa, aos poucos, a crescer 

de importância no contexto nacional. Torna-se necessário, portanto, considerar os vários 

conhecimentos assinalados e destacados pelo presente trabalho na sua gestão e 

promoção. 

Portanto, dá-se como reconhecida a importância desempenhada pelos indicadores no 

OT. Este necessita, sem dúvida alguma, de ferramentas que transportem a informação, 

em formato estatístico, da realidade para o abstracto, permitindo concretizar uma imagem 

sobre um determinado fenómeno geográfico.  

É a partir desta base que é construído um modelo teórico do território, o qual será alvo de  

uma manipulação para, em primeiro lugar, diagnosticar potencialidades, ameaças, pontos 

fortes e fracos que o caracterizam. Toda esta produção, transitará para uma segunda 

etapa, a qual procederá a respectiva reflexão sobre os resultados obtidos. Aqui, e uma 

vez mais, os indicadores são vectores importantes no estabelecimento de estratégias 

com incidência territorial, visto permitirem a apresentação de cenários futuros, algo fulcral 

quando se encontra em jogo factores tão importantes como o são a defesa do ambiente, 

a promoção da qualidade de vida de uma população ou a gestão das actividades 

económicas.  

O indicadores desempenham, ainda, um papel deveras importante na derradeira etapa 

de estabelecimento de um acto de OT. A monitorização da implementação de políticas e 

a avaliação dos resultados obtidos por estas, são dados importantes para a decisão de 

manutenção, alteração ou abandono das estratégias adoptadas. 


