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RREESSUUMMOO  

O Ordenamento do Território, ao longo dos tempos, tem-se revelado um verdadeiro 

quebra-cabeças para aqueles que, directamente e indirectamente, trabalham com o 

espaço e as diversas actividades humanas a ele associadas.  

É em torno desta questão que esta dissertação se desenvolve, procurando apresentar 

uma proposta metodológica para um quadro de indicadores de Ordenamento do Território 

(OT) para Portugal Continental. Para além deste objectivo, é igualmente pretensão 

estruturar, compreender e auxiliar o esclarecimento do conceito de OT, dos vários 

conhecimentos relacionados com o seu estabelecimento no contexto nacional e da 

Comunitário, bem como realizar uma súmula legislativa directamente relacionada com a 

matéria. 

Para tal, este trabalho encontra-se estruturada em duas (2) partes, cinco (5) capítulos e 

oito (8) subcapítulos. A primeira parte tem como objectivo, proceder ao levantamento do 

estado da arte, apresentar considerandos, distinguir políticas, comunitárias e nacionais, 

com incidência territorial e descrever o sistema de gestão territorial português, 

apresentado o estado em que o mesmo se encontra.   

A segunda parte tem como intuito, descrever a necessidade da utilização do indicador no 

âmbito do OT e apresentar alguns exemplos de trabalhos realizados sobre este tipo de 

matéria. Esta finaliza com a apresentação de uma proposta metodológica de um quadro 

de indicadores e procede ao respectivo teste. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

Spatial planning has been one real challenge among the geographic information (GI) 

technicians since the beginning of the modern Era. One reason for this has been the 

complexity involved in the task of establishing a correct and meaningful spatial planning 

concept.  

This is the starting point for this work, which intends to make a proposal of a 

methodological framework for spatial planning indicators. Besides this general purpose, 

we begin by drawing an outline and to figure out a spatial planning concept for national 

and community policy and finish with a brief spatial planning law abstract. 

This thesis is organised in two different parts, five chapters and eight subchapters. The 

purpose of the first part is to review the state of the art in spatial planning, present some 

different concepts about it and describe the Portuguese spatial planning management 

system, up to this date. 

The second part has the purpose to describe the need to apply spatial planning indicators 

and describe some different examples. After the presentation of a proposal of a 

methodological framework for spatial planning indicators, this thesis ends with their test.  
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