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i. Objectivos e problemática 

Desde dos primórdios da humanidade que o Homem modela o espaço geográfico 

consoante as suas necessidades. Tal facto é de fácil comprovação, bastando para isso 

efectuar uma rápida e simples observação do mesmo. É perante um contexto como este, 

que o Ordenamento do Território (OT) emerge como o meio mais correcto para o Homem 

promover as diversas actividades que o caracterizam na envolvente física.  

Numa fase inicial este foi o principal objectivo do OT, todavia, uma nova mentalidade 

emergiu e o território já não é entendido como algo a ser explorado de um modo 

desregrado e exponencial, mas sim como um elemento integrante de um vasto sistema, o 

qual constitui o Planeta Terra e por isso limitado. Como é do conhecimento geral, este 

sistema caracteriza-se por compreender um elevado número de subsistemas, factores, 

condicionantes e actores. É este imensurável número de elementos que leva a classificar 

o OT, enquanto ferramenta processual de modelação territorial, de complexa.  

Desta forma, é entendida como uma das problemáticas a abordar por este trabalho, a 

capacidade de transportar uma dada realidade para o plano do abstracto, possibilitando a 

produção de um modelo teórico que permita, através de uma determinada actividade 

processual, compreender o diverso e estabelecer políticas e estratégias com incidência 

territorial.  

É partindo destes dois pressupostos, constituídos pela diversidade que caracteriza a 

realidade e a dificuldade que esta apresenta em ser abstraída, que facilmente se admite 

a particular relevância que o OT desempenha no bom desenvolvimento da sociedade. 

Perante este cenário, aponta-se como primeiro objectivo para este trabalho, a 

apresentação de uma proposta de metodologia que promova a instituição de um quadro 

estruturante de indicadores fundamentais a aplicar ao OT, especificamente orientado 

para o contexto de Portugal Continental, principalmente, para a sua escala local. 

O alcance deste objectivo e a interpretação de uma forma isolada do mesmo, induziria o 

leitor para conclusões menos correctas ou precipitadas. Assim, entende-se como 

pertinente para um bom entendimento da matéria, a enumeração de uma série 

secundária de objectivos, contudo, igualmente importantes, que adicionam um 

complemento de informação, designadamente: 
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− Apresentar uma proposta de indicadores passível de integrar o quadro 

metodológico, servindo este como exemplo e apoio à compreensão da metodologia 

proposta; 

− Estruturar, compreender e auxiliar o esclarecimento dos diferentes conceitos de OT; 

− Estruturar, compreender e auxiliar o esclarecimento dos vários conhecimentos 

relacionados com o estabelecimento do OT no contexto nacional e da Comunidade 

Europeia; 

− Apresentar uma súmula legislativa nacional relacionada com o OT; 

− Aferir a possibilidade de, por via internet, aceder à informação geográfica 

necessária à correcta execução da tarefa; 

− Aferir se a metodologia proposta é exequível;  

− Apresentar um trabalho que sirva, realmente, de apoio aos vários procedimentos 

administrativos relacionados com o OT e de orientação aos técnicos. 

Como forma de se alcançar a totalidade dos objectivos propostos, entendeu-se como 

necessário, reunir, clarificar e estruturar todo um conjunto de conceitos sobre a matéria, 

os quais, presentemente, encontram-se dispersos. Neste sentido, foi efectuada uma 

análise alargada, mas cuidada, do universo de políticas, programas e documentos oficiais 

com incidência territorial.    

Quanto à problemática, anteriormente descrita, esta não poderá ser erguida em torno de 

uma única questão de partida, mas sim por várias. Como principal razão desta afirmação, 

a necessidade de conhecer o território e compreender a realidade que o caracteriza, é 

uma matéria densa devido à dimensão dos factores em análise. Considerando como 

princípio que este, enquanto objecto, não é passível de uma apreensão total por parte do 

Homem, visto este não ter capacidades para tal, a melhor forma, e também a mais 

correcta, de se concretizar uma aproximação ao real será acompanhar a sua evolução 

nas várias dimensões de análise existentes.  

É partindo deste pressuposto, o qual se insere no contexto anteriormente descrito, que a 

primeira questão é enunciada: qual a definição mais correcta de um conceito de 

ordenamento do território?  
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A clarificação da envolvência de polémica do OT depende, directamente, da resposta a 

esta questão. Assim, este é o ponto de partida de todo o trabalho desenvolvido, o qual 

organiza-se segundo os seguintes objectivos: 

− Esclarecimento e compreensão do conceito; 

− De que forma é obtido; 

− Como se estrutura; 

− Quais os princípios, características e objectivos.  

Com o desenvolvimento desta etapa, uma nova série de questões é estabelecida, a qual 

possibilitará o entendimento dos vários elementos referenciados como importantes para a 

presente discussão semântica, tais como: 

− Que conclusões se extraem do termo Ordenamento do Território? 

− Quais as razões da dificuldade em estabelecer um conceito para o Ordenamento do 

Território?  

− Como surge o Ordenamento enquanto conceito? 

− Como surge a política de Ordenamento no panorama nacional? 

− Do ponto de vista conceptual, que elementos possui ou deverá possuir, o 

Ordenamento?  

− Quais os objectivos ideais para o conceito de Ordenamento do Território?  

− Que princípios devem reger o Ordenamento do Território? 

− Que tipo de características deve obedecer, de algum modo, o conceito de 

Ordenamento do Território?  

O papel desempenhado ou a desempenhar pelas diferentes políticas no território e no 

ordenamento, enquanto procedimento administrativo encarregue da sua gestão, é uma 

das chaves para um correcto entendimento deste contexto, o qual exige um levantamento 

do estado da arte, produzindo a seguinte questão: quais as políticas com preponderância 

no Ordenamento do Território? 

É neste contexto que o Principio de Desenvolvimento Sustentável se transforma num 

factor de particular relevância para o presente trabalho, a partir do momento em que, 

considerando o universo de políticas com incidência territorial, este é anunciado como um 

dos pilares estruturantes do OT. Assim sendo, qual a função desempenhada por este no 

OT? 
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Todas estas questões, bem como os esclarecimentos por elas proporcionados, 

promovem uma série de inovações na arte, as quais transportam no seu seio, o desejo 

de estabelecer uma dinâmica de monitorização no OT, destacando o desempenho dos 

indicadores na sua boa concretização.  

Admitindo como correcto, que a obtenção de um conhecimento honesto e devidamente 

alicerçado é uma condição sine qua non para a União Europeia, e respectivos órgãos 

institucionais que a constituem, a utilização de um conjunto de ferramentas de 

diagnóstico, precisas e cientificamente fundamentadas, tem-se revelado uma exigência 

nos processos de candidatura dos Estados-Membros aos vários Fundos Estruturais e de 

Coesão disponibilizados. 

É neste sentido que, uma vez mais, os indicadores, principalmente aqueles que 

directamente se relacionam com o OT, emergem como a solução mais conveniente e 

unanimemente aceite pelas diversas autoridades comunitárias, todavia, que tipos de 

contribuição poderão os indicadores oferecer à actividade de ordenamento territorial?  

Esta questão dá início a uma segunda discussão de fundo. Assim, de que forma os 

indicadores, ferramentas cientificamente fundamentadas, podem ajudar um técnico de 

informação geográfica a fornecer conhecimentos, quantitativos e qualitativos, a um 

decisor político?  

De que forma os indicadores poderão ajudar a medir, no espaço geográfico, os efeitos 

das diferentes políticas com implicações no ordenamento do território? Este conhecimento 

é de superior importância, devendo o mesmo ser considerado em qualquer acto decisório, 

ainda para mais, implicando este um conjunto tão diverso de implicações territoriais. Toda 

e qualquer decisão, a ser tomada, terá, de uma forma generalizada, diferentes reflexos na 

sociedade humana, nas suas actividades e no próprio espaço geográfico. Este é um facto 

indesmentível, revelando-se fulcral para a actual sociedade e um dos motivos a 

considerar na presente área de estudo. Por isso, a emergência da necessidade de 

ferramentas e a escolha de uma delas, neste caso específico os indicadores, serão as 

questões a responder. 

A problemática aqui destacada pressupõe uma nova filosofia de trabalho e de postura 

perante os resultados obtidos. Avaliar potencialidades, monitorizar a implementação e os 

resultados obtidos pelos vários programas operacionais são uma inovação promovida 
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pela Comunidade Europeia, cuja intenção, entre outras, é a de fazer subir os índices de 

transparência destes mesmos processos, bem como a honestidade e profissionalismo da 

sua constituição. 

Perante tal cenário, será possível estabelecer uma metodologia de trabalho, 

cientificamente fundamentada, que permita monitorizar o estado do ordenamento do 

território?  

Considerando a anterior questão de superior pertinência na abordagem deste tema, a 

mesma induz-nos para uma outra que, de alguma forma, a complementará e ajudará a 

obter as respostas necessárias para esta bateria de interrogações. Assim, qual será o 

processo metodológico mais adequado para a obtenção de um quadro estruturante de 

indicadores aplicáveis ao OT?  

 


