
Conclusões 

 

 291 

Conclusões 

Um dos objectivos do presente trabalho era o de procurar verificar quais as dimensões 

que incorpora o conceito de Ordenamento do Território (OT) nos termos em que na 

realidade se aplica. É neste sentido que facilmente se pode concluir que, da conciliação 

das várias perspectivas apresentadas ao longo deste trabalho de investigação, o OT 

deve ser entendido como toda a actividade resultante de um processo reflexivo 

proporcionado por uma determinada análise espacial, constituída e erigida a partir de um 

conjunto de factos recolhidos segundo uma metodologia, cientificamente fundamentada. 

Como resultado, esta oferece uma abstracção da realidade e proporciona ao homem o 

acesso a um correcto entendimento da sua envolvente, permitindo, por sua vez, projectar 

um conjunto alargado de estratégias com implicações territoriais. Ordenar é assim um 

processo social global, com início no estabelecimento de uma normatividade jurídica, a 

qual termina, como função, com a sua aplicação e execução.  

Esta normatividade surge como uma necessidade na clarificação e definição das 

finalidades, no estabelecimento de uma tipologia de instrumentos a utilizar e nos 

diferentes tipos de intervenção, pública ou particular.  

Este raciocínio proporciona o acesso a um tipo de entendimento que defende, como seu, 

uma actividade processual sujeita a uma utilização intensiva e extensiva da parte do 

sector público. Como principal consequência a subtrair deste facto é a influência que 

exerce directamente sobre as diversas actividades espaciais.  

O estabelecimento de um conceito de Ordenamento do Território (OT) pressupõe, em 

primeiro lugar, um entendimento da totalidade das vertentes que o constituem. É partindo 

deste pressuposto que se anuncia como objectos de trabalho do OT, o Espaço 

Geográfico e o Ser Humano. Relativamente ao primeiro, a sua definição admite como 

sendo toda a vertente física que compõe a esfera celeste, a qual envolverá, por sua vez, 

o homem e as suas inúmeras actividades. Este facto destaca a existência de um sistema. 

De acordo com a experiência efectuada, é no seio deste sistema que reside a 

problemática à qual o OT se propõe, pelo menos, minimizar os efeitos negativos. O 

relacionamento entre estes dois objectos é, como se pode imaginar, de uma elevada 

complexidade devido, principalmente, a duas razões: 
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- Quantidade de nós de ligação ou relacionamento entre estes; 

- Dimensão e extensão das redes que constituem o sistema. 

Perante um cenário desta envergadura, torna-se evidente que o Homem, para 

implementar ordem e disciplina em toda a sua actividade, presente ou futura, necessita 

de conhecer, previamente, a sua envolvente geográfica. Nesta fase, o espaço não deve 

ser entendido como algo permanentemente desequilibrado, até porque não o é 

naturalmente, mas sim como um potencial alvo de um desequilíbrio pontual. O Homem 

ao intervir no território altera, pontualmente, e com uma intensidade diferenciada, a 

delicada relação de equilíbrio que nele existe.  

Admitindo esta circunstância como pacífica, o Geógrafo, bem como, numa fase posterior, 

o próprio Decisor Político, devem ter sempre presentes as diversas implicações que uma 

intervenção por si produzida provoca na envolvente territorial. Para isso, torna-se 

necessário elaborar todo um processo documental de diagnóstico, o qual produzirá um 

conhecimento mínimo da área geográfica intervencionada. 

Todavia, o ordenamento não se deve restringir à projecção no futuro das actividades 

humanas num dado espaço geográfico, porque este é um acto continuado de intervenção 

e pressupõe uma permanente actualização e monitorização dos resultados obtidos, de 

modo a aferir-se do sucesso, ou não, da intervenção. Como se pode pressupor, e agora 

caminhando por um caminho alternativo, o território também pode ser, igualmente, 

considerado como estando em desequilíbrio e exigindo um acto imediato de intervenção 

que permita, ao mesmo, a obtenção da tão desejada estabilidade.  

São, por isso, dois tipos de entendimento, perfeitamente distintos, mas complementares, 

sobre o estado do território observado, revelando-se estes de superior importância para 

todos aqueles que trabalham com matérias desta categoria.  

Como foi referido, são vários os autores que defendem que o Urbanismo esteve na 

génese do conceito de OT. Este entendimento pode ser algo redutor, visto o mesmo 

apresentar um nível superior de abrangência. Por isso, e não depreciando a opinião de 

todos aqueles que destacam a vertente urbana, o ordenamento surge quando o Homem 

se predispôs a alterar, pontualmente ou definitivamente, a paisagem. 

É claro que esta é uma fase rudimentar e arcaica de efectivação de um acto de OT, mas 

quando um ser humano decide que o derrube de uma árvore ou a limpeza de um 
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determinado espaço geográfico é a melhor forma para aí estabelecer uma qualquer 

actividade, está a proceder a um acto de ordenamento. 

Por isso, o OT surge, logo, nos primórdios da humanidade, associando-se de imediato ao 

sistema social que a caracteriza. Esta é, provavelmente, a principal das justificações para 

a actual divergência de entendimentos e conceitos existentes sobre a matéria.  

Portanto, este, enquanto conceito, deve possuir um determinado número de 

características e regular-se por uma série de princípios, os quais são admitidos como 

fundamentais para este alcançar os objectivos aos quais se propôs. 

Como se depreende, a promoção de um bom desenvolvimento e a correcção dos erros 

anteriormente cometidos transformam-se nos principais objectivos do ordenamento. 

Contudo, somente estes dois não são suficientes para a concretização de uma definição 

do conceito de OT, tornando-se, então, necessário adicionar alguns mais como forma de 

complemento (figura VII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura VII retrata, de uma forma simplificada, como o OT deverá considerar os seus 

objectivos. Estes não são, nem podem ser, estáticos, exigindo-se-lhes uma permanente e 
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Figura VI: Objectivos para o Ordenamento do Território 
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continuada adaptação às necessidades territoriais e humanas. A estes oito objectivos, é 

possível, ainda, adicionar um terceiro grupo de quatro objectivos acessórios: 

− Imparcialidade;  

− Justiça;  

− Conservação; 

− Qualidade 

No seguimento do anterior afirmado, o conceito de OT deve encerrar um conjunto 

específico de características, para que possa ser entendido como correcto e exequível. 

Estes têm como principal tarefa, permitir a clarificação e a definição das diferentes 

estratégias espaciais. Para tal, esta disciplina deve considerar as seguintes 

características: 

- Técnico; 

- Claro; 

- Informativo; 

- Interdisciplinar; 

- Estratégico. 

Concluí-se que o ordenamento deve ser, sempre, um produto técnico devido aos objectos 

em causa. Tanto o espaço geográfico como o próprio homem, exigem, ao responsável 

pela produção, a apresentação de conclusões cientificamente fundamentadas, porém, 

esta pode não ser, unicamente, direccionada para os Geógrafos. É neste âmbito que se 

exige ao OT que possua, como característica, uma clareza de informação e de actos. 

Seguindo esta linha de raciocínio, o compromisso de informar é uma segunda 

característica para o esclarecimento do conceito. O domínio público, e tal como a própria 

denominação indicia, pertence a todos e não apenas a alguns. Como se pode 

depreender, tal facto nunca deverá ser considerado apenas como o um dever da parte do 

Geógrafo ou Decisor Político, mas um direito que assiste a qualquer indivíduo e a quem 

ninguém deve subtrair. 

A estas três características, deve-se juntar a interdisciplinaridade e o carácter estratégico. 

A primeira surge aqui integrada em virtude de o ordenamento ser admitido como 

transversal e abordar uma extensa panóplia de disciplinas, não existindo para áreas fora 

do seu raio de acção. Por último, a importância da estratégia é aqui assinalada e 
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realçada devido, principalmente, ao facto de este conceito defender uma forma de 

intervenção humana que dispõe e explora, no âmbito das suas actividades, um 

determinado contexto espacial.  

Além destas características, o OT deve, igualmente, obedecer a uma sucessão 

predeterminada de princípios, dos quais salienta-se o de Desenvolvimento Sustentável. 

Principal razão para o seu destaque, a capacidade que este possui de atrair, para a sua 

esfera de influência, os diversos acontecimentos que caracterizam a realidade. Porém, 

este não é o único princípio ao qual o OT deve obedecer, designadamente: 

- Isenção; 

- Justiça; 

- Coerência; 

- Visão conjuntural; 

- Multidisciplinar; 

- Gestão; 

- Orientação; 

- Eficácia; 

- Eficiência; 

- Responsabilização; 

- Participação. 

No panorama nacional, a primeira tentativa de aplicação dos desígnios modernos do OT 

em Portugal, surge imediatamente após o fenómeno sísmico de Lisboa, ocorrido em 

1755. Todavia, este exercício restringiu-se, quase em exclusivo, a esta área geográfica, 

tendo-se extraído do mesmo, uma série de ilações relativas à aplicação de estratégias, 

sucessos obtidos e erros cometidos. Assim, é no seguimento deste raciocínio que em 

Portugal, e numa etapa inicial, o OT parte de uma base urbanística. 

Somente com o advento dos Planos de Fomento, início da década de 50 do séc. XX, é 

que é adoptada a escala supramunicipal, rejuvenescendo uma linha estratégica e 

estabelecendo novas metas e objectivos para a nação e respectivas regiões. Este ciclo 

de planeamento é caracterizável pela sua orientação económica, alicerçada numa 

produção de documentos de diagnóstico que compilam as lacunas e as fragilidades 

patentes em Portugal. 
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Com a Revolução de Abril de 1974, o OT sofre uma alteração na sua orientação 

ideológica, retomando o urbanismo e estendendo-se no sentido do planeamento regional, 

tendo estes sido admitidos como a base da organização territorial. Neste contexto, 

algumas das mais-valias produzidas pelo anterior ciclo foram, de alguma forma, dadas 

como perdidas, nomeadamente: a visão conjuntural e estratégica do país. 

No seu seguimento, é produzida um acervo de legislação que aborda temas nunca antes 

tratados, tais como a Reserva Agrícola Nacional, a Lei sobre as Áreas Protegidas, entre 

outras. Estes factos foram considerados no ciclo de planeamento respeitante aos Planos 

de Médio Prazo, mas estes nunca foram instituídos com força de lei devido à adesão 

Portugal à Comunidade Europeia (CE). 

Este nova realidade obrigou o país a adaptar-se, a diferentes níveis, a uma nova 

abordagem territorial, mais aprofundada e fundamentada, o qual se deve às inúmeras 

exigências relacionadas com o acesso a Fundos Comunitários.  

O principal reflexo desta “revolução política” é a concretização de um ordenamento do 

território à escala comunitária, todavia, este não se encontra formalmente declarado. 

Assim, a sua influência não é directa mas indirecta, surgindo implícita nas diversas 

políticas e estratégias transnacionais e supranacionais de desenvolvimento espacial 

promovidas pelas inúmeras instâncias comunitárias.  

Para além destes factos, a emergência no contexto internacional do fenómeno de 

globalização e o reforço da ideia de que a UE pode tornar-se ainda mais forte neste 

quadro, reforçou o desejo de reavaliação e reequação do conceito de coesão, a qual 

implica uma extensa série de consequências na conjuntura política comunitária.  

Resumidamente, do ponto de vista político, a UE declara não deter poderes formais 

sobre o território de cada Estado-Membro, porém, ao financiar as diversas estratégias 

transnacionais com incidência territorial, influência o OT. Assim, ordenar o território é uma 

função que já não pertence, em exclusivo, aos Estados-Membros, tendo evoluído nesse 

sentido mediante três etapas de convergência, designadamente: 

− A liberalização dos mercados; 

− Abolição de fronteiras no seio da União Europeia; 

− Fenómeno de globalização; 
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Conforme já foi assinalado, o Desenvolvimento Sustentável é o princípio estruturante do 

OT. A sua capacidade de aglutinação temática é assinalável e essa é a sua principal 

característica, o que faz com que se imponha a todos os outros princípios. 

De uma forma sucinta, este defende um processo de mudança orientada, em que a 

exploração dos recursos, o sentido dos investimentos, o norteamento do 

desenvolvimento tecnológico e as mutações institucionais, estão todos em harmonia e 

incrementam a capacidade presente e futura de dar satisfação às necessidades e 

aspirações humanas (Comissão Brundtland, citado por Frade, 1999). 

Esta mudança, a implementar de forma gradual mas célere, pressupõe uma alteração 

radical das presentes economias, o que tem provocado, desde 19871, uma série 

infindável de discussões e de conflitos de interesses. 

Perante um cenário como este, é exigido ao OT uma resposta eficaz e eficiente às 

diferentes solicitações com que ele se depara. Para tal, torna-se necessário que este se 

socorra de ferramentas que lhe facilitem o acesso à informação desejada.  

É neste contexto que o indicador, ferramenta de informação cientificamente 

fundamentada, emerge como uma das chaves para o sucesso. Todavia, a sua utilização 

de uma forma isolada apenas irá criar entropia, não apresentando um produto final que 

responda, cabalmente, ao desejado por um Geógrafo. Assim, este irá desempenhar um 

papel importante na abstracção dos vários fenómenos que compõem a realidade, 

permitindo estabelecer uma série de modelos teóricos, os quais são passíveis de uma 

manipulação através de sistemas de informação geográfica.  

A razão da importância demonstrada pelo indicador num acto de OT reside, 

principalmente, no facto de este ser o único elemento em comum em todos os sistemas 

de informação existentes. O desejo, explícito ou implícito, de parametrizar, 

quantitativamente ou qualitativamente, um determinado fenómeno é uma realidade. 

Partindo de uma realidade em que o objecto do ordenamento é constituído por dois 

elementos, o Território e o Ser Humano2, o esclarecimento da melhor forma de 

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

                                                

1 Data da publicação do Relatório Brundtland. 
2 Caracterizando-se este pelas suas inúmeras actividades. 
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fenómeno geográfico e a concretização de um modelo deste, torna-se fundamental para 

o estabelecimento de estratégias territoriais.  

Como se experimentou, o indicador possui, no seu íntimo, um conjunto de requisitos que, 

ao serem disponibilizados para o OT, vão transpor características tão importantes como a 

capacidade de não distorcer as prioridades ou as acções, ser expressivo, credível e 

razoável. Este é um instrumento capaz de abstrair a realidade e construir, a partir desta, 

um modelo teórico segundo uma fórmula matemática. Todo o conhecimento obtido 

converge para uma proposta metodológica de organização de indicadores tendo em vista 

o ordenamento do território.  

Desta forma, e para que o universo de políticas seja discutido, elaborado e implementado 

torna-se necessário, e segundo uma fórmula cientificamente orientada, definir e 

estabelecer um conjunto de instrumentos que permitam apresentar, aos vários decisores 

políticos envolvidos, as opções mais correctas a adoptar. É neste contexto que os 

indicadores surgem. 

Além disso, o indicador proporciona, a um qualquer acto de ordenamento, o acesso a 

uma objectividade que estaria, eventualmente, comprometida em virtude da presença da 

componente humana ao longo do processo de análise e avaliação. Desta forma, este 

proporciona uma coincidência de iterasses entre o procedimento e o público-alvo, 

promove o conhecimento e uma fácil interpretação das opções tomadas, apresentando 

os vários desenvolvimentos registados ao longo dos intervalos de tempo estudados. 

A par de todos estes factos, a experiência levada a cabo permitiu concluir que o indicador 

caracteriza-se por ser relevante, consistente e mensurável, o que é importante para que o 

OT seja considerado um processo idóneo e devidamente fundamentado.  

Assim sendo, todos os elementos que caracterizam um indicador podem, e devem, ser, 

transpostos para um processo de OT. Em primeiro lugar, devem ser correctamente 

definidos e seleccionados os objectivos que o OT se propõe alcançar. De seguida, deve 

proceder a uma avaliação Ex Ante da área em estudo, de forma a observar e explorar 

potenciais indicadores a utilizar. Este é um passo importante em todo o processo, porque 

a adopção de uma opção errada implica uma perda inglória de tempo e uma dispersão de 

meios e energia. 
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Após esta etapa, deve ser aferida a qualidade do material obtido, identificar-se a estrutura 

conceptual que melhor se adapta à realidade em estudo, de forma a organiza-la e 

promover as suas potencialidades. No seguimento desta, deve ser concretizada a 

selecção definitiva dos indicadores a utilizar em todo o procedimento. 

Por último, um quadro de indicadores que proceda a uma avaliação Ex Post da 

implementação de um acto de OT e dos resultados obtidos por este. 

É no seguimento desta metodologia que a presente proposta distingue um total de seis 

(6) Domínios, vinte e um (21) Temas e cinquenta e oito (58) subtemas. Tal como já foi 

referido no capítulo 5.1 da presente dissertação, esta estrutura pretendeu, de uma forma 

simples, arrumar toda a informação respeitante a um acto de OT. 

Ao encarar-se o relacionamento entre o Espaço Geográfico e o Homem como de elevada 

complexidade, visto a mesma ser constituída por múltiplas ligações e implicações, 

principalmente as relacionadas com o elemento humano e respectivas actividades, esta 

reflecte-se no número de domínios presentes na metodologia proposta. 

Quanto à fase de testes da presente proposta, esta consegue proceder à identificação, 

avaliação e monitorização dos pontos fortes e fracos dos diferentes casos de estudo, tais 

como a melhoria da qualidade de vida, o crescente envelhecimento da população, 

diminuição da mortalidade. No seguimento destes são apresentadas as suas 

potencialidades e fraquezas, designadamente as sociais, económicas e ambientais 

Para além destas evidências, expõe e retrata informação como a densidade populacional, 

o número de licenças para construção de novos edifícios, principalmente os de habitação, 

traduzindo espacialmente as várias políticas existentes. No seu seguimento, a gestão 

territorial revela um papel de relevante preponderância, objectivo ao qual a presente 

proposta tenta alcançar e assumir apresentando, para tal, vários indicadores relacionados 

com o número de licenças emitidas para a construção de novos edifícios. 

Ao trabalhar um tipo específico de indicadores como é o da captação de caudais, a 

presente proposta assinala a utilização de um recurso natural que é entendido, pelo 

Principio de Desenvolvimento Sustentável, como dos mais susceptíveis e, por isso, alvo 

de redobradas atenções. Como tal, descreve-o e monitoriza-o para que os resultados por 

si obtidos sejam considerados na sua gestão, procedendo, assim, à respectiva 

preservação. Esta é, igualmente, uma forma de prevenir eventuais tensões sociais e 
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económicas, evitando situações que, num futuro próximo, se tornem incomportáveis e de 

difícil resolução. 

Outro facto digno de realce é a capacidade demonstrada em apresentar um conjunto de 

informações que permitam, aos interessados, avaliar a capacidade de implementação de 

uma eventual economia espacial, como é o caso do número de Empresas, de 

Sociedades, o Volume de Vendas e o Pessoal ao Serviço das Sociedades. Para tal, foi 

apresentada uma descrição de um eventual perfil económico dos casos estudados ao 

longo de um determinado espaço de tempo, o que permitiu concretizar uma imagem dos 

mesmos.  

Regista, ainda, um conjunto de resultados caracterizáveis de relevantes para o 

estabelecimento de um nível de qualidade de vida superior, enunciando, avaliando e 

monitorizando indicadores relativos ao número de médicos e de farmácias por concelho 

de residência, ponderando os valores obtidos pela população residente e anunciando, 

como importante, um determinado rácio para o bem-estar de uma população que, ano 

após ano, revela-se cada vez mais envelhecida.  

Perante o descrito, reconhecem-se aspectos positivos na metodologia proposta, tendo 

esta respondido, de forma efectiva às exigências teóricas contidas no conceito de 

Ordenamento do Território. Para tal, basta que os seus futuros utilizadores a considerem 

de uma forma dinâmica e interactiva, permitindo o potenciar das suas faculdades e 

riquezas. 

Esta dissertação é, assim, um pequeno contributo para o futuro Observatório do 

Ordenamento do Território, a ser implementado no âmbito da Lei n.º 48/ 98, de 11 de 

Agosto, e para futuras iniciativas relativas a esta matéria, tal como o Sistema Nacional de 

Informação Territorial, podendo a proposta nela inclusa ser transposta para um Sistema 

de Informação Geográfica. 

Finalizando, apresentam-se as principais dificuldades encontradas no percurso da 

elaboração desta dissertação, a serem tidas em conta em futuras iniciativas, 

nomeadamente: 

− Elevada complexidade do conceito de OT; 

− Fase embrionária de uma cultura de divulgação de informação em Portugal; 
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− Séries estatísticas incompletas, tanto do ponto de vista temporal como das escalas 

de análise; 

− Descontinuidade, permanente, da designação dos indicadores; 

− Ferramentas de divulgação de informação pouco “amigáveis” para com o utilizador. 

Como recomendações, são avançadas as seguintes:  

− As autoridades competentes devem fazer um esforço adicional em divulgar os dados 

estatísticos e a informação geográfica por si produzida; 

− No âmbito da directiva europeia Inspire, promover uma real interacção entre as várias 

entidades produtoras de informação, visando o estabelecimento de uma plataforma 

comum de divulgação. 

− O INE deve disponibilizar, por via online, informação à escala da freguesia, em virtude 

de, em alguns casos, os diagnósticos exigirem um conhecimento adicional sobre uma 

determinado fenómeno ou área geográfica, a qual só poderá ser obtida mediante um 

incremento do pormenor dos dados recolhidos; 

− Divulgação, por parte do INE, de informação relativa às alterações das designações 

dos indicadores. 


