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Resumo 
 

Nunca em planeamento se trabalhou tanto com informação e dados. O atual quadro legal veio 

estabelecer uma obrigatoriedade de publicação dos REOT. Estes, consistindo em relatórios de 

avaliação de planos e programas territoriais, devem necessariamente incorporar o uso de indicadores. 

Tendo em conta a multiplicidade de possíveis formulações de indicadores, em particular para a 

monitorização de planos territoriais como o PDM, procurou-se averiguar os esquemas de monitorização 

empregues pelos municípios da AML. Para tal, partindo de uma amostra de quatro REOT e dois 

relatórios de avaliação atualmente publicados pelos municípios, procedeu-se à recolha e 

caracterização de 2236 indicadores. Adicionalmente, e tendo em conta as vantagens proporcionadas 

pela análise espacial na presente temática, propõe-se um Modelo de Sistematização de indicadores 

capaz de relacionar as temáticas habitualmente abordadas em planeamento territorial com as 

diferentes capacidades da análise espacial, julgando-se que o mesmo possa vir a constituir uma 

ferramenta de apoio ao estudo e compreensão do território e dos elementos que nele se inserem. Entre 

as principais conclusões, verifica-se que os REOT tendem a transformar-se em documentos longos e 

exaustivos, onde mais de metade dos indicadores correspondem a formulações demasiado simplistas 

e meramente quantitativas. É proposto um formato mais sintético e eficiente, com uma menor 

quantidade de indicadores, mas de formulação mais complexa e capazes de relacionar diferentes 

variáveis, acreditando-se que a análise espacial desempenhe um papel decisivo. 
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Abstract 
 

There has never been so much data availability in regards to spatial planning. The current Portuguese 

legal framework establishes the mandatory publication of the REOT (somewhat translatable to Report 

for the current State of Spatial Planning). These reports, relating themselves to the evaluation of spatial 

plans and programmes, must incorporate the use of indicators. Considering an infinity of possible 

indicator formulations, particularly when considering the monitoring of spatial plans such as the PDM 

(Municipal Master Plan), it was deemed appropriate to investigate the monitoring exercises currently 

employed by the municipalities in the Lisbon Metropolitan Area. As such, from a selection of evaluation 

reports made available by the municipalities, a set of 2236 monitoring indicators was retrieved and 

analysed. Additionally, knowing the many advantages provided by spatial analysis in the current 

thematic, it is presently proposed a Systematization Model for spatial indicators. The model, while 

relating the thematic areas usually addressed in spatial planning with the different capabilities of spatial 

analysis, is thought to provide a supportive instrument for studying the territory and its elements. Among 

the main findings, it is noted a tendency for the REOT to become a comprehensive and extensive 

document, where half of the indicators correspond to simplistic and merely quantitative formulations. 

Instead, it is proposed for the REOT to adopt a more synthetic and efficient format with fewer indicators, 

but with formulations of higher complexity and capable of relating different variables and elements. And, 

in that sense, spatial analysis is believed to provide decisive support. 

 

Keywords: 

Monitoring Indicators, Spatial Analysis, Evaluation, GIS, Spatial Planning 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Enquadramento e justificação do tema 

 

As questões relativas à avaliação e ao acompanhamento da execução dos planos territoriais surgem a 

partir da primeira publicação do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

promulgada a 22 de setembro de 1999 (DL n.º 380/99), em que não são ainda mencionados termos 

como ‘monitorização’ ou ‘indicadores’. Mais recentemente, a Lei de Bases Gerais da Política Pública 

de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBGPPSOTU), publicada a 30 de maio de 

2014 (Lei n.º 31/2014), aborda a temática da “monitorização e avaliação” no artigo 57.º: 

“1 — Todos os programas e planos territoriais devem definir parâmetros e indicadores que permitam 

monitorizar a respetiva estratégia, objetivos e resultados da sua execução. 

2 — O Estado, as regiões autónomas e as autarquias locais recolhem a informação referida no número 

anterior e promovem a elaboração dos respetivos relatórios de execução, bem como a 

normalização de fontes de dados e de indicadores comuns, no prazo e condições a definir na lei. (…) 

4 — A necessidade da alteração, revisão ou revogação de um programa ou plano territorial 

fundamenta-se no respetivo relatório de execução.” (Lei n.º 31/2014) 

Entende-se então que a monitorização passa a reger os mecanismos de correção de planos e 

programas territoriais (Figura 1), fazendo sentido que, em concordância com o que viria a ser 

estabelecido na LBGPPSOTU, Silva (1998) refira que “a fase de monitorização é vista, 

fundamentalmente, como uma actividade de observação sistemática dos resultados para avaliação dos 

objectivos inicialmente explicitados, permitindo equacionar a revisão do plano e o reinício do processo 

de planeamento”. 

 

 

Figura 1: Os mecanismos de correção dos planos. Silva (2017). 

 

O artigo 81.º da LBGPPSOTU determina a obrigatoriedade de revisão e aprovação de diversa 

legislação complementar, nomeadamente o RJIGT. A revisão do referido regime jurídico decorre da 

publicação do DL n.º 80/2015, a 14 de maio de 2015, onde novamente se refere a “concretização da 

avaliação das políticas de planeamento” e a “obrigatoriedade de fixação de indicadores destinados a 
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sustentar a avaliação e a monitorização dos programas e dos planos territoriais no respetivo conteúdo 

documental (…)”. O artigo 187.º, referente aos princípios gerais de avaliação, detalha os caracteres 

qualitativo e quantitativo dos indicadores a ser considerados, senão repare-se: 

“1 — As entidades da administração devem promover permanente avaliação da adequação e 

concretização da disciplina consagrada nos programas e planos territoriais por si elaborados, 

suportada nos indicadores qualitativos e quantitativos neles previstos.” (DL n.º 80/2015)  

A “permanente avaliação” supramencionada simboliza precisamente o processo de monitorização dos 

planos e programas, devendo este “apoiar-se em procedimentos regulares de colecta de dados, de 

indicadores e de métricas que fundamentem juízos sobre o que está a acontecer relativamente às 

componentes fundamentais dos planos” (Silva, 2017). Aproveita-se ainda para destacar o facto de a 

referida avaliação, “sempre que a entidade responsável pela elaboração o considere conveniente”, 

poder vir a ser “assegurada por entidades independentes de reconhecido mérito, designadamente 

instituições universitárias ou científicas nacionais com uma prática de investigação relevante nas áreas 

do ordenamento do território” (DL n.º 80/2015), possivelmente prevendo uma eventual falta de recursos 

humanos ou materiais por parte das diferentes entidades administrativas. 

Relembrando que a LBGPPSOTU mencionava a “elaboração de relatórios de execução” por parte da 

administração pública (com prazos e condições a definir posteriormente), o artigo 189.º do RJIGT 

faculta os devidos esclarecimentos, mencionando pela primeira vez o Relatório sobre o Estado do 

Ordenamento do Território (REOT): 

“4 — Os relatórios sobre o estado do ordenamento do território (…) traduzem o balanço da execução 

dos programas e dos planos territoriais, objeto de avaliação, bem como dos níveis de coordenação 

interna e externa obtidos, fundamentando uma eventual necessidade de revisão. 

5 — Concluída a sua elaboração, os relatórios sobre o estado do ordenamento do território são 

submetidos a um período de discussão pública de duração não inferior a 30 dias. 

6 — A não elaboração dos relatórios sobre o estado do ordenamento do território, nos prazos 

estabelecidos nos números anteriores, determina, consoante o caso, a impossibilidade de rever o 

programa nacional da política de ordenamento do território, os programas regionais e os planos 

municipais e intermunicipais.” (DL n.º 80/2015) 

À semelhança dos instrumentos de gestão territorial, a publicação do REOT encontra-se sujeita a um 

período de discussão pública. Além disso, e aquele que constitui seguramente um dos pormenores 

mais dignos de registo no artigo 189.º, o RJIGT cimenta o REOT enquanto componente fundamental 

no paradigma de planeamento territorial, visto que a sua elaboração (ou antes, a falta dela) pode 

condicionar a possibilidade de revisão dos diversos programas e planos. Estabelecem-se também 

diferentes prazos de elaboração para entidades referentes a três níveis da administração pública 

(governo local, regional e municipal/intermunicipal), sendo curioso apontar que se espera uma maior 

frequência de publicação por parte do Governo central (conforme representado no Quadro 1, 

disponibilizado na página seguinte). 
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Quadro 1: Regularidade de elaboração dos REOT para as diferentes entidades administrativas, 

conforme definido no RJIGT. 

Entidade Regularidade estabelecida 

Governo De 2 em 2 anos 

CCDR De 4 em 4 anos 

Câmara Municipal e outros De 4 em 4 anos 

 

Resumindo, o atual quadro legal estabelece que os REOT, devendo procurar tirar proveito de 

indicadores de caráter tanto quantitativo como qualitativo, constituem um exercício de monitorização 

dos objetivos e resultados decorrentes dos planos territoriais em vigor, através dos quais se permite 

fundamentar uma eventual necessidade de alteração, revisão ou revogação do referido plano. 

Assim sendo, o uso de indicadores surge cada vez mais associado a uma prática de implementação e 

avaliação de planos territoriais, existindo atualmente uma infinidade de indicadores propostos nos 

demais documentos de avaliação dedicados ao assunto. Regista-se, contudo, uma relativa simplicidade 

na maioria dos indicadores empregues para fins de caracterização do território e das atividades que 

nele decorrem, sendo geralmente evidente uma falta de aproveitamento das vantagens resultantes do 

cruzamento de dados geográficos e de todo o potencial dos sistemas de informação geográfica (SIG), 

particularmente para efeitos de avaliação de planos. 

 

1.2. Objetivos 

 

Tendo em consideração o enquadramento e justificação anteriormente mencionados, enunciam-se os 

principais objetivos da presente dissertação: 

 

• Identificar e analisar os documentos de avaliação dos municípios da AML (tanto REOT como 

outros relatórios de avaliação dos planos), tendo em vista perceber o racional da sua organização 

e estrutura; 

 

• Elencar e compreender a lógica de seleção e de formulação, as características dos indicadores 

e métricas em que se apoiam para fazer essa avaliação, bem como o papel da espacialização 

destas métricas; 

 

• Propor um modelo de sistematização de indicadores de monitorização de base espacial, 

pretendendo-se que o mesmo efetue uma categorização dos tipos de indicadores, levando em 

conta os casos de estudo, o tipo de espacialização e de formulações e o tipo de análise/leitura 

que suscitam. 
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1.3. Metodologia 

 

A metodologia seguida assenta numa extensa recolha e análise de indicadores de monitorização (IM) 

considerados numa amostra de documentos de avaliação, selecionados após análise dos documentos 

atualmente disponibilizados pelos municípios da AML. A Figura 2 representa de forma esquemática tal 

metodologia de investigação. 

 

 

Figura 2: Esquematização da metodologia considerada. 

 

O ponto de partida consiste numa sucinta identificação dos PDM e de eventuais exercícios de 

monitorização relativos aos mesmos (tanto REOT como outros tipos de relatório), com um foco especial 

nos dezoito municípios da AML. Após um processo de filtragem, em que é dada preferência aos 

documentos com maior diversidade e riqueza em termos de IM e respetiva meta-informação, obtém-se 

uma amostra composta por seis documentos de avaliação. 

A identificação e recolha dos IM é analisada pelo recurso a folhas de cálculo, tentando-se analisar o 

enquadramento de tais indicadores pelos diferentes municípios, identificando, por exemplo, os temas 

ou políticas/objetivos eventualmente expressos nos documentos. Esta listagem possibilita também um 

estudo dos próprios IM, determinando e comparando, entre outras, características tais como unidades 

de medição, periodicidade e tipologias de formulação. 



5 
 

Paralelamente à execução das suprarreferidas atividades, procura-se desenvolver um Modelo de 

Sistematização que permita caracterizar e organizar IM potencialmente calculados através de Análise 

Espacial (AE). Para tal, parece ajustado que se procure identificar os indicadores que cumpram duas 

funções: (i) que sejam adequados à compreensão e avaliação do sistema e que efetivamente (ii) 

demonstrem potencial para cálculo com recurso a SIG. 

O processo de investigação é concluído com o enquadramento de tais indicadores no modelo de 

sistematização e consequente análise de resultados, procurando-se desta forma aferir o modelo em 

questão. 

 

1.4. Estrutura da dissertação 

 

A presente dissertação encontra-se estruturada de acordo com sete capítulos. Três deles constituem a 

componente teórica da dissertação (sendo o caso dos capítulos 2, 3 e 4), onde se procura explorar os 

conceitos e definições propostos na literatura relevante. Os capítulos 5 e 6 correspondem à 

componente prática, onde se procura expor as atividades, metodologias e resultados do processo de 

investigação. Segue-se então um breve resumo de todos os capítulos: 

 

• O Capítulo 1 estabelece uma introdução ao tema presentemente abordado, procedendo-se para 

tal a um breve enquadramento legal e respetiva justificação, oferecendo-se ainda uma explicação 

sobre a estrutura e metodologia consideradas na dissertação;  

 

• O Capítulo 2 dedica-se à figura do indicador, expondo-se variados aspetos e conceitos 

relacionados com o seu uso; 

 

• O Capítulo 3 aborda questões relacionadas com os processos de avaliação e monitorização, 

procurando relacionar a última com o uso de indicadores e com a AE;  

 

• O Capítulo 4 constitui a base teórica para o Modelo de Sistematização que virá a ser proposto, 

destacando-se procedimentos e conceitos relacionados com a seleção e categorização de 

indicadores, com um enfoque em particular sobre as capacidades da AE; 

 

• O Capítulo 5 constitui o capítulo mais denso, onde se efetua um levantamento dos documentos 

de avaliação na AML e, partindo de uma seleção de seis destes documentos, procede-se à 

recolha e caracterização dos indicadores considerados nos referidos documentos. Termina-se 

com uma identificação dos indicadores pertinentes ao Modelo de Sistematização; 
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• O Capítulo 6 consiste na descrição e aplicação do Modelo de Sistematização. Após a devida 

explicação da sua estrutura e terminologia, procede-se ao enquadramento dos indicadores 

previamente selecionados e à discussão dos resultados observados. Termina-se com uma breve 

reflexão sobre a pertinência do modelo face aos princípios gerais da LBGPPSOTU; 

 

• O Capítulo 7 apresenta as principais conclusões e limitações da dissertação, assim como uma 

sugestão de eventuais desenvolvimentos futuros.  
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2. CONCEITO E TIPOLOGIAS DE INDICADORES 

 

Nunca em planeamento se trabalhou tanto com informação e dados. A década de 1990 marca o início 

de um ciclo de enorme produção e utilização de indicadores para fins de monitorização (Hoernig e 

Seasons, 2004), tornando-se efetivamente um fenómeno a nível mundial (Wong, 2006). Desde então, 

embora “moldado e aplicado em diferentes contextos” (Wong, 2006), o uso de indicadores surge 

associado a numerosos projetos dedicados ao estudo e medição dos mais diversos aspetos 

relacionados com sistemas urbanos (Kitchin et al., 2015), normalmente com o intuito de se avaliar o 

progresso efetuado em termos de sustentabilidade urbana (Hiremath et al., 2013). Representam então 

uma ferramenta crucial à prática de planeamento urbano com base em factos científicos (CE, 2015). 

De acordo com Wong (2006), existe uma tendência de se “associar epistemologicamente o indicador 

com o empirismo e o positivismo”, assim como de se assumir que o mesmo representa uma “forma de 

medição quantitativa e operacional”. No entanto, tanto os indicadores quantitativos e qualitativos são 

relevantes e úteis em diferentes contextos políticos e de investigação (Michael et al., 2014), não sendo 

de todo uma temática imediata e de fácil definição. No contexto da presente dissertação, torna-se então 

importante rever diversos significados e conceitos associados ao uso de indicadores, assim como as 

suas limitações e diferentes tipologias. 

 

2.1. Conceitos e definições relevantes 

 

O intuito e as funções do indicador 

Perdicoúlis e Glasson (2011) afirmam que os indicadores são extensivamente empregues nas 

temáticas de planeamento estratégico e de ordenamento do território, com o intuito de se “moldar a 

ação de uma forma mais científica e técnica”. De forma semelhante, Heink e Kowarik (2010) situam a 

utilização de indicadores algures entre a ciência e a política, referindo ainda a existência de uma certa 

ambiguidade no significado do termo “indicador”. 

De facto, encontram-se diversos significados e definições na literatura. Numa perspetiva mais técnica, 

a Comissão Europeia define o indicador como “um parâmetro, ou um valor derivado de parâmetros” 

(CE, 2015), sendo ainda uma “variável” capaz de evidenciar informação tanto quantitativa como 

qualitativa (CE, 2014) e relativa a um determinado fenómeno ou local (CE, 2015). Curiosamente, Wong 

(2006) encara os indicadores como “estatísticas” capazes de “providenciar um certo nível de medição”. 

A Agência Europeia do Ambiente (2014) reforça esta noção, ao referir que o indicador é capaz de 

evidenciar se uma “determinada condição ou conjunto de resultados foram ou não atingidos”, 

afirmando-se novamente que o mesmo pode ser de natureza quantitativa ou qualitativa. Assim sendo, 

o indicador encontra-se normalmente associado a um valor e uma escala de medição (CE, 2014). 
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Innes (1990) afirma que o indicador nada mais é que “um conjunto de regras para recolher e organizar 

dados, com o intuito de lhes atribuir significado”. 

Neste contexto, é importante referir a sua capacidade de “condensar algo complexo numa mensagem 

mais percetível”, constituindo apenas uma “aproximação da verdade” ao fornecer informação que 

resulta da análise de dados e informação. (AEA, 2001). Assim, os indicadores “ajudam a traçar o âmbito 

de informação relevante, ajustando à escala mais adequada, i.e., definem o nível de informação mais 

apropriado” (Perdicoúlis e Glasson, 2011), podendo-se então dizer que representam um equilíbrio entre 

“a concisão e a precisão científica” (ESPON, 2013). Em concordância com as afirmações anteriores, 

Wong (2006) refere que os mesmos não constituem um exemplo de “ciência exata”, pois embora sejam 

uma ferramenta útil de diagnóstico, apenas “indicam e destacam padrões de desenvolvimento”, sendo 

estes suscetíveis de uma posterior “análise e investigação”. Pondo a questão de forma simples, 

Seasons (2003a) afirma que “os indicadores devem ser significativos e robustos”, permitindo assim 

uma fácil compreensão e análise. 

De acordo com Hammond et al. (1995), os indicadores possuem duas características-chave: (i) 

quantificam a informação (realçando o seu significado) e (ii) simplificam a informação (melhorando o 

processo de comunicação). Desta forma, o indicador representa também uma ferramenta de 

comunicação entre as mais variadas entidades. Deve então ser “compreensível” e “o mais explícito 

possível”, de forma a conseguir-se estabelecer comunicação entre as diferentes entidades envolvidas; 

sejam cientistas, responsáveis políticos ou até membros do público (AEA, 2001). Para o ESPON (2013), 

um “bom indicador” caracteriza-se pela sua capacidade de “traduzir relações complexas entre 

diferentes fenómenos de uma maneira simples”, devendo ser “facilmente entendidas pelos decisores 

políticos”. De facto, é igualmente importante referir que os decisores devem não só compreender, mas 

também confiar nos indicadores considerados (CE, 2015). 

 

Quadro 2: Condições para os indicadores gerarem processos de aprendizagem. Adaptado de 

Pupphachai e Zuidema (2017). 

Condições Palavra-chave Variáveis em estudo 

I 
Os indicadores são acessíveis e 

compreensíveis 
Representação Tendências 

 

Processos de mudança 

 

Performance de políticas 

II 
Os indicadores são utilizados para monitorizar 

tendências e a performance de políticas 
Monitorização 

III 
Os indicadores são usados enquanto suporte 

para discussão e comunicação 
Compreensão 

 

Conforme exposto no Quadro 2, Pupphachai e Zuidema (2017), mais focados na temática da 

sustentabilidade, defendem que os indicadores são passíveis de gerar processos de aprendizagem, 

desde que cumpram as seguintes condições: (i) são acessíveis e compreensíveis, (ii) são utilizados 
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para monitorizar tendências e a performance de políticas e (iii) são usados enquanto suporte para 

discussão e comunicação. Os autores realçam ainda três palavras-chave, afirmando que os indicadores 

devem permitir (i) a representação, (ii) a monitorização e (iii) a compreensão de tendências e processos 

de mudança, assim como da performance das políticas. 

 

A relação entre dados, índices, critérios e indicadores 

Pode-se afirmar que os indicadores não constituem, ou antes, não providenciam apenas dados. No 

entanto, a disponibilidade de dados representa tanto “um requisito como um problema para o 

desenvolvimento de indicadores” (Wong, 2006). De acordo com o ESPON (2013), os dados constituem 

valores que podem ser observados ou medidos, sendo estes capazes de fornecer informação resumida 

sobre um determinado fenómeno. 

Interessa então mencionar a distinção efetuada por Tanguay et al. (2010), ao defender que “os dados 

apenas se tornam indicadores quando o seu papel na avaliação de um determinado fenómeno estiver 

definido”. É frequente encontrar-se conjuntos de dados enquanto fonte de informação para indicadores 

(CE, 2015). Wong (2006) entende que a produção de indicadores “fiáveis e robustos” não é possível 

sem o “ingrediente básico” da qualidade dos conjuntos de dados considerados. No entanto, a mesma 

autora aproveita para referir que o rápido desenvolvimento das tecnologias de informação (destacando-

se, entre outros, a aplicação dos SIG), permitiu um grande aumento na capacidade de gestão de 

informação. 

Conforme representado na Figura 3, os indicadores inserem-se na estrutura clássica delineada pela 

“pirâmide da informação” (Hammond et al., 1995), situando-se diretamente acima de uma base 

composta pelos dados originais ou primários (oriundos de processos de monitorização) e os dados 

analisados (Hoernig e Seasons, 2004; CMC, 2015). Aos dados originais corresponde a totalidade de 

informação recolhida, verificando-se uma condensação da mesma à medida que sobe na hierarquia. 

 

 

Figura 3: A pirâmide da informação. CMC (2015). 
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Por vezes, é possível (ou antes, necessário) proceder-se à junção de indicadores, resultando nos 

índices localizados no topo da pirâmide. Estes índices, também referidos por indicadores compostos 

(Tanguay et al., 2010) ou sintéticos (Vilares, 2010), caracterizam-se pela “combinação de diferentes 

indicadores que representam diferentes processos” (Mori e Christodoulou, 2012), constituindo assim 

uma síntese rápida e técnica de indicadores individuais (Wong, 2006). 

Perdicoúlis e Glasson (2011) referem que os indicadores, tanto na sua forma mais simples (enquanto 

parâmetros individuais de medição), como na forma de índice (enquadrando possíveis combinações 

matemáticas), apresentam vantagens para fins de governação. Contudo, e de acordo com Vilares 

(2010), o desenvolvimento de índices destaca-se em situações em que se pretenda “medir de forma 

quantitativa e sintética um determinado fenómeno complexo”. O desenvolvimento de “sociedades 

urbanas eficientes, saudáveis e civilizadas” representa atualmente uma prioridade, a nível mundial, 

para governos e entidades administrativas (Li et al., 2009). Contudo, a sustentabilidade traduz-se num 

“conceito complexo, que não pode ser capturado através de um reduzido número de métricas” (Pediaditi 

et al., 2010). 

 

 

Figura 4: The European Green City Index. EIU (2012). 

 

Desta forma, apresenta-se o European Green City Index como exemplo de um índice de indicadores, 

onde se pretende uma avaliação “focada no problema crítico da sustentabilidade do ambiente urbano, 

criando uma ferramenta que ajude as cidades a avaliar o seu desempenho e a partilhar boas práticas” 

(EIU, 2012). Consultando a Figura 4, observa-se que o índice contempla trinta indicadores enquadrados 
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por oito categorias, sendo dezasseis de carácter quantitativo e os restantes quatorze qualitativos. 

Destaca-se o facto de se medir e relacionar simultaneamente indicadores de carácter quantitativo e 

qualitativo, permitindo conjugar valores referentes ao atual desempenho ambiental da cidade com as 

intenções ou políticas previstas pelas administrações públicas (EIU, 2012). Wong (2006) reforça esta 

ideia, afirmando que “(…) embora a maioria dos indicadores numa base de dados sejam baseados em 

dados quantitativos, existirão problemáticas que serão mais percetíveis ao recorrer-se a indicadores 

baseados em informação qualitativa, de forma a enriquecer a interpretação”. 

 

Os critérios de avaliação são outro fator determinante na elaboração de indicadores. Os indicadores 

atuam como ferramentas de medição com base nos critérios definidos, sendo que estes representam 

“características consideradas importantes, através dos quais se possibilita determinar o grau de 

sucesso” (Haapio, 2012). 

Conforme descrito em Bartolini e Viaggi (2010), a escolha e a própria natureza dos critérios de avaliação 

podem estar condicionadas pela capacidade de recolha de dados fiáveis, não obstante o facto de “as 

necessidades específicas de dados variarem de acordo com a escolha de indicadores”. Reforça-se 

aqui a importância da disponibilidade e fiabilidade dos dados disponíveis, verificando-se de facto uma 

dualidade enquanto problema e “requisito essencial” no processo de desenvolvimento de indicadores 

(Wong, 2006). 

 

2.2. Limitações associadas ao uso de indicadores 

 

Ainda que Perdicoúlis e Glasson (2011) refiram que “os indicadores sejam frequentemente empregues 

com o intuito de facilitar as funções de planeamento e governação”, Kitchin et al. (2015) consideram-

nos somente um elemento, ainda que importante, numa sucessão de processos vocacionados para o 

apoio à tomada de decisões estratégicas. 

Só por si, “raramente possibilitam uma análise contínua, abrangente e pormenorizada”, não devendo 

ser encarados de forma absoluta (Hoernig e Seasons, 2004). Enquanto “conjunto de estatísticas” não 

transmitem imediatamente significado, pressupondo-se então uma tentativa de compreensão dos 

valores obtidos (Wong, 2006). Silva (1998) refere que “a utilidade de um indicador é portanto muito 

dependente do contexto particular em que se insere”, devendo então ser interpretado de forma 

específica, conforme o referido contexto (González et al., 2015). 

Desta forma, o desenvolvimento de indicadores deve obrigatoriamente contemplar os devidos 

processos de análise e interpretação (Wong, 2006). Talvez seja por isso que Perdicoúlis e Glasson 

(2011) afirmem que “as simplificações associadas ao desenvolvimento e aplicação de indicadores 

sejam capazes de colocar em risco a boa execução” das tarefas consideradas. Os referidos autores 

aprofundam esta ideia ao afirmarem que, não obstante o facto de “a redução de elementos de um 

sistema constituir uma simplificação indispensável e geralmente aceite para fins de ajuste de escala”, 
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os indicadores implicam frequentemente um outro tipo de simplificação: “a redução de informação 

relativa às relações causais dos elementos do sistema”, podendo assim diminuir a precisão da 

descrição “estrutural e funcional” do referido sistema. 

Afirmando que “o desenvolvimento de indicadores consiste num processo muito complexo”, Wong 

(2006) cita ainda dois principais entraves: as pressões e exigências políticas, assim como a 

disponibilidade dos dados necessários. Seasons (2003a) também refere a acessibilidade dos dados 

como um “obstáculo significativo”, afirmando que a utilização de indicadores aumentaria se estes 

fossem mais acessíveis (realçando-se o custo económico associado à sua obtenção). Adicionalmente, 

a utilização de indicadores para fins de ordenamento do território encontra-se também condicionada 

pelo “nível de detalhe dos dados, ou seja, a escala à qual estes são recolhidos” (González et al., 2015). 

Hoernig e Seasons (2004) sintetizam quatro limitações gerais relacionadas com o uso de indicadores, 

as quais se passam a enunciar: 

(i) Os indicadores não são perfeitos, não lhes sendo possível rastrear tudo e sem erro associado; 

(ii) Os indicadores não podem ser utilizados individualmente; 

(iii) A interpretação de indicadores não constitui “ciência exata”, encontrando-se relacionada com o 

grau de expectativa do avaliador; 

(iv) Os indicadores não podem medir diretamente um determinado fenómeno, não se devendo 

interpretar os seus valores de forma literal ou até mesmo estabelecer causalidade. 

 

2.3. As diferentes tipologias de indicadores 

 

De acordo com Seasons (2003a), é possível identificar três categorias tradicionais de indicadores: (i) 

indicadores económicos, (ii) indicadores sociais e (iii) indicadores ambientais. 

Wong (2006) situa o início da utilização de indicadores quantitativos na década de 1940, quando ocorre 

a primeira publicação da Economic Indicators com o intuito de “medir a flutuabilidade da economia dos 

Estados Unidos”. A mesma autora refere ainda que o sucesso e fiabilidade destes indicadores 

económicos levou ao desenvolvimento de indicadores destinados à medição de aspetos sociais durante 

a década de 60. Seasons (2003a) menciona que a “evolução” dos indicadores ambientais virá a ocorrer 

na década seguinte, altura em que começam a surgir preocupações a nível ambiental. 

Oliveira (2011) afirma que “a literatura sobre indicadores é vasta, sendo que muita da investigação 

surgiu nos anos 60 e 70, tendo-se expandido nos anos 80 e 90 com a emergência do conceito de 

desenvolvimento sustentável”. De facto, a década de 80 marca o surgimento de modelos relacionados 

com as temáticas de sustainable development e healthy communities, sendo estes “poderosos e 

integrativos”, contrastando com o facto de os modelos de indicadores tradicionais serem “discretos”, ou 

seja, “desenvolvidos e aplicados de forma isolada” (Seasons, 2003a). 
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Destaca-se o exemplo dos European Common Indicators (ECI), um conjunto “harmonioso” de dez 

indicadores proposto com o intuito de se “refletir ações ao nível local que promovam a sustentabilidade 

da forma mais integrada possível”, identificando para tal seis princípios orientadores, os quais se 

passam a enunciar: (1) Equidade e inclusão social, (2) Governança/fortalecimento/democracia local, 

(3) Relacionamento local/global, (4) Economia local, (5) Proteção ambiental e (6) Património cultural e 

qualidade do ambiente construído (Ambiente Italia, 2003). Conforme exposto na Figura 5, cada um dos 

indicadores teria de corresponder, no mínimo, a três destes princípios. 

 

 

Figura 5: European Common Indicators. Ambiente Italia (2003). 

 

Os indicadores de sustentabilidade começaram então a ser encarados como “elementos principais de 

comunicação”, permitindo “determinar o grau de sucesso das estratégias e políticas no âmbito da 

sustentabilidade” (Shen et al., 2011). 

Por sua vez, a CE (2015) encara-os como “ferramentas que permitem aos planeadores, gestores e 

decisores (…) diagnosticar problemas e pressões e, portanto, identificar áreas que beneficiem de 

práticas de boa governança e de intervenções baseadas em factos científicos”. Assim sendo, não é de 

todo surpreendente que Seasons (2003b) note uma mudança de paradigma no uso de indicadores, ao 

referir que se tem vindo a complementar dados quantitativos com informação e perspetivas mais 

qualitativas. 
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Conforme representado no Quadro 3, Hoernig e Seasons (2004) conseguem um enquadramento dos 

tipos de indicadores supramencionados ao preverem três diferentes tipologias de conjuntos de 

indicadores, as quais se passam a enunciar: (i) indicadores convencionais (ou tradicionais, 

aproveitando a terminologia aplicada anteriormente), (ii) indicadores integrativos (ou de integração) e 

(iii) indicadores de desempenho. 

 

Quadro 3: Sumário de conjuntos e tipos de indicadores. Adaptado de Hoernig e Seasons (2004). 

Conjuntos de 

indicadores 

Características do 

conjunto de indicadores 

Tipos de 

indicadores 
Temáticas de medição 

Convencionais 
Discretos, abordagem 

singular, monodisciplinares 

Económicos Economia 

Sociais Bem-estar social 

Ambientais Questões ambientais 

Integrativos 
Holísticos, abordagem 

global, multidisciplinares 

Sustentabilidade Sustentabilidade 

Healthy Cities Cidades saudáveis 

Qualidade de vida Qualidade de vida 

Desempenho 

Abordagem relacionada 

com performance, 

produção e finanças 

Performance Desempenho de 

organizações ou 

programas 
Benchmarks 

 

Tendo em conta a temática explorada na presente dissertação, destacam-se os indicadores integrativos 

pela sua abordagem integradora que contempla diversas variáveis e dimensões, procurando avaliar de 

acordo com um conceito holístico, correspondente a um estado de comunidade ideal. Apenas desta 

forma se consegue avaliar temáticas tão abrangentes como a sustentabilidade e a qualidade de vida 

de uma determinada comunidade. 

A título de exemplo, Van Herzele e Wiedemann (2003) propõem um conjunto integrativo de indicadores 

com o intuito de “monitorizar a provisão de espaços verdes urbanos através de metas quantitativas e 

qualitativas”, recorrendo para tal a um modelo de SIG “concebido para permitir a monitorização da 

oferta de espaços verdes urbanos em termos temporais e espaciais (…), e para avaliar os resultados 

de futuros cenários políticos”. Por outro lado, os indicadores de desempenho “tendem a focar-se em 

procedimentos em vez de resultados” (Wong, 2006) e, como tal, são mais indicados em situações 

relacionadas com o estudo de standards organizacionais.  
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3. A MONITORIZAÇÃO EM PLANEAMENTO TERRITORIAL 

 

É certo que o planeamento constitui uma atividade ubíqua (Levy, 2016), podendo ser caracterizado 

pela contemplação das mais diversas áreas e, portanto, de uma “imensidão de fatores biofísicos, 

sociais, económicos, políticos e institucionais”, sendo estes maioritariamente transcendentes ao 

controlo do decisor (Mascarenhas et al., 2012). De acordo com Alexander (2006), o planeamento “pode 

e deve relacionar-se com a forma que as sociedades se autogerem e repartem os seus recursos”. 

Todavia, o desenvolvimento de um plano raramente decorre conforme previsto, pelo que o processo 

de planeamento deve sujeitar-se a revisões periódicas (Levy, 2016). Existe um desafio por parte da 

entidade decisora de “gerar planos e processos de planeamento que suportem e facilitem a avaliação”, 

tentando assim “demonstrar a sua eficácia num ambiente político onde se exige maior responsabilidade 

e transparência” (Guyadeen e Seasons, 2015), pretendendo-se ultimamente a legitimação de todo o 

processo de planeamento perante cidadãos, legisladores e planeadores (Soria-Lara e Valenzuela-

Montes, 2012). Seasons (2003a) refere que “os urbanistas se encontram cientes das consequências 

decorrentes de decisões baseadas em informação insatisfatória”, listando os seguintes exemplos: (i) a 

perda de oportunidades, (ii) o desperdício de recursos (já por si) limitados e (iii) eventuais danos na sua 

reputação. Devem então possuir um conhecimento abrangente do seu território de forma a conseguirem 

tomar decisões bem informadas (Pham et al., 2011), assim como procurar o desenvolvimento de uma 

“estratégia de monitorização compreensiva” (Hoernig e Seasons, 2004). 

Conforme redigido pela CE (2014), “o público espera que as autoridades gestoras cumpram duas 

tarefas essenciais durante a execução de um programa: (i) assegurar o desenvolvimento eficiente do 

mesmo e (ii) verificar se este produziu os efeitos desejados”. Note-se que, embora se aplique o termo 

‘programa’, a afirmação manter-se-ia perfeitamente válida num contexto de implementação de planos. 

González et al. (2015) salienta termos como “intervention logic”, “performance indicators”, “monitoring” 

e “evaluation” na atual conjuntura proporcionada pela Política de Coesão, descrevendo-a como um 

“regime claramente focado numa política de investimento coerente, no cumprimento das metas 

estabelecidas pelas políticas da UE e na redução de disparidades sociais e económicas numa era de 

crescente escassez de recursos”. Estando ciente de que “os cidadãos esperam saber o que se atingiu 

com fundos públicos”, a CE (2014) realça a importância dos processos de avaliação e monitorização 

no cumprimento das referidas expetativas. 

 

3.1. Os processos de avaliação e monitorização 

 

Oliveira (2011) afirma que o “planeamento e a avaliação são dois conceitos inseparáveis, quer do ponto 

de vista teórico, quer do ponto de vista da prática profissional”. Ao atribuir-se métodos de avaliação 

apropriados às diferentes fases do ciclo de vida de um programa (ou plano), Scheirer et al. (2012) 

acreditam que “a avaliação pode e deve gerar, de forma continuada, um conjunto de evidências úteis 
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aos gestores e decisores”, resultando em programas e planos mais eficientes. Porém, Guyadeen e 

Seasons (2015) referem que, não obstante o processo de avaliação se encontrar bem estabelecido 

dentro da temática do planeamento, a sua utilização em termos práticos não é frequente. 

De facto, Seasons (2003b) chega mesmo a afirmar que “a monitorização e a avaliação aparentam 

frequentemente ser as etapas esquecidas do processo de planeamento”. Uma possível explicação 

pode residir no facto de a avaliação em planeamento constituir um exercício de considerável dificuldade 

e complexidade, ainda que necessário (Oliveira, 2011). Associa-se-lhe inevitavelmente um certo grau 

de incerteza, tendo em conta os crescentes processos de transformação territorial (Soria-Lara e 

Valenzuela-Montes, 2012) e o seu interesse sobre o médio e longo prazo (Alexander, 2006). 

Constatando-se que um sistema de avaliação eficaz deve estar apto para “detetar potenciais conflitos 

e variações, assim como possíveis melhorias” (Soria-Lara & Valenzuela-Montes, 2012), existe uma 

necessidade de se considerar tanto aspetos quantitativos como qualitativos nos processos de decisão 

em planeamento (La Rosa, 2014), recomendando-se um enfoque especial nos últimos (Alexander, 

2006). Seasons (2003b) menciona que a informação qualitativa possibilita um “reality check” ao 

evidenciar aspetos de natureza mais sensível, mas ainda assim necessários de se ter em conta. 

Guyadeen e Seasons (2015) defendem que a avaliação em planeamento demonstra potencial para 

ajudar o decisor a compreender os resultados e impactos do plano, afirmando que apenas esta permite 

demonstrar os benefícios resultantes da prática de planeamento às diversas entidades envolvidas. 

Shen et al. (2011) afirmam que é importante não só implementar planos de desenvolvimento 

sustentável, mas também garantir a continuidade dos mesmos. Para tal, e de forma a dinamizar o 

processo de planeamento, é indispensável integrar mecanismos de avaliação no plano (Oliveira, 2011), 

procurando-se garantir a existência de processos de avaliação e monitorização regulares e coerentes, 

assim como a inclusão dos indicadores adequados para tal (Seasons, 2003a). Atente-se na seguinte 

afirmação, onde se procura justificar a importância do acompanhamento e avaliação de planos 

territoriais, num contexto de ordenamento do território: 

“Spatial planning, as a regional and subregional public policy, establishes a territorial integral vision 

implemented through spatial plans, aimed at achieving a balanced and sustainable spatial development 

and improving quality of life. To enhance the effectiveness of these plans, evaluation and monitoring 

are needed.” (Segura e Mateos, 2017:1) 

 

É então importante referir que a avaliação e a monitorização constituem “processos distintos, mas 

intimamente interligados” (AAE, 2015). Embora a aprendizagem seja o objetivo dominante de todas 

as avaliações, a monitorização consiste numa ferramenta mais orientada para efeitos de controlo e 

gestão (CE, 2014). No entanto, conforme referido pela AAE (2015), ambas podem ajudar a determinar 

se uma dada política ou conjunto de ações foram não só eficazes a atingir os seus objetivos, mas se 

também o fizeram de forma eficiente. 
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Avaliação 

Em termos gerais, a avaliação constitui um processo sistemático e objetivo de recolha de informação 

relativa a projetos, programas ou planos, pretendendo-se uma apreciação do seu propósito e execução, 

assim como da relevância, utilidade e eficiência das medidas contempladas. (AAE, 2014; CE, 2014).  

De acordo com Guyadeen e Seasons (2015), “a avaliação desempenha um papel importante no 

planeamento pois (i) aumenta a sua legitimidade, (ii) enriquece o processo de decisão e (iii) fomenta 

uma aprendizagem contínua” e, “quando efetuada corretamente, pode ajudar a aumentar a capacidade 

institucional de desenvolver, implementar e analisar iniciativas de planeamento”.  

Scheirer et al. (2012) entendem que o objetivo principal da avaliação passa pelo aperfeiçoamento dos 

programas e planos, no sentido de se promover melhorias a nível social, aproveitando para referir que 

a mesma não se deve focar somente na produção de informação per se, ainda que este constitua o 

intuito de um processo de investigação. Assim sendo, Coutinho-Rodrigues et al. (2011) referem que “o 

processo de avaliação deve ser cientificamente coerente, sendo que a sua adequação depende não só 

da quantidade e qualidade da informação reunida, mas também das características oferecidas ao 

utilizador”. Para Oliveira (2011), esta adequação da avaliação “às várias actividades que compõem o 

planeamento” também é importante, referindo então que “do mesmo modo que a prática de 

planeamento, o exercício de avaliação é um processo cíclico, ao longo do qual vão existindo momentos 

de interação com a primeira, com consequentes trocas de inputs e outputs entre ambas”. 

Em resumo, “a avaliação informa os decisores se, e com que grau de eficiência, os seus projetos, 

políticas, processos e/ou planos permitiram atingir as metas e objetivos definidos” (Guyadeen e 

Seasons, 2015). No entanto, esta prática pode tornar-se problemática consoante a complexidade e 

abrangência do objeto em estudo: 

“Uma das questões que se põem à avaliação é naturalmente a do confronto dos resultados com os 

objectivos, confronto que apresentará sempre dificuldades. Por um lado, é raro que alguma vez se 

possa falar de um objectivo único a atingir, além de toda a intervenção determinar efeitos secundários 

dada a complexidade e a interdependência da problemática urbana; por outro lado, mas grandemente 

em consequência disso, as políticas interactuam sendo difícil determinar o seu impacto final, sobretudo 

de forma individualizada para cada uma.” (Lopes e Pontes, 2010:365) 

 

Monitorização 

No decorrer da avaliação, existe uma necessidade de observar, ou seja, de monitorizar (CE, 2014). 

Entende-se a monitorização como “um processo contínuo de análise relativo ao progresso efetuado em 

termos de planeamento” (AAE, 2015), sendo que o seu objetivo “pode ser descrito como a capacidade 

de se acompanhar o progresso de uma intervenção, através da recolha sistemática de dados relativos 

a indicadores pré-especificados, e relacionando-se as medidas com os objetivos e inputs” (AAE, 2014). 
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Contudo, não se pensa que se deva resumir a monitorização a um simples processo de observação e 

acompanhamento, senão repare-se: 

“Monitorização é acompanhamento de uma determinada situação que pode evoluir no espaço e no 

tempo, tendo em vista o seu controle. É uma contínua supervisão, em tempo real, de um conjunto de 

variáveis num determinado espaço geográfico. Mas a Monitorização não é apenas uma actividade 

passiva, assente numa descrição objectiva que requer observação, contagens, levantamentos, 

medições e registo de dados. Monitorização é também reacção e intervenção, no sentido de fazer 

despoletar medidas no devido tempo, levando em conta todas as variáveis que se entenderem 

relevantes.” (Silva, 2017:26) 

Mascarenhas et al. (2012) reconhecem que a monitorização constitui “uma questão desafiante e 

fundamental no processo de planeamento”, não sendo fácil “compreender se os planos conseguem 

atingir as suas metas (…) a nível territorial”. Não obstante um “interesse em desenvolver mais 

esquemas de monitorização para efeitos de ordenamento do território” (Guyadeen e Seasons, 2015), 

o seu acompanhamento é frequentemente dificultado por fatores como a “insuficiência de 

metodologias, deficiências nos conteúdos dos planos e limitações nos recursos disponíveis” 

(Mascarenhas et al., 2012). De facto, Seasons (2003a) refere que surgem frequentemente 

preocupações com constrangimentos a nível de tempo, orçamento e competências, pelo que é 

importante que a monitorização e a avaliação sejam “eficientes, eficazes e de fácil gestão”, devendo, 

no entanto, “gerar informação relevante”. Requer-se então “aptidões políticas e sociais, como a 

facilitação, a negociação e a cooperação” (Hoernig e Seasons, 2004). 

Wong (2006) comenta que a monitorização era inicialmente encarada como um “mecanismo de 

correção de erros”, permitindo o ajuste ou acerto de planos territoriais conforme eventuais feedbacks 

negativos. Sabendo que “(…) surge relacionada fundamentalmente com a recolha de dados e 

informação tendo em vista o acompanhamento de uma determinada situação” (Silva, 1998), a 

monitorização tem vindo a ser integrada no processo de planeamento, de forma a conseguir-se dar 

resposta “à necessidade de se provar que as políticas de ordenamento do território se baseiam em 

factos robustos e que conseguem efetivamente concretizar os objetivos das entidades governativas 

(…)” (Wong, 2006).  

Recapitulando, o processo de monitorização implica “uma avaliação continuada das atividades 

previstas em políticas, programas (…) ou planos”, exigindo para tal uma recolha frequente de dados 

relevantes e a sua posterior interpretação (Seasons, 2003a). Assim, para efeitos de gestão territorial, a 

monitorização deve cumprir dois aspetos cruciais: (i) avaliar o sucesso dos planos e políticas territoriais 

e (ii) antecipar eventuais desenvolvimentos futuros (Mascarenhas et al., 2012). Silva (1998) enuncia 

cinco fatores de sucesso do processo de monitorização, os quais “(…) se julga serem fundamentais e 

que muito poderão contribuir para o seu sucesso ou insucesso”: 

(i) Existência de dados, que permita a construção de informação fundamental necessária para 

fundamentar a análise crítica, quer a que seja gerada internamente ou por outras entidades, quer 

aquela que impõe procedimentos específicos para a sua recolha intencional; 
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(ii) Capacidade de avaliação crítica, em grande medida dependente da existência e capacidade 

dos recursos humanos, dos recursos materiais e dos instrumentos técnicos postos à disposição 

e da existência de um bom sistema de referência prefigurado pelo próprio plano; 

(iii) Capacidade de resposta do processo de planeamento, no que respeita à tomada de decisões 

com grande sentido de oportunidade, relativamente às correcções que for necessário introduzir; 

(iv) Divulgação de resultados como forma de auxiliar a percepção dos benefícios que um processo 

desta natureza introduz no exercício da actividade de Planeamento ao nível municipal, 

percepção dos benefícios que será o principal “carburante” da função monitorização e importante 

factor motivador dos técnicos envolvidos; 

(v) Empenho e persistência por parte dos actores em manter activo e actual o processo de 

monitorização e em resistir à desmotivação, por exemplo, por falta de apoio ou desinteresse 

político. (Silva, 1998) 

 

3.2. A temporalidade e os diferentes níveis da avaliação em planeamento 

 

De acordo com Alexander (2006), a avaliação deve estar presente ao longo de todas as etapas do 

processo de planeamento. Do ponto de vista temporal, é então possível diferenciar-se três tipos ou 

fases de avaliação: (i) a avaliação ex ante, (ii) a avaliação ex post e (iii) a avaliação in continuum 

(também referida como on-going ou mid-term na literatura). De forma sucinta, e conforme representado 

na Figura 6, as avaliações ex ante ocorrem durante a fase de desenvolvimento do plano, as avaliações 

in continuum decorrem ao longo da implementação do plano e as avaliações ex post dedicam-se à 

verificação dos resultados obtidos pelo plano, findo o prazo do mesmo (Guyadeen e Seasons, 2015). 

 

 

Figura 6: A temporalidade na avaliação. Silva (2017). 
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Bartolini e Viaggi (2010) evidenciam uma interligação entre elas, notando que “devem ser comparáveis 

em termos de critérios e objetivos”. De facto, Alexander (2006) realça a importância de se considerar e 

relacionar os três tipos de avaliação mencionados, referindo uma “claridade no mapeamento dos 

impactos e nos padrões de distribuição dos resultados”. E se as avaliações in continuum e ex post 

coincidem ao abordar as fases mais tardias do processo de planeamento, estas tendem a ser 

desfavorecidas face ao maior interesse, por parte das entidades dedicadas ao planeamento, nas 

avaliações ex ante (Guyadeen e Seasons, 2015). Oliveira (2011) também cita a “predominância” da 

avaliação ex ante, uma realidade que refere ser “indissociável da valorização da fase de elaboração do 

plano, (…) em detrimento do seu processo de implementação” e, portanto, “(…) semelhante à própria 

prática de planeamento, onde a fase de elaboração do plano é sobrevalorizada relativamente ao 

processo de implementação e à gestão urbanística”. 

Conforme já referido, a avaliação ex ante situa-se na fase inicial do processo de planeamento (Oliveira, 

2011). Sendo uma avaliação a priori, exige a projeção de possíveis impactos associados a uma 

determinada iniciativa, antes de ocorrer a sua implementação (Alexander, 2006). Procede-se então à 

“comparação de alternativas possíveis, no sentido de escolher a melhor solução para posterior 

aprofundamento” (Oliveira, 2011). O facto de se avaliar antes de se proceder à tomada de decisões e 

investimento de recursos, assumindo uma recolha de informação pertinente, permite o aperfeiçoamento 

das referidas decisões (Alexander, 2006). 

Por outro lado, a avaliação ex post decorre no final do período de implementação dos planos, por vezes 

até mais tarde, por forma a conseguir-se medir os impactos e resultados dos mesmos (Alexander, 

2006). A avaliação ex post “revê todo o processo de elaboração e implementação do plano e emite um 

juízo de valor acerca do seu sucesso” (Oliveira, 2011), ponderando normalmente uma “análise 

sistemática das relações entre inputs, outputs e impactos, com o intuito de se explicar os resultados 

observados” (Alexander, 2006). Desta forma, Oliveira (2011) crê que “um dos propósitos desta forma 

de avaliação é aprender com a experiência, seja para aplicar esse conhecimento no mesmo contexto 

espacial numa situação futura, seja para o aplicar em situações distintas”. No entanto, embora 

reconheça que a avaliação ex post constitui um “campo diverso de considerável interesse intrínseco”, 

Alexander (2006) não lhe atribui relevância num contexto de avaliação de planos.  

Por último, a avaliação in continuum (ou on-going) desenvolve-se paralelamente à implementação do 

plano, sendo então indicada para monitorizar o referido processo de implementação e, portanto, 

verificar a sua conformidade face às metas pré-estabelecidas (Alexander, 2006). Oliveira (2011) 

menciona que “esta forma de avaliação analisa os primeiros resultados concretos do plano e a 

utilização dos recursos, pelo que necessita de um conjunto de informações que devem ser fornecidas 

por um sistema de informação adequado”. Adicionalmente, Silva (1998) esclarece que “este modo de 

avaliação solicita, em simultâneo, quer a avaliação ex ante quer a avaliação ex post com a vantagem 

de, comparativamente à aplicação tradicional destes tipos de avaliação, ser mais profícua, 

possibilitando que o processo aproveite as suas consequências ao longo do período de implementação 

do plano-processo”. 



21 
 

Procurando consolidar o conteúdo exposto no presente subcapítulo, apresenta-se seguidamente a 

Figura 7. 

 

 

Figura 7: O ciclo ideal de avaliação em planeamento. Adaptado de Bartolini e Viaggi (2010). 

 

Conforme referido por Bartolini e Viaggi (2010), a quantificação da eficácia e eficiência do plano 

constitui um aspeto transversal aos três tipos de avaliação acima mencionados; contudo, apenas as 

avaliações ex ante e in continuum conseguem quantificar a sua relevância. 

Silva (1998) afirma existir uma relação entre as avaliações ex ante e ex post, ao referir que ambas 

necessitam de “mais trabalho de investigação por forma a permitir o aperfeiçoamento dos planos e 

portanto do processo de planeamento”. Embora Alexander (2006) afirme que “a avaliação a priori 

constitui a principal preocupação da avaliação em planeamento”, Silva (1998) refere que “o enfoque 

progressivo no processo, em vez de no produto, e portanto no plano-processo, cíclico, reflexivo e 

negociado vem colocar de outro modo o problema da avaliação”, pelo que, para efeitos de 

monitorização, “passa a fazer mais sentido exercer a avaliação in continuum, de forma continuada (…)”. 

Relembrando que “o estudo das dimensões on-going e ex post tem uma expressão extremamente 

reduzida” no contexto da avaliação em planeamento (Oliveira, 2011), surge uma oportunidade de se 

aprofundar sobre práticas de avaliação in continuum (ou on-going, aproveitando a terminologia do 

autor) e portanto, considerando a temática abordada na presente dissertação, o processo de 

monitorização. Com maior enfoque na temática de planeamento e ordenamento do território, Silva 

propõe uma redefinição do conceito de monitorização que, em jeito de conclusão, se passa a enunciar: 

“Uma função de avaliação in continuum, susceptível de autonomização, tendo como objectivo contribuir 

para tornar mais efectivo o processo de planeamento e os seus instrumentos.” (Silva, 2017:27) 



22 
 

Para além da vertente temporal, importa esclarecer que a avaliação (e, por conseguinte, a 

monitorização) podem ocorrer a diferentes níveis relativamente à temática de planeamento territorial. 

Partindo da dissociação que Silva (2017) efetua entre o ‘plano’ e o ‘sistema real’ (Figura 8), o mesmo 

autor defende que a avaliação pode ocorrer ao nível: (i) do processo, (ii) do plano e (iii) do território. 

  

 

Figura 8: A desejada aderência ou correspondência entre plano e território. Silva (2017). 

 

Relativamente ao ‘processo’, Silva (2017) refere uma preocupação de avaliação da qualidade das 

“organizações, serviços e produtos”. Por outro lado, o ‘plano’ relaciona-se com a monitorização das 

“ações” e “elementos formais do plano”, assim como de “objetivos, políticas e estratégias”. Por último, 

associa-se ao ‘território’ o conceito de “monitorização do estado do ordenamento do território”, a qual 

acredita processar-se de acordo com três dimensões: (i) a sustentabilidade, (ii) a coesão territorial e 

(iii) as políticas nacionais. Assim sendo, Silva (2017) ressalva uma distinção entre a “avaliação e 

monitorização de planos” e a “monitorização do estado do ordenamento do território”. 

 

3.3. Monitorização com recurso a indicadores 

 

Guyadeen e Seasons (2015) mencionam a “necessidade de identificar, e testar, métodos e métricas 

vocacionados para a avaliação dos resultados e da eficácia de planos”. Seasons (2003a) relembra a 

responsabilidade, por parte das entidades decisoras, de “entender claramente as forças em jogo, assim 

como os impactos das suas decisões”. De forma a melhor aferir a implementação de um plano, esta 

“deve ser suportada por múltiplos métodos de análise, tanto quantitativos como qualitativos” (Guyadeen 

e Seasons, 2015), pelo que “os processos de monitorização e avaliação, quando suportados por uma 

fundação de indicadores, podem cumprir estes requisitos” (Seasons, 2003a). 

A aplicação de indicadores possibilita que os processos de decisão contemplem as múltiplas dimensões 

que lhes estão associadas (Hiremath et al., 2013). Desta forma, Hoernig e Seasons (2004) afirmam 

que as estratégias de monitorização baseadas no uso de indicadores possuem “grande potencial para 

suportar a prática de planeamento”, devido à sua capacidade de considerar os mais diversos aspetos. 

Na área da sustentabilidade urbana, Shen et al. (2011) referem a necessidade de se monitorizar a 

implementação das diversas políticas, “identificando e selecionando conjuntos de indicadores aptos 
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para monitorizar e fornecer os feedbacks necessários ao cumprimento de um estado de 

sustentabilidade desejado”, aludindo à importância dos indicadores enquanto ferramentas de medição 

de performance. Mais preocupada com a acessibilidade de espaços verdes urbanos, La Rosa (2014) 

acredita que os indicadores “representam ferramentas muito úteis em planeamento urbano”, ao serem 

capazes de “fornecer uma base sólida, a partir da qual se desenvolva políticas diferenciadas para um 

ambiente urbano saudável e mais habitável”. Haapio (2012) afirma que atualmente se “encoraja a 

medição do desenvolvimento sustentável com base em indicadores ou critérios de avaliação” e que, ao 

fazê-lo, estabelece-se “um suporte notável a processos de tomada de decisão”, assim como um 

possível “meio de comparação entre municípios e áreas urbanas”. 

Hoernig e Seasons (2004) sugerem então que todo o indicador se encontra associado a uma 

determinada estratégia de monitorização. Assim sendo, Hiremath et al. (2013) creem que metodologias 

assentes no uso de indicadores permitem o desenvolvimento de sistemas de monitorização 

“sustentáveis e autorregulados”. Partindo do princípio que “os indicadores providenciam uma base de 

informação monitorizada de forma continuada”, com o intuito de se “identificar tendências e padrões” 

(Seasons, 2003a), pode-se certamente afirmar que “os indicadores de monitorização sinalizam assim 

(…) o sucesso/insucesso da convergência entre (…) dois estados no futuro – o estado desejado e o 

que efectivamente acontece” (Silva, 1998). 

Relembrando que os indicadores, só por si, representam apenas informação solta, Wong (2006) 

acredita que é antes “a análise dos indicadores, em função de um contexto mais amplo e dos objetivos 

das políticas, que proporciona uma mais-valia” ao processo de monitorização. Hoernig e Seasons 

(2004) referem então que “a ligação entre o conhecimento gerado através de indicadores de 

monitorização e a aplicação prática do referido conhecimento, não é automática”. 

Desta forma, e considerando “o constante bombardeamento de todo o tipo de indicadores de 

monitorização”, Wong (2006) comenta que se deve “racionalizar estes conjuntos de indicadores e 

manter a sua metodologia simples e transparente, de forma a garantir-se uma maior compreensão”. 

Esta afirmação torna-se relevante face à problemática exposta por Hoernig e Seasons (2004), ao 

referirem que o constante desenvolvimento de indicadores e esquemas de monitorização pode levar a 

uma situação em que se dispõe efetivamente de bastantes dados, mas pouca informação. De forma a 

evitar-se este fenómeno, os mesmos autores aconselham que se “entenda claramente o propósito, o 

objetivo e a aplicação das atividades de monitorização”. Paralelamente, Guyadeen & Seasons (2015) 

referem que a recolha de dados pode constituir um processo dispendioso em termos de recursos, 

especialmente ao considerar-se um conjunto abrangente de indicadores que aborde as diversas 

temáticas normalmente consideradas em planeamento (fatores económicos, sociais, etc.), tornando-se 

mesmo “um desincentivo à inclusão de procedimentos de avaliação e monitorização nos planos”. 

Assim, de forma a ser útil e eficaz, uma determinada metodologia de monitorização assente em 

conjuntos de indicadores deve ser devidamente contextualizada, i.e., deve ser formulada para 

abordar as políticas e objetivos particulares de cada território (González et al., 2015). Como tal, 

Hiremath et al. (2013) afirmam não ser possível dispor-se de uma metodologia de indicadores 

compatível ou adequada para todas as situações, ao que se deve “escolher cuidadosamente as 
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métricas que permitam maximizar a sua relevância e eficácia”. No entanto, nem sempre é fácil 

concretizar-se esta tarefa, atendendo ao facto de que “políticas distintas enfatizam de forma diferente 

as diversas problemáticas”, sendo necessário considerar-se “diferentes unidades espaciais de 

observação” (Wong, 2006). 

 

3.4. Análise espacial num contexto de monitorização 

 

Entende-se que o ordenamento do território se refere maioritariamente à capacidade de gestão das 

diversas tipologias de uso do solo (González et al., 2015). Deve-se então determinar e equilibrar as 

diferentes exigências que constam da procura (Segura e Mateos, 2017), pois apenas através de 

“padrões de desenvolvimento mais balanceados e da redução de disparidades” se consegue uma maior 

coesão territorial (González et al., 2015). Não é de todo surpreendente que Lopes e Pontes (2010) 

encarem a distribuição dos usos do solo como uma “fonte de conflitos frequente”, ao saber que Segura 

e Mateos (2017) identificam uma “crescente complexidade nas políticas de ordenamento do território”, 

a qual creem dever-se a dois fatores: (i) a diversidade de procedimentos organizacionais, dentro e entre 

países, e (ii) a quantidade de entidades envolvidas nos processos de decisão relacionados com a 

gestão territorial. Assim sendo, faz sentido que Comino e Ferretti (2016) constatem que “a otimização 

dos vários usos do solo representa atualmente um desafio para governos e gestores do território”. 

González et al. (2015) mencionam então que, à medida que a pressão da urbanização aumenta sob os 

territórios, torna-se cada vez mais desafiante aprovisionar solos para outros usos (enumerando 

exemplos como a agricultura, lazer, etc.), assim como evitar ocorrências de fragmentação e dispersão. 

Para Kong et al. (2012), o desenvolvimento de urbanização constitui um dos principais fenómenos 

incitadores de alterações no uso do solo, referindo que a “urbanização rápida e persistente se encontra 

associada ao esgotamento de recursos naturais e ao agravamento das condições ambientais a nível 

urbano”. Adicionalmente, o rápido crescimento da densidade populacional em zonas urbanas implica o 

devido acompanhamento a nível de infraestruturas e serviços, de forma a conseguir-se responder às 

necessidades da população (Rathore et al., 2016). Ao monitorizar-se as alterações de uso do solo, 

“torna-se possível examinar tendências indesejáveis, tais como a dispersão urbana e a perda de 

habitats significativos” (González et al., 2015). 

Oliveira (2011) expõe que “a relação entre o pensamento morfológico e a prática de planeamento 

urbano tem vindo a desempenhar, nos últimos anos, um papel central na investigação sobre forma 

urbana”. Lowry e Lowry (2014) identificam a medição e a caracterização da forma urbana como 

processos importantes para analistas e decisores na área do planeamento, sendo que Bourdic et al. 

(2012) complementam ao afirmar que não só a forma urbana, mas também a distribuição espacial das 

atividades e a organização urbana em si representam “aspetos cruciais” na sustentabilidade das 

cidades. Ainda que “o planeamento de desenvolvimento urbano constitua um processo interdisciplinar 

e cada vez mais complexo” (Van Herzele e Wiedemann, 2003), a sua monitorização representa “uma 

necessidade absoluta, de forma a garantir-se a sustentabilidade das cidades no futuro” (Kong et al., 
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2012). De acordo com Fenta et al. (2017), o desenvolvimento urbano sustentável apenas é possível 

através de políticas de planeamento que efetivamente compreendam “as dinâmicas e padrões 

espaciais da expansão urbana”. Contudo, Pham et al. (2011) denotam uma certa escassez de 

informação relacionada com o uso e ordenamento do território, afirmando que esta não é atualizada 

com frequência suficiente para acompanhar as diversas transformações a nível urbano. Os mesmos 

autores frisam então que a perceção dos diferentes padrões de desenvolvimento urbano, ao longo do 

tempo, constitui um requisito fundamental à monitorização das transformações em áreas urbanas. 

Torna-se então interessante mencionar as potencialidades da AE que, ao incorporar dados geográficos, 

proporciona diversas vantagens às entidades envolvidas em planeamento. A AAE (2001) expõe 

algumas das suas capacidades, as quais se passam a enunciar: (i) explorar as relações espaciais entre 

diversos elementos, tanto reais como teóricos, (ii) extrair ou criar informação nova ao relacionar um 

determinado conjunto de dados geográficos e (iii) estudar as formas e localizações de elementos 

geográficos, assim como as relações entre estas. 

Neste contexto, importa referir que Van Herzele e Wiedemann (2003) consideram a aplicação dos SIG 

como uma “potencial ferramenta de monitorização”. De facto, Comino e Ferretti (2016) referem que, 

aquando da utilização de um SIG do território em estudo, a AE constitui uma ferramenta fundamental 

de monitorização, ao permitir ter em conta a distribuição espacial dos indicadores considerados. 

Göçmen e Ventura (2010) afirmam que a utilização dos SIG, para fins de planeamento territorial, tem 

vindo a aumentar nas últimas décadas, justificando tal facto com “os recentes avanços a nível de 

hardware e software (destacando a possibilidade de se visualizar um SIG através da internet), a 

divulgação de tecnologias de análise espacial no ramo educativo, a crescente facilidade de se obter 

conjuntos de dados e uma maior adesão às referidas tecnologias” por parte das entidades envolvidas 

em planeamento.  

Fenta et al. (2017) mencionam que, nos últimos anos, têm-se registado avanços a nível da precisão e 

disponibilidade das imagens de satélite e, por conseguinte, dos dados resultantes de processos de 

deteção remota. A combinação dos SIG com informação proveniente de deteção remota tem vindo a 

ser “reconhecida como uma ferramenta poderosa e economicamente eficiente, para fins de deteção e 

análise das dinâmicas espaciais e temporais resultantes do crescimento urbano e das alterações na 

ocupação e uso do solo” (Yin et al., 2011), i.e., possibilita “análises quantitativas dos ritmos e padrões 

de expansão urbana a custo razoável e com uma maior precisão” (Fenta et al., 2017). 

De acordo com Schwarz (2010), recorre-se habitualmente a dois métodos para fins de medição da 

forma urbana: (i) as spatial ou landscape metrics (métricas espaciais ou da paisagem) e (ii) os 

indicadores socioeconómicos. As métricas espaciais, bastante pertinentes à temática explorada na 

presente dissertação, proporcionam “um nível adicional de riqueza à informação quantitativa 

relacionada com a estrutura e os padrões da paisagem urbana, efetivamente capturando as dinâmicas 

do crescimento urbano” (Herold et al., 2003). Lowry e Lowry (2014) referem que, enquanto os 

urbanistas aplicam as referidas métricas para “ampliar o seu conhecimento sobre o ambiente em que 

vivemos”, os responsáveis pelo planeamento e os decisores políticos usam-nas para “avaliar e 

promover as políticas relacionadas com o uso do solo e desenvolvimento urbano”. Ainda que a sua 
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utilização possa relacionar-se com objetivos ou propósitos diferentes, esta revela-se vantajosa ao 

oferecer um método de descrição compreensivo dos fenómenos de expansão urbana, assim como um 

método comparativo com a teoria e entre cidades (Herold et al., 2003). À semelhança do que foi 

previamente referido em relação ao uso de indicadores, Fenta et al. (2017) lembram que “uma métrica 

espacial, só por si, não consegue capturar todos os aspetos relacionados com as características de 

uma paisagem”, recomendando-se antes “um conjunto de métricas selecionadas” e, portanto, 

adequadas à “descrição quantitativa da composição e configuração” da referida paisagem. 

Reiterando, uma metodologia de AE que combine a aplicação de métricas com imagens de deteção 

remota multi-temporal constitui uma poderosa ferramenta para fins de modelação e monitorização 

urbana, ao caracterizar quantitativamente dinâmicas decorrentes de alterações na ocupação e uso do 

solo (e, naturalmente, de processos de expansão urbana), fornecendo assim informação essencial à 

compreensão dos impactos resultantes de decisões e políticas na área do planeamento urbano (Pham 

et al., 2011; Yin et al., 2011; Herold et al., 2003). 

Nedovic-Budic et al. (2016) acreditam que a crescente disponibilidade destes novos recursos (seja a 

nível de dados, indicadores ou ferramentas), permitem que as diversas entidades envolvidas em 

planeamento “compreendam melhor os desafios, façam decisões informadas e que antecipem os 

efeitos das suas intervenções em regiões urbanas”. 

Coutinho-Rodrigues et al. (2011) reconhecem “uma necessidade de se integrar dados geográficos com 

técnicas algorítmicas” aquando da análise de problemas de decisão, ao que Comino e Ferretti (2016) 

valorizam “procedimentos metodológicos integrados” que procurem combinar sistemas de 

indicadores com a AE. Alguns anos antes, já Hoernig e Seasons (2004) haviam sugerido investigar 

de que forma “a sofisticação dos SIG e a automatização dos sistemas administrativos poderiam ajudar 

a integrar funções de monitorização no desenvolvimento, implementação e avaliação das políticas”. 

Silva (1998) refere que “a decisão de utilizar os SIG para a monitorização de um PDM cria a 

oportunidade para criar uma infra-estrutura de produção regular, circulação e partilha de dados, 

interserviços municipais e entre a Câmara e os outros centros externos produtores de informação, que 

sirva com mais eficácia aquela tarefa”. 

Sabendo que Hiremath et al. (2013) consideram os indicadores fulcrais na “formulação de métodos 

claramente articulados para fins de medição e divulgação da sustentabilidade a nível urbano” e que 

González et al. (2015) mencionam que o uso de indicadores espaciais permite a “medição do progresso 

efetuado em relação às metas pré-estabelecidas nas políticas”, faz todo o sentido que se procure 

conjugar as capacidades dos SIG com a aplicação de indicadores (ou métricas) para fins de 

monitorização territorial, ao que Silva (1998) menciona que um determinado “(…) conjunto de 

indicadores e as variáveis que os formam, quando numeroso pode justificar a construção de uma base 

de dados, em íntima articulação com um SIG, por forma a consolidar em termos organizacionais, o 

carregamento e gestão dos dados que lhe estiverem subjacentes”, devendo-se, contudo, ter em conta 

a limitação presente em La Rosa (2014), onde a autora refere que a escolha dos indicadores a serem 

empregues num esquema de monitorização territorial, se encontra fortemente influenciada pela 

disponibilidade dos conjuntos de dados geográficos.  
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4. O DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DE SISTEMATIZAÇÃO 

DE INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO 

 

4.1. A sistematização de indicadores 

 

É sabido que a literatura dedicada à temática dos indicadores é extensa, existindo atualmente um 

imenso catálogo, não só de indicadores, mas também de modelos de indicadores (Seasons, 2003a). 

Aproveitando a analogia referida pela AEA (2001), em que “cada indicador, só por si, conta apenas 

uma parte da história”, torna-se evidente a necessidade de se combinar indicadores, com vista a obter-

se uma visão panorâmica e completa da problemática em estudo. 

Comino e Ferretti (2016) afirmam que “sozinho, um indicador fornece pouca informação, a não ser que 

se encontre associado a um sistema de indicadores”. Supõe-se que apenas desta forma se consiga a 

“abordagem sistemática e uniforme” que Wong (2006) associa aos indicadores. Esclarece-se então que 

um modelo de indicadores constitui “um acordo que define os objetivos gerais e outputs medidos 

através de uma seleção de indicadores” (CE, 2015). Pretende-se uma agregação de “vários indicadores 

correlacionados a nível lógico e funcional, capazes de descrever diversos fenómenos associados entre 

si ou que precisem de ser interpretados de forma coordenada” (Comino e Ferretti, 2016). 

Relembra-se que é possível sustentar-se processos de decisão, planeamento, monitorização e 

avaliação através da aplicação de indicadores, sendo para tal necessário que se determine os que 

melhor se enquadram na situação em estudo (Seasons, 2003a), levantando-se aqui um desafio 

relativamente à escolha das metodologias e dos indicadores mais apropriados, sendo este um aspeto 

particularmente importante para o decisor (Perdicoúlis e Glasson, 2011), especialmente quando se 

debruça sobre um assunto tão abrangente como a avaliação de políticas públicas: 

“Neste contexto de relevância política da avaliação e de abundância de dados administrativos, a 

produção de sistemas de indicadores revela‐se um instrumento recorrente e particularmente útil para 

geração dessas avaliações. Os sistemas de indicadores analisados partilham este objectivo de servir 

de instrumentos para avaliação de políticas públicas, mas apresentam metodologias e estruturações 

distintas no modo de o alcançar.” (Vilares, 2010:42) 

Tanguay et al. (2010) acreditam existir várias possíveis metodologias de desenvolvimento e de 

sistematização de indicadores, cada qual com as suas vantagens e desvantagens. Para Perdicoúlis e 

Glasson (2011), a escolha dos indicadores implicará um compromisso por parte da equipa de 

planeamento responsável, sendo inclusivamente capaz de influenciar o estilo do referido processo, 

podendo tanto ser “fast and light” como “deep and delayed”, acabando então por se refletir em dois 

aspetos cruciais: na eficácia e nos riscos assumidos. Face à impossibilidade de os indicadores 

refletirem todos os possíveis aspetos, Van Herzele e Wiedemann (2003) referem existir uma tentação 

de se adicionar mais e mais parâmetros ao sistema, correndo-se o risco de se sabotar “a função 

principal de um sistema de indicadores”, i.e., a simplificação da comunicação. 
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Perdicoúlis e Glasson (2011) afirmam existir várias possíveis formulações de conjuntos de indicadores 

para retratar o mesmo fenómeno, todas elas desenvolvidas de forma diferente e de acordo com os 

propósitos dos seus criadores e, portanto, com o que lhes aparenta ser importante. Não sendo então 

possível definir-se um método perfeito para sistematizar indicadores, Wong (2006) entende que a 

escolha dos indicadores e dos pesos correspondentes devem relacionar-se com as políticas em 

consideração. 

Ainda que muitos sistemas de indicadores considerem “como quadro de referência a identificação de 

temas ou domínios de observação, produzindo uma estruturação equivalente do sistema”, Vilares 

(2010) realça o facto de os resultados finais serem idealmente “apresentados em estreita conexão 

com os objectivos estratégicos da política”. De forma sucinta, Comino e Ferretti (2016) referem que 

a correspondência de um indicador a objetivos e valores específicos, assim como a sua definição em 

termos espaciais, permitem torná-lo “uma ferramenta de apoio à decisão mais compreensiva”.  

Adicionalmente, Wong (2006) regista uma estreita ligação entre as componentes política e espacial 

aquando do desenvolvimento de indicadores em planeamento urbano, referindo, contudo, que “o 

enfoque na dimensão espacial (…) tem levantado uma série de problemáticas e dilemas metodológicos 

ao desenvolvimento de modelos de indicadores”. Assim, é compreensível que Seasons (2003a) afirme 

que “as cidades (…) necessitam de orientação relativamente à escolha dos indicadores mais 

apropriados”, concluindo de seguida que se deva procurar desenvolver modelos, metodologias ou 

cenários que permitam identificar e realçar os indicadores mais adequados a um determinado 

contexto ou situação específica. 

 

 

Figura 9: Os três tipos de conjuntos de indicadores. Adaptado de Perdicoúlis e Glasson (2011). 
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O diagrama representado na Figura 9 resume os diferentes tipos de conjuntos de indicadores propostos 

por Perdicoúlis e Glasson (2011), assim como as suas potenciais utilizações e as características da 

informação neles transcrita. O sistema real representa o grau máximo em termos de informação, 

correspondendo à totalidade dos seus elementos constituintes e das ligações entre si. Os autores 

defendem que o sistema em estudo pode ser descrito conforme três diferentes tipos de conjuntos de 

indicadores: os modelos, os índices e as antologias. À medida que se opta por uma alternativa situada 

mais à direita no diagrama, regista-se uma perda na quantidade e diversidade da informação 

transmitida. Note-se, contudo, que esta perda não é necessariamente negativa ou indesejável, 

dependendo sempre do contexto e das intenções por detrás do desenvolvimento do conjunto de 

indicadores. Assim, importa enunciar as definições referidas pelos autores, com vista a diferenciar-se 

os três tipos de conjuntos, abordando os seus objetivos, características-chave e situações mais 

adequadas à sua aplicação: 

(i) Antologia de indicadores, onde ocorre uma compilação de aspetos de interesse, mesmo que 

não exista uma relação explícita entre eles. Como tal, devem ser preferencialmente usadas para 

fins de “alerta”, i.e., em situações em que se pretenda identificar quando e onde algo se encontra 

a decorrer abaixo de padrões estabelecidos; 

(ii) Índice de indicadores, onde ocorre uma compilação de aspetos complexos, requerendo 

cálculos que relacionam informações mais simples. São descritos como “a utilização numérica 

de indicadores”, focando-se em cálculos que relacionam inputs e outputs, não sendo necessário 

conhecer a estrutura ou função do sistema em estudo; 

(iii) Modelo de indicadores, onde ocorre uma compilação de aspetos simples ou complexos, mas 

que se relacionam dinamicamente entre si através de relações causais, concebendo-se 

efetivamente modelos funcionais. Pretendem replicar o sistema real numa escala menor, de 

forma a conseguir-se compreender algumas das relações causais presentes no referido sistema. 

(Perdicoúlis e Glasson, 2011) 

 

Conforme referido anteriormente, não se pode afirmar que uma determinada tipologia seja superior às 

restantes. Ainda que o modelo de indicadores aparente ser a escolha mais completa e acertada pois 

“(…) a opção mais eficaz e com menor risco é a que inclui explicações causais completas e, 

consequentemente, permite uma compreensão suficiente”, não se pode dizer que seja a opção mais 

eficiente, pois “o aumento da eficiência requer prática em modelação de sistemas e experiência geral 

em planeamento” (Perdicoúlis e Glasson, 2011). 

Haverá certamente situações em que seja preferível optar pelas opções de acessibilidade mais 

imediata, seja através do uso de “(…) antologias de indicadores, para aplicações rápidas e menos 

formais, ou de conjuntos de índices, para abordagens computacionais” (Perdicoúlis e Glasson, 2011). 

Contudo, tendo em conta os objetivos e as atividades desenvolvidas na presente dissertação, fará mais 

sentido focar na figura do modelo de indicadores, pela sua melhor capacidade de descrever os diversos 

elementos e atividades que figuram no território, assim como de relacionar e compreender as diversas 

relações dinâmicas que se originam entre estes. 
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4.2. O processo de seleção dos indicadores 

 

Relativamente à seleção de indicadores a serem incorporados num determinado modelo, Vilares (2010) 

refere que, de um modo geral, a seleção “deve obedecer a um conjunto de critérios políticos, técnicos 

e comunicacionais que garanta a sua qualidade, fiabilidade e utilidade”. Kitchin et al. (2015) defendem 

que a mesma pode ocorrer segundo três princípios orientadores: (i) motivação política, (ii) 

disponibilidade dos dados ou (iii) motivação económica. Também a DGOTDU refere que: 

“Os critérios de selecção dos indicadores são em geral comuns aos diversos sistemas avaliados, 

destacando‐se dois essenciais: relevância política, i.e. capacidade para medir o desempenho e o 

progresso face a questões relevantes no âmbito do domínio ou intervenção pública; disponibilidade da 

informação, i.e. consideração, na selecção dos indicadores, dos custos inerentes à sua recolha e 

monitorização. Para além destes, destacam‐se outros, tais como: apreensibilidade, i.e. construir 

indicadores claros e de interpretação inequívoca; adequação aos utilizadores, i.e. ter em consideração 

o seu perfil e as suas necessidades; sensibilidade ao contexto e às alterações resultantes de 

intervenções políticas; comparabilidade no tempo e no espaço; robustez e fiabilidade científicas.” 

(Vilares, 2010:3) 

Wong (2006) afirma que a “análise e interpretação de indicadores deve aderir a um conjunto de 

princípios analíticos, com vista a maximizar-se o valor potencial dos indicadores reunidos e a minimizar-

se ocorrências de influência e distorção”. De um ponto de vista mais técnico, La Rosa (2014) enuncia 

três fatores que permitem determinar os indicadores mais adequados: (i) a finalidade e objetivos da 

pesquisa ou aplicação, (ii) a quantidade e a diversidade dos conjuntos de dados geográficos disponíveis 

e (iii) as escolhas ou suposições metodológicas. Evidencia-se a identificação de dois aspetos centrais 

passíveis de consideração aquando da seleção de indicadores, nomeadamente a relevância política, 

“numa óptica de monitorização e avaliação, os resultados dos indicadores apenas têm sentido se 

permitirem medir adequadamente o progresso em relação a questões identificadas como relevantes no 

âmbito da intervenção política ou do princípio público” e a disponibilidade da informação, devendo-

se “partir preferencialmente de dados cuja disponibilidade permita uma recolha sistemática com custo 

razoável a partir de condições técnicas e institucionais existentes” (Vilares, 2010). 

É essencial que “um conjunto de indicadores se insira e reflita o contexto exposto nas metas 

consideradas”, facilitando-se assim a sua implementação e a eficácia dos seus resultados (Turcu, 

2013). Relativamente ao desenvolvimento urbano sustentável, Shen et al. (2011) identificam a “seleção 

inadequada de objetivos e indicadores” como uma das principais causas prejudicadoras na obtenção 

dos níveis de performance desejados, sendo que Bartolini e Viaggi (2010) referem uma distorção 

suscetível de influenciar o processo de análise, podendo inclusivamente torná-lo enganador. Desta 

forma, Seasons (2003a) recomenda que “a seleção dos indicadores e correspondente processo de 

refinamento seja partilhado entre técnicos de planeamento e stakeholders locais, de forma a garantir-

se a utilidade e relevância dos indicadores e que estes sejam entendidos como tal”. 
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Ainda assim, mesmo que se procure desenvolver um conjunto de indicadores de forma meticulosa e 

integrada, não se pode esperar que o mesmo consiga ser “compreensivo a todos os níveis” (Turcu, 

2013). Talvez seja por isso que Shen et al. (2011) sugiram que “o processo de seleção de indicadores 

não se deva basear na maior recolha possível de informação, mas antes numa análise seletiva que 

permita determinar os que são realmente essenciais e mais prováveis de produzir informação 

fidedigna”. De facto, conforme referido por Vilares (2010), “é (…) preciso ter presente que a selecção 

de um número reduzido de indicadores permite conter os custos e concentrar os recursos, potenciando 

uma maior eficácia do sistema de monitorização e avaliação a implementar”. Esta eficácia relaciona-se 

com a capacidade de se recolher a informação necessária de forma simples e regular, devendo-se ter 

em conta a chamada “frequência de atualização”: 

“É preferível dispor de um conjunto de indicadores mais limitado mas oferecendo garantias de 

actualização ao longo do tempo do que ser muito extenso e abrangente, mas correndo o risco de perda 

de continuidade na sua actualização e a desmobilização dos técnicos envolvidos nesta tarefa. Será 

também desejável que a frequência de actualização seja directamente proporcional à dinâmica de 

alteração da própria realidade que se pretende medir.” (Silva, 1998:96) 

 

4.3. Categorização com base em análise espacial 

 

Conforme debatido anteriormente, reconhece-se grande potencial e relevância à aplicação da AE em 

planeamento territorial. Desta forma, num contexto de sistematização de indicadores, e em particular 

para fins de monitorização de planos territoriais, é certamente interessante que se procure identificar e 

catalogar conforme as diferentes formulações e capacidades da AE. Naturalmente, o foco principal 

passará pelas características mais físicas do território que, mesmo não sendo suficientes para acarretar 

uma avaliação tão multidisciplinar como a de um plano territorial, pode-se dizer que constituem uma 

componente importante no referido processo. 

Relativamente a esta temática, a literatura demonstra que vários autores procuraram identificar 

conceitos e temáticas-base passíveis de apoiar a estruturação do modelo de sistematização a ser 

proposto na presente dissertação. Desta forma, segue-se uma breve apresentação dos casos mais 

interessantes com vista a produzir-se um suporte teórico ao desenvolvimento do referido modelo. 

Bourdic et al. (2012) propõem um modelo de indicadores espaciais propícios à avaliação do sistema 

urbano, considerando uma escala geográfica de análise constituída por cinco níveis: “a cidade, a 

freguesia, o bairro, o quarteirão e o edifício”. Adicionalmente, e conforme exposto no Quadro 4, os 

autores sistematizam os indicadores de acordo com diferentes tipologias, de entre as quais “a 

intensidade, a distribuição, a proximidade, a conectividade, a diversidade e a forma”, afirmando que 

“estes conceitos constituem uma rede de análise que permite realçar o objetivo e o significado do valor 

do indicador”, sugerindo assim o tipo de formulação por detrás do cálculo do mesmo. 
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Quadro 4: Tipologias de indicadores espaciais para avaliação do sistema urbano. Bourdic et al. (2012). 

Tipologia Propósito Exemplos sugeridos 

Intensidade 
Medir a densidade ou concentração 

de um objeto a uma dada escala. 

Densidade habitacional. 

Concentração de pessoas. 

Distribuição 

espacial 

Medir a concentração relativa ou 

dispersão de objetos a uma dada 

escala, em comparação com todos os 

objetos a uma escala maior. 

Quantificar a distribuição de objetos 

de forma a avaliar a equidade. 

Distribuição de parques ou habitação 

social em bairros específicos, em 

comparação com toda a cidade. 

Proximidade 
Medir a distância entre dois 

elementos. 

Distância entre o local de residência e 

locais de lazer. 

Distância entre o local de trabalho e 

estações de transporte público. 

Conectividade 

Medir a acessibilidade relativa ou a 

interconexão espacial de um 

sistema/rede. 

Quantidade de diferentes maneiras de ir 

de um ponto para outro. 

Diversidade 

Medir a mistura e variedade de 

objetos de tipo semelhante a uma 

dada escala. 

Diversidade de usos do solo. 

Diversidade na dimensão das 

habitações por freguesia. 

Forma 

Medir a geometria dos elementos, o 

seu volume e footprint relativamente 

ao espaço envolvente. 

Formulações que pretendem descrever 

consumos energéticos e a relação das 

pessoas com o seu ambiente. 

Cércea volumétrica. 

 

Nedovic-Budic et al. (2016), dedicados à medição da forma urbana à escala da comunidade, afirmam 

que a mesma constitui “primariamente uma construção espacial inextricavelmente relacionada com os 

padrões de desenvolvimento e atividade humana”, ao que os autores admitem ser frequentemente 

definida de acordo com as seguintes características: 

(i) A conectividade (exemplificando com a rede viária e a mobilidade); 

(ii) Os tipos de uso do solo (destacando a sua intensidade, mistura e proximidade); 

(iii) A densidade e distribuição da população e do emprego (referindo termos tais como 

concentração, centralidade e agregação); 

(iv) A forma e contiguidade do meio edificado (dispersão versus fragmentação).  

Seguidamente, refere-se que “embora os estudos possam diferir nas formas de encarar e avaliar as 

características físicas das comunidades locais (…), eles sobrepõem-se consideravelmente a nível dos 

indicadores utilizados” (Nedovic-Budic et al., 2016). Partindo das características supramencionadas, os 

autores sumarizam diferentes temáticas de medição da forma urbana à escala das comunidades locais, 

as quais se encontram expressas no Quadro 5. 
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Quadro 5: Temáticas de medição da forma urbana à escala da comunidade. Nedovic-Budic et al. 

(2016). 

Temática de medição Conceito associado 

Densidade 
Número médio de unidades residenciais, comerciais (entre outras) 

por unidade de área de solo desenvolvido. 

Mistura de usos do solo 
Determinação do grau de existência comum dos diferentes usos do 

solo (e/ou funções relacionadas) numa dada área. 

Conectividade 
Objetividade das ligações e a densidade das conexões numa rua 

e/ou rede de transportes. 

Acessibilidade 

Capacidade de se chegar a locais comerciais, sociais, de lazer e de 

emprego a partir do local de residência. Acessibilidade ao nível 

pedonal, ciclável e de outros sistemas de transporte. 

Design ecológico 
Ocupação do solo que não tenha sido desenvolvido num local 

urbano e que demonstre importância ou benefício ambiental. 

 

Ao pretenderem avaliar e comparar a eficácia de um conjunto de dezoito métricas espaciais para fins 

de quantificação da forma urbana, Lowry e Lowry (2014) consideram quatro dimensões relativamente 

à mesma: (i) a densidade, (ii) a centralidade, (iii) a acessibilidade e (iv) a mistura de usos do solo. À 

semelhança do que se efetuou para as tipologias de indicadores espaciais propostas por Bourdic et al. 

(2012), lista-se seguidamente as referidas dimensões identificadas por Lowry e Lowry (2014) no Quadro 

6, assim como eventuais propósitos e exemplos enunciados pelos autores. 

 

Quadro 6: Dimensões relativas à medição e quantificação da forma urbana. Lowry e Lowry (2014). 

Dimensão Propósitos Exemplos sugeridos 

Densidade 
Indicativa de fenómenos de 

sprawl (dispersão). 

Densidade habitacional (fogos / km2). 

Densidade populacional (hab / km2). 

N.º médio de pessoas por fogo (hab / fogo). 

Centralidade 

Quantificar a separação entre 

o local de residência e os 

locais de atividade quotidiana. 

Distância média a parques públicos (km). 

Distância média a paragens de transportes 

públicos (km). 

Acessibilidade 

Medir a capacidade de acesso 

a um destino ou serviço. 

Quantificar os padrões e a 

conectividade da rede viária. 

Rácio de conectividade entre ruas (n.º de ruas 

/ n.º de intersecções). 

Perímetro médio de quarteirões residenciais 

(m). 

Mistura de 

usos do solo 

Referente à heterogeneidade 

de usos do solo. 

Contiguidade de usos do solo (Juxtapose 

Interspersion Index). 

Diversidade de usos do solo (Simpsons 

Diversity Index). 
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Embora nem sempre se encontre uma total concordância entre definições, evidencia-se uma sucessiva 

repetição de várias dimensões e características, tais como a mistura de usos do solo, a acessibilidade, 

a conectividade, a densidade, entre outros. Contudo, alguns destes aspetos tendem a destacar-se 

dentro da temática da AE, em particular na literatura referente a planeamento. 

De facto, e a título de exemplo, a acessibilidade constitui uma preocupação recorrente em planeamento 

urbano. La Rosa (2014) considera que esta “possui uma componente espacial intrínseca, relacionada 

com a possibilidade de os cidadãos usufruírem de um determinado local”, afirmando ainda que “pode 

ser modelada com recurso a indicadores espaciais em SIG”. 

Partindo dos locais de residência da população, Van Herzele e Wiedemann (2003) operacionalizaram 

um indicador em ambiente SIG, com o intuito de determinar os espaços verdes acessíveis para 

diferentes níveis funcionais. Contudo, a determinação destas áreas de influência revela um certo grau 

de ambiguidade, não sendo possível apontar uma metodologia única. Deve-se então efetuar-se uma 

distinção entre a acessibilidade linear (mais teórica e simplificada) e a acessibilidade real, resultando 

em diferentes possíveis modelações, com vantagens e desvantagens, mas recorrendo-se 

frequentemente à determinação de áreas de influência: 

“Em termos de política urbana a questão mais importante talvez seja a da avaliação do grau de 

cobertura espacial dos centros para as funções que exercem. E, a este respeito, duas preocupações 

devem existir: considerar (i) as áreas de influência que resultam da concorrência espacial dos centros 

e (ii) as áreas de cobertura efectiva para os níveis de acessibilidade reais.” (Lopes & Pontes, 2010:49)  
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5. RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE PLANOS TERRITORIAIS 

NA AML: ANÁLISE DE SEIS CASOS 

 

5.1. Identificação de documentos de avaliação na AML 

 

Conforme já referido, a componente prática da presente dissertação considera os dezoito municípios 

constituintes da AML. O ponto de partida passaria obrigatoriamente pelo levantamento da 

documentação disponibilizada pelos mesmos, pretendendo-se depreender o estado atual relativamente 

aos planos territoriais em vigor e eventuais documentos de avaliação correspondentes aos mesmos. 

Esta breve análise inicial centrou-se então em duas figuras, no PDM e no REOT. Notou-se, contudo, o 

caso de alguns municípios que, embora ainda sem REOT publicado, possuíam outros 

documentos/exercícios de avaliação, pelo que estes também foram incluídos na análise. Resume-se a 

referida análise na página seguinte, sob a forma do Quadro 7. 

Regista-se que oito municípios (aproximadamente 44%) efetuaram e publicaram a revisão do seu PDM, 

correspondendo à chamada “segunda geração”. A primeira revisão ocorre em 2009, correspondendo 

ao município de Vila Franca de Xira, sendo que as restantes vão ocorrendo até 2015, altura que 

coincide com a entrada em vigor do novo RJIGT e a consequente mudança nos mecanismos de 

alteração dos planos. Os restantes dez municípios ainda se regem pelas suas primeiras publicações 

do PDM, a grande maioria com origem na década de 90. No entanto, regista-se um número 

considerável de alterações nos planos, sugerindo um esforço de acompanhamento e atualização por 

parte dos municípios. Adicionalmente, encontram-se todos em processo de revisão. A única exceção 

corresponde ao município de Odivelas, onde a primeira publicação do seu PDM apenas viria a ocorrer 

em 2015, pelo que, sendo um plano muito recente, não se encontra em revisão. 

Estima-se que apenas cinco municípios tenham elaborado e disponibilizado o seu REOT. No total, 

conseguiu-se identificar a existência de sete destes relatórios, sendo que dois municípios (Amadora e 

Lisboa) já publicaram duas versões. Pode-se dizer que a maioria destes sete relatórios se encontram 

com relativa facilidade (seja nos websites oficiais dos municípios ou noutros locais), à exceção do 

REOT de Setúbal, o qual não foi possível obter. Tal facto pode estar relacionado com a idade do 

documento (datado de 2004). Todavia, mesmo que seja antigo, considera-se importante que se 

mantenha um documento de avaliação sempre disponível e acessível para consulta, 

independentemente da sua antiguidade e/ou possível desatualização. 

Conseguiu-se também apurar que (pelo menos) cinco REOT se encontram em elaboração, constituindo 

certamente uma preocupação para a generalidade dos municípios. Aproveita-se ainda para referir o 

caso de Oeiras, que propõe um dashboard online com IM relativos à execução do PDM (conforme 

exposto no Anexo 1). Não obstante o óbvio potencial demonstrado por esta solução, o conteúdo 

entretanto disponibilizado pelo município no dashboard aparenta estar incompleto, não sendo ainda 

suficiente para se concretizar uma avaliação. 
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Quadro 7: Quadro-resumo dos PDM e correspondentes documentos de avaliação na AML. 

  PDM Observações REOT Observações 

M
u

n
ic

íp
io

s
 d

a
 Á

re
a
 M

e
tr

o
p

o
li
ta

n
a
 d

e
 L

is
b

o
a

 

Alcochete 1997 
1ª Publicação, 
Em Revisão 

ND  

Almada 1998 
1ª Publicação, 
2 Alterações, 
Em Revisão 

ND 

Possui outros documentos de avaliação: 
Monitorização dos Objectivos do PDM de 
Almada - Relatório de Acompanhamento 
(2007) e Relatório de Avaliação da Execução 
do PDM e de Identificação dos principais 
factores de evolução do Município (2008) 

Amadora 1994 
1ª Publicação, 
5 Alterações, 
Em Revisão 

2007 
 

2014 

Barreiro 1994 
1ª Publicação, 
Em Revisão 

ND REOT em elaboração. 

Cascais 2015 
Revisão, 1 
Alteração 

ND 
REOT em elaboração. Relatório com a 
matriz de indicadores já disponível: Fase 1 - 
Construção da Matriz de Indicadores (2015) 

Lisboa 2012 
Revisão, 3 
Alterações 

2009  
2015 

Loures 2015 
Revisão, 1 
Alteração 

ND  

Mafra 2015 
Revisão, 1 
Alteração 

ND 
REOT em elaboração (2018). Possui outro 
documento de avaliação: Relatório de 
Fundamentação (2015) 

Moita 2010 
Revisão, 1 
Correção 

2013  

Montijo 1997 
1ª Publicação, 
1 Alteração, 
Em Revisão 

ND 
Possui outro documento de avaliação: 
Relatório Fundamentado de Avaliação da 
Execução do PDM (2013) 

Odivelas 2015 1ª Publicação ND  

Oeiras 2015 
Revisão, 1 
Correção 

ND 
Possui um dashboard online de 
monitorização da execução do PDM. 

Palmela 1997 
1ª Publicação, 
8 Alterações, 
Em Revisão 

2003 
Não se encontra em elaboração um REOT 
mais recente (2018). 

Seixal 2015 Revisão ND REOT em elaboração (2018). 

Sesimbra 1998 
1ª Publicação, 
4 Alterações, 
Em Revisão 

ND REOT em elaboração (2015). 

Setúbal 1994 
1ª Publicação, 
7 Alterações, 
Em Revisão 

2004 
REOT não se encontra disponível 
publicamente. 

Sintra 1999 
1ª Publicação, 
1 Alteração, 
Em Revisão 

ND 
Possui outro documento de avaliação: 
Relatório Fundamentado de Avaliação da 
Execução do PDM (2013) 

Vila 
Franca de 

Xira 
2009 

Revisão, 3 
Alterações 

ND  

 Fonte: SNIT  
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Conforme já referido, alguns municípios disponibilizam outros tipos de documentos de avaliação, sendo 

na sua maioria relatórios de fundamentação da avaliação do PDM. Existem, no entanto, duas exceções: 

um relatório de acompanhamento da monitorização dos objetivos do PDM (Almada) e um relatório 

precursor à elaboração de um REOT, onde se propõe a matriz de indicadores a ser considerada no 

mesmo (Cascais). 

 

5.2. Descrição dos documentos de avaliação selecionados 

 

Tendo em conta os objetivos da presente dissertação, o processo de procura dos documentos a serem 

considerados para estudo assentou principalmente num critério central: a inclusão de IM. Deu-se 

prioridade a documentos que expusessem os referidos indicadores de forma clara e evidente 

(preferencialmente listados e com o devido enquadramento), e que não só incluíssem múltiplos 

momentos de medição e os respetivos resultados, mas também a maior quantidade possível de meta-

informação a eles associada (descrições, formulações, fontes, metas, etc.). Após devida ponderação, 

elegeram-se seis documentos de avaliação correspondentes a quatro municípios, sendo estes 

enunciados de seguida no Quadro 8. 

 

Quadro 8: Documentos de avaliação selecionados para estudo. 

Município Documento de avaliação 
Data de 

publicação 

Almada Monitorização dos Objectivos do PDM: Relatório de Acompanhamento 2007 

Amadora 
Relatório do Estado do Ordenamento do Território 2007 

Relatório do Estado do Ordenamento do Território 2014 

Cascais REOT: Fase 1 - Construção da Matriz de Indicadores 2015 

Lisboa 
Relatório do Estado do Ordenamento do Território 2009 

Relatório do Estado do Ordenamento do Território 2015 

 

Almada 

O primeiro documento consiste num relatório de acompanhamento publicado pela CMAlm em 2007, 

onde se pretendia a monitorização dos objetivos definidos no seu PDM (datado de 1998). Sendo um 

relatório técnico, caracteriza-se pela sua brevidade e concisão (47 páginas), focando-se 

maioritariamente na apresentação dos indicadores considerados pelo município e dos respetivos 

resultados. Após o enquadramento dos indicadores conforme os objetivos definidos no PDM, onde se 

recorre a uma classificação hierarquizada de objetivos fundamentais e objetivos elementares de 1º e 

2º nível (atente-se no excerto seguidamente apresentado na Figura 10), o relatório apresenta as 

formulações, fontes, valores obtidos e as metas definidas para os indicadores, ainda que não o faça 
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para a sua totalidade. Adicionalmente, tecem-se comentários de análise aos resultados obtidos para 

cada indicador, mesmo que não seja esse o foco de um documento de caráter mais técnico. 

 

 

Figura 10: Excerto do enquadramento de indicadores conforme objetivos definidos. CMAlm (2007). 

 

No final, apresenta-se um quadro-resumo (disponível para consulta no Anexo 2), onde se lista os 

indicadores efetivamente calculados e os seus diferentes momentos de medição, assim como os 

respetivos resultados e metas. Elogia-se a inclusão de um quadro-resumo num documento desta 

natureza, pois permite uma consulta bastante rápida e eficaz dos indicadores considerados, assim 

como uma breve noção do grau de sucesso da execução do plano. 

Relembrando que se trata de um relatório de natureza mais técnica e, portanto, mais direcionado para 

entidades relacionadas com planeamento, a sua capacidade de descrição do estado atual do município 

e das diversas políticas e objetivos considerados no plano, pelo menos perante o munícipe comum, é 

certamente limitada. Para isso, o município disponibiliza o Relatório de Avaliação da Execução do PDM, 

um documento mais longo e pormenorizado (102 páginas), onde realmente se desenvolve uma 

descrição do estado do território e do trabalho realizado pelo executivo. 

 

Amadora 

Seguem-se dois documentos de avaliação publicados pelo município da Amadora, correspondendo 

aos seus dois REOT. A primeira publicação ocorre em 2007, seguindo-se uma nova versão em 2014, 

sendo que ambas consideram o PDM publicado em 1994 como objeto de avaliação. Tal facto revelou 

bastante potencial em termos da investigação aqui desenvolvida, pois seria certamente interessante 

comparar as duas versões do REOT e, por exemplo, averiguar a existência de harmonia e continuidade 

entre estas ou, pelo contrário, de disrupção. 
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Tanto o relatório de 2007 como o de 2014 se materializam num documento único (202 e 252 páginas, 

respetivamente), construindo um corpo principal de texto no capítulo denominado “Estado do 

Ordenamento de Território” onde se inserem os diversos indicadores e respetivos resultados 

(geralmente apresentados sob a forma de quadros) e eventuais descrições e/ou comentários 

pertinentes aos mesmos. 

Elogia-se o facto de todo o conteúdo exposto neste capítulo encontrar-se estruturado, em ambas as 

versões, de acordo com os “Objetivos de 1º Nível” decorrentes do PDM (A – Fortalecer e diversificar a 

base produtiva; B – Melhorar o padrão de vida no Concelho; C – Atenuar as carências habitacionais), 

garantindo assim uma comparabilidade e até mesmo continuidade entre os REOT. Coincidentemente, 

ambos consideram o mesmo quadro estratégico como referência (disponíveis para consulta nos 

Anexos 3 e 4). Aproveita-se para referir que a publicação de 2014, para além do REOT em si, inclui 

outros dois documentos: o Sumário Executivo e o Relatório da Avaliação da Execução do PDM, Planos 

e Loteamentos por Unidade Operativa de Planeamento. 

Infelizmente, não se disponibiliza um quadro-resumo com os indicadores considerados ao longo do 

documento (à semelhança do documento anteriormente descrito) em nenhum dos REOT. Em vez disso, 

a CMAmad fornece um quadro-resumo com os “Indicadores Gerais”, ocasionalmente referenciados no 

corpo principal de texto. Embora se tratem de indicadores mais simplistas, encontram-se devidamente 

enquadrados de acordo com temáticas; não se referenciando, contudo, objetivos do plano ou eixos 

estratégicos. Encara-se estes indicadores gerais como um bónus, sendo no entanto bem-vindos e 

portanto incluídos na lista dos indicadores em estudo. Refere-se ainda que a maioria destes indicadores 

e respetivas temáticas de enquadramento são comuns aos dois REOT, sendo que a versão de 2014 

aproveita para retirar, adicionar e até alterar ligeiramente alguns indicadores, ainda que poucos. 

 

Cascais 

Não obstante o facto de o relatório Fase 1 - Construção da Matriz de Indicadores, de autoria da CMC, 

constituir um documento precursor à publicação do REOT, optou-se por incluir este documento na 

análise. Justifica-se esta escolha pela extensa e diversa lista de indicadores delineada pelo município, 

devidamente enquadrados por múltiplas temáticas e relacionados com as políticas e objetivos do PDM 

(publicado no mesmo ano, 2015). Conforme exposto na Figura 11, o município considera os cinco 

“Eixos Estratégicos de Desenvolvimento Territorial” decorrentes do PDM e relaciona-os com os 

chamados “Fatores Críticos de Decisão”, cada qual com o seu conjunto de objetivos e critérios de 

avaliação. Evidencia-se uma preocupação por parte da CMC de relacionar os seus IM com as devidas 

políticas e objetivos estratégicos, sendo certamente um aspeto bastante positivo nesta fase de esboço 

do modelo de avaliação a ser adotado no REOT. 
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Figura 11: Relação entre os Eixos Estratégicos e os FCD. CMC (2015). 

 

Conforme já referido, notou-se a presença de uma quantidade considerável de indicadores propostos 

pelo município. De igual forma, o relatório em si é bastante extenso (654 páginas), devendo, contudo, 

notar-se que o relatório inclui uma introdução teórica de enquadramento, fichas individuais para os 

indicadores e claro, a tabela com os indicadores e respetiva meta informação listada. 

 

Lisboa 

Os últimos documentos de avaliação correspondem aos dois REOT elaborados pela CML, com datas 

de publicação a remeter para 2009 e 2015. Ao contrário do município da Amadora, cada versão dedica-

se à avaliação de diferentes iterações do PDM (a primeira publicação de 1994 e a revisão de 2012, 

respetivamente). Se no caso da Amadora mostrou-se ser interessante investigar as semelhanças e a 

existência de uma eventual continuidade entre as duas versões do seu REOT, surge aqui uma 

oportunidade para comparar os dois relatórios de Lisboa da forma inversa; sabendo que se debruçam 

sobre duas versões distintas do PDM, espera-se uma possível rotura no método de avaliação e, 

portanto, nos IM considerados. 
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A versão de 2009 do REOT inclui a seguinte documentação: o relatório em si, o sumário executivo, os 

anexos e as fichas dos indicadores. É precisamente neste último documento que se encontrou e retirou 

os IM para análise, estando estes tabelados com os respetivos resultados, unidades e fontes. Note-se 

que embora se arrume os indicadores de acordo com temas e subtemas, não se regista uma ligação 

destes a objetivos ou políticas. O relatório corresponde a um extenso documento de 310 páginas, onde, 

após a habitual introdução e enquadramento, se descreve e comenta vários aspetos e resultados ao 

longo dos referidos temas e subtemas, recorrendo frequentemente aos indicadores listados nas fichas. 

O relatório seguinte, elaborado em 2015, integra dois volumes: o documento escrito (volume I) e os 

anexos (volume II). A CML disponibiliza ainda o Relatório de Ponderação da Discussão Pública que, 

não sendo um documento essencial, é seguramente bem-vindo e demonstra uma intenção de 

transparência relativamente à aprovação do REOT. O documento escrito (ou volume I) corresponde a 

um extenso documento de 401 páginas que, à semelhança do predecessor, desenvolve-se ao longo 

de vários capítulos, estes correspondentes a várias temáticas relacionadas com o processo de 

avaliação pretendido. Os indicadores, considerados ao longo do documento escrito (geralmente sob a 

forma de figuras ou quadros), encontram-se de certa forma listados nos anexos. O volume II, não sendo 

oficialmente uma síntese dos indicadores (mas antes um aglomerado dos dados que serviram de base 

ao documento escrito), permitiu uma identificação mais direta dos IM. 

Desta forma, o processo de recolha baseou-se neste volume, não obstante a consulta em simultâneo 

do primeiro volume para confirmar e eventualmente atenuar ligeiras desconcordâncias nos indicadores. 

Novamente, não foi possível estabelecer uma relação direta entre os indicadores e as políticas ou 

objetivos do plano, ainda que se encontrem enquadrados de acordo com temas e subtemas. 

 

5.3. Recolha e caracterização dos indicadores 

 

Tendo analisado a documentação escolhida para estudo, seguiu-se o processo de identificação e 

recolha dos vários IM. Tornou-se então necessário desenvolver uma base de dados que permitisse não 

só armazenar esta informação, mas também relacioná-la. Como tal, recorreu-se a uma folha de cálculo 

para listar os indicadores e outros parâmetros dignos de análise, resultando eventualmente na tabela 

disponível para consulta no Anexo 5. 

Contudo, devido à considerável dimensão da referida tabela, a sua disponibilização no presente 

documento não se demonstrou praticável, pelo que se optou por disponibilizá-la online. O Anexo 5 

consiste então num pequeno excerto da tabela e na hiperligação referente ao documento completo.  

Segue-se então uma breve explicação da estrutura adotada, assim como dos referidos parâmetros 

escolhidos para análise. 
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Em termos de enquadramento, e conforme já referido anteriormente, notou-se que os documentos de 

avaliação consideravam fazê-lo de acordo com duas características: objetivos/estratégias do plano e 

temáticas. Optou-se pela nomenclatura presente na Figura 12: o “Eixo estratégico”, correspondendo 

fundamentalmente aos objetivos “fundamentais” ou de “1º nível” dos planos, seguindo-se um “Tema” 

principal e eventuais “Subtemas”, quando disponíveis. Nem sempre se consegue um enquadramento 

perfeito, referindo-se precisamente o caso de Almada, onde os “temas” correspondem na verdade aos 

“objetivos elementares de 1º nível” considerados pela CMAlm. Contudo, por motivos de 

compatibilização, considera-se ser aceitável pequenas incoerências na nomenclatura adotada. 

 

 

Figura 12: Exemplo do enquadramento considerado na tabela. 

 

A cada indicador corresponde um identificador (ID), sendo estes numerados e referenciados consoante 

o município. Para além de facilitar a leitura da tabela, permite que o leitor rapidamente consulte o 

indicador em questão na tabela. Pegando no excerto exposto na Figura 13 (esta presente na página 

seguinte), aproveita-se para tecer outros esclarecimentos relativamente à nomenclatura da tabela. 

Atente-se nos indicadores Amad_20, Amad_21, Amad_22 e Amad_23. Os primeiros três indicadores 

constituem na verdade um indicador composto, neste caso denominado “Evolução do número de 

estabelecimentos, pessoal ao serviço e dimensão média dos estabelecimentos, segundo a CAE (1989, 

1995 e 2001)”; todavia, optou-se por separar e distinguir os indicadores contidos em indicadores 

compostos. Sempre que necessário, surge uma linha em cinzento para demarcar o final de um 
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indicador composto (como é o caso na transição entre o Amad_10 e o Amad_11). Por outro lado, o 

Amad_23 corresponde a um único indicador que compreende quatro classes. 

 

 

Figura 13: Excerto da tabela “Listagem e análise dos indicadores recolhidos”. 

 

Resta então referir os aspetos e parâmetros considerados no estudo e consequente caracterização dos 

indicadores. Aproveitando o diagrama representado na página seguinte sob a forma da Figura 14, 

observam-se seis parâmetros de carácter mais factual (e que portanto decorrem dos dados presentes 

nos relatórios), os quais se passam a enunciar sucintamente: a unidade de medição considerada pelo 

indicador, a unidade de referenciação geográfica (i.e., o nível espacial a que ocorre a medição), o 

número de momentos de medição apresentados, a periodicidade do cálculo, a tipologia de formulação 

por detrás do indicador e a entidade produtora da informação necessária ao cálculo. 

Adicionalmente, colocam-se quatro questões que se pensam ser cruciais no contexto da presente 

dissertação e que, por outro lado, decorrem do julgamento do autor, às quais se atribui uma simples 

resposta binária de “Sim” ou “Não”. As referidas questões debruçam-se então sobre os seguintes 

aspetos: o desenvolvimento e inclusão de metas referentes aos valores obtidos pelo indicador, a sua 

ligação a políticas e objetivos decorrentes do plano, a sua capacidade de efetivamente permitir a 

compreensão e a avaliação do sistema e, por fim, se o indicador apresenta um potencial cálculo com 

recurso a ferramentas de AE. 
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Figura 14: Aspetos considerados na caracterização dos indicadores. 

 

Acredita-se que os aspetos selecionados permitam uma caracterização técnica devidamente 

sustentada dos IM propostos pelos municípios. Desta forma, possibilita-se uma análise qualitativa e 

comparativa dos mecanismos de avaliação considerados nos seis documentos de avaliação e, 

coincidentemente, dos indicadores em si. Partindo de um estudo estatístico que se organizou sob a 

forma de tabelas (estas incluídas nos Anexos), apresenta-se de seguida os resultados da referida 

análise, assim como eventuais esclarecimentos e reflexões. 

 

5.3.1. Síntese inicial de enquadramento 

 

Inicia-se o estudo com uma síntese introdutória da informação mais simples e imediata (ainda que 

necessária), com o intuito de se familiarizar o leitor com os documentos em estudo. 

Com base no conteúdo exposto no Anexo 6, estudam-se os seguintes aspetos: o número de 

indicadores recolhidos (por documento e no total), o número de indicadores medidos (i.e., que 

apresentam valores resultantes da sua medição), o número médio de momentos de medição por 

indicador (ou seja, o número médio de instantes para os quais se apresentam resultados), o número 

de indicadores que apenas dependem de informação produzida internamente (considera-se produção 

interna apenas se a fonte descriminada for a própria CM ou outras entidades municipais), o número de 

indicadores com metas definidas para os seus resultados e, finalmente, se se evidencia um 

enquadramento ou associação dos indicadores a objetivos resultantes do plano. 
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Indicadores apresentados 

Conforme indicado no Gráfico 1, contabilizou-se um total de 2236 indicadores recolhidos a partir dos 

seis documentos de avaliação. Começa-se por esclarecer que isto não implica que se tenha recolhido 

2236 formulações diferentes. Regista-se alguns casos de indicadores que se repetem ao longo dos 

documentos e, por motivos de simplificação, não se efetua uma distinção entre estes. 

Relativamente à quantidade de indicadores, a primeira versão do REOT de Lisboa (2009) e o relatório 

Monitorização dos Objectivos do PDM de Almada correspondem aos documentos mais contidos (66 e 

157 indicadores, respetivamente). No outro extremo, encontra-se o segundo REOT de Lisboa (2015) e 

o relatório Fase 1 - Construção da Matriz de Indicadores da CMC, cada qual contemplando largas 

centenas de indicadores (597 e 777, mais precisamente). Algures no meio, situam-se os dois REOT 

elaborados pela CMAmad, com 299 indicadores identificados para a versão de 2007 e 340 para a 

versão de 2014. Contudo, deve-se notar que estes dois últimos valores contemplam os referidos 

“Indicadores Gerais”, um quadro-resumo de indicadores “bónus” incluídos no final de cada um dos 

REOT da Amadora, em separado do corpo principal de texto. 

 

 

Gráfico 1: Contagem dos indicadores apresentados. 

 

Relembrando as recomendações de alguns autores relativamente ao desenvolvimento de conjuntos de 

indicadores para fins de monitorização, deve-se procurar alguma concisão na quantidade de 

indicadores considerados. Se por um lado se compreende que o estudo do território e de todas as 

dinâmicas nele decorrentes represente uma temática complexa (sendo certamente difícil de se traduzir 
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em “meia dúzia” de indicadores), por outro, um modelo de avaliação que compreenda uma imensidão 

de indicadores corre o risco de se tornar cansativo e desmotivante (tanto para quem o elabora como 

para quem o consulta), perdendo-se aqui o propósito de um documento de avaliação como o REOT. 

Deste modo, não se pode constatar que uma listagem exaustiva e pormenorizada de indicadores 

constitua uma boa prática aquando do desenvolvimento de um modelo de monitorização. 

 

Indicadores medidos 

Tendo contabilizado os indicadores propostos em cada documento de avaliação, tornou-se necessário 

verificar quais os indicadores efetivamente medidos. Entende-se por indicador medido aquele que 

apresente um ou mais resultados decorrentes da sua medição. Os resultados encontram-se expressos 

no Gráfico 2, sob a forma de percentagem. 

 

 

Gráfico 2: Percentagem dos indicadores medidos. 

 

Relembra-se que o relatório Fase 1 - Construção da Matriz de Indicadores constitui apenas um 

elemento precursor à elaboração do REOT de Cascais e, como tal, apenas apresenta a matriz de 

indicadores a ser contemplada no mesmo, não se efetuando qualquer medição dos referidos 

indicadores. Os REOT de Lisboa e Amadora, sendo dos documentos que mais indicadores propõem, 

conseguem medir e apresentar resultados para todos (ou praticamente todos no caso de Lisboa) os 

indicadores propostos. Curiosamente, a única exceção corresponde ao município de Almada que, 
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tendo o esquema de monitorização mais conciso e reduzido, apenas expõe resultados para 52% dos 

66 indicadores propostos. 

Idealmente, os indicadores propostos num exercício de monitorização permitem uma medição fácil e 

regular, devendo sempre procurar-se taxas de medição próximas de 100% (como é o caso dos REOT 

da Amadora e de Lisboa). Contudo, presume-se que nem sempre seja possível à entidade promotora 

apresentar resultados para os seus indicadores, devendo notar-se um fator determinante: a sua 

complexidade. À medida que esta aumenta, torna-se mais difícil efetuar-se medições, podendo dever-

se a motivos tais como a falta dos recursos ou da informação necessária ao cálculo. Supõe-se então 

que, pegando no exemplo do relatório Monitorização dos Objectivos do PDM de Almada, um modelo 

caracterizado por um reduzido número de indicadores, implique uma maior capacidade de relação e de 

síntese por parte dos mesmos, esperando-se assim um aumento na complexidade do seu cálculo. 

Quer-se com isto dizer que, teoricamente, uma taxa de medição próxima de 100% pode ser 

considerada o ideal, mas deve-se considerar as duas faces do problema: (i) o município teve uma 

preocupação focada na monitorização das políticas e definiu indicadores, eventualmente mais 

complexos, mais difíceis e mais caros de obter (porque exige a obtenção de novos dados) ou que 

eventualmente obrigavam a melhorias no desempenho da organização por forma a mobilizar-se para 

obter os dados necessários; (ii) o município focou-se nos indicadores e cingiu-se à capacidade de 

obtenção regular de dados sem exigir novos procedimentos ou mudanças. 

Por isso, valores próximos de 100% podem não ser garantidamente positivos, podendo dever-se a uma 

falta de esforço de melhoria por parte do município na construção do sistema de indicadores, onde 

muitos deles podem nem ser capazes de medir o alcance dos objetivos. 

 

Momentos de medição por indicador 

Ainda na temática da medição dos indicadores, surge outro aspeto interessante de se estudar: os 

momentos de medição. Ao proceder-se ao cálculo de um indicador, cada resultado encontra-se 

normalmente associado a um instante ou momento temporal. Logicamente, quantos mais momentos 

de medição se dispuserem para um indicador, mais facilmente se consegue observar variações no 

fenómeno em estudo, enriquecendo assim o processo de decisão. 

Contudo, deve-se novamente mencionar eventuais entraves associados à medição de indicadores. 

Nem sempre será possível ou desejável proceder-se ao cálculo de vários momentos de medição, seja 

por motivos de custo (imagine-se um indicador cujo cálculo requeira vários horas de trabalho e de 

observação no campo) ou por motivos de utilidade (no caso do indicador estudar um fenómeno de 

progressão muito lenta). 

Relativamente aos documentos de avaliação considerados no caso de estudo, por motivos de síntese 

e brevidade, optou-se por apresentar o intervalo de valores e o número médio de momentos de medição 

por indicador. Acredita-se que através destas variáveis se consiga uma breve visualização do volume 
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de medições efetuadas em cada um dos documentos de avaliação, assim como uma comparação entre 

as suas diferentes práticas. Segue-se então a apresentação dos resultados no Gráfico 3. 

 

  

Gráfico 3: Intervalo de valores e número médio de momentos de medição. 

 

Os resultados obtidos demonstram então uma tendência para se apresentar entre duas a três medições 

por indicador, os quais se admitem ser valores médios bastante admissíveis no contexto da 

monitorização de planos territoriais. Notam-se, no entanto, duas exceções à regra: o relatório 

cascalense Fase 1 - Construção da Matriz de Indicadores e a publicação de 2009 do REOT de Lisboa. 

Conforme esperado, o primeiro relatório apresenta um valor nulo que se justifica pelo facto de se não 

apresentarem resultados para os indicadores. 

Por outro lado, regista-se um valor notavelmente alto para a primeira versão do REOT de Lisboa, 

apresentando uma média aproximada de seis momentos de medição por indicador (quase o dobro do 

valor médio total). Supõe-se que o registo de um valor tão elevado relativamente aos outros 

documentos se possa justificar numa eventual simplicidade dos indicadores considerados e/ou numa 

facilidade de obtenção dos dados, ou até mesmo dos próprios resultados. Contudo, reconhece-se a 

importância e a preocupação de se manter e aprofundar as séries temporais de dados, devendo estas 

ser tendencialmente mais longas, pois apenas com séries longas de dados poderemos perceber melhor 

a complexidade do sistema. 
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Indicadores provenientes de informação interna 

Conforme esperado, todos os documentos listam as fontes dos dados necessários ao cálculo de cada 

um dos seus indicadores, constituindo este um aspeto interessante para análise. Optou-se então por 

estudar a proveniência da informação considerada nos indicadores, mas com enfoque em particular 

nos que consideram informação produzida internamente. Por ‘indicador proveniente de informação 

interna’ entende-se todo o indicador que lista como fontes dos dados a própria CM ou outras entidades 

municipais. Apresenta-se no Gráfico 4, sob a forma de percentagem, os indicadores provenientes de 

informação produzida internamente. 

 

 

Gráfico 4: Percentagem de indicadores provenientes de informação interna. 

 

Pondo a questão de forma simples, quanto maior a percentagem, maior será a autonomia do município 

na execução do seu exercício de monitorização. 

No entanto, tal facto exige um esforço de cooperação e partilha entre os diversos serviços e entidades 

municipais (sendo este um aspeto bastante positivo no processo de planeamento territorial). Todavia, 

na realidade, um município não dispõe de recursos nem de meios suficientes para levantar toda a 

informação necessária, pelo que seria altamente irrealista esperar-se uma independência total na 

produção dos dados. Tal facto evidencia-se nos resultados obtidos, com a grande maioria dos 

documentos a exibir valores abaixo dos 50%. O valor mais baixo situa-se nos 28% e o mais alto nos 

61%, constituindo no geral uma gama de valores expectável. Refere-se, no entanto, duas aspetos em 

particular: o segundo valor mais baixo (30%) corresponde ao documento com maior número médio de 
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momentos de medição por indicador, sendo este o caso do REOT de 2009 do município de Lisboa; o 

valor mais alto (61%) corresponde ao documento com menos indicadores apresentados e com o menor 

número médio de momentos de medição por indicador, tratando-se do documento Monitorização dos 

Objectivos do PDM de Almada, onde se evidencia um maior esforço interno por parte da organização. 

Isto sugere que a recolha de dados, resultados ou até mesmo de indicadores elaborados por entidades 

externas (devendo notar-se que se observou um apoio geral nas estatísticas e indicadores publicados 

pelo INE) facilita bastante o processo de elaboração de um documento como o REOT, constituindo 

certamente uma tentação para as entidades que o elaboram. Contudo, pensa-se ser crucial que o 

município, dentro dos limites do razoável, procure recolher o máximo possível de informação junto das 

diversas entidades municipais pois estas, melhor do que ninguém, produzem a informação realmente 

interessante de se expor num documento de diagnóstico maioritariamente municipal. 

 

Definição de metas e ligação a objetivos 

Conclui-se a síntese inicial de enquadramento com o estudo de dois aspetos bastante importantes no 

processo de monitorização: a definição de metas para os resultados obtidos e a ligação dos indicadores 

a objetivos. Conforme descrito na literatura consultada, o desenvolvimento de um modelo de IM 

pressupõe uma tentativa de conexão dos mesmos às diversas políticas e objetivos do plano territorial 

em consideração, garantindo-se desta forma uma avaliação ajustada e devidamente sustentada. De 

igual forma, a definição de metas para os indicadores constitui uma tarefa essencial no processo de 

monitorização. 

Os resultados obtidos através da medição de um indicador, só por si, dificilmente transmitem uma 

apreciação do grau de sucesso associado ao fenómeno em estudo. Mesmo que se disponha de 

múltiplos momentos de medição, sendo certamente possível notar-se variações de crescimento ou 

decrescimento relativamente à variável em avaliação, apenas se consegue efetivamente avaliar a 

performance das políticas do município com a definição de metas para os resultados dos indicadores, 

pressupondo-se sempre uma ligação dos mesmos aos demais objetivos do plano. 

Apresentam-se os resultados obtidos na página seguinte (através do Gráfico 5), enunciando-se, 

contudo, algumas considerações. Considerou-se que um indicador possuía metas definidas sempre 

que o documento de avaliação explicitasse valores de referência ou thresholds (níveis máximos e/ou 

mínimos) para os resultados obtidos. De forma semelhante, subentendeu-se uma ‘ligação a objetivos’ 

sempre que se evidenciasse um enquadramento dos indicadores com base em objetivos e eixos 

estratégicos considerados no PDM. Note-se ainda que um indicador pode ter metas definidas para os 

seus resultados, mas não se encontrar associado a objetivos do plano (e vice-versa). Tal facto pode 

ocorrer na ausência de uma ligação explícita a objetivos e/ou políticas, existindo antes uma ligação a 

uma ideia de funcionamento do sistema com base em standards e/ou benchmarks. 
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Gráfico 5: Percentagem de indicadores com definição de metas e ligação a objetivos. 

 

Após a análise dos resultados, a ‘definição de metas’ destaca-se pela negativa. Constata-se que 

somente um documento (tratando-se do relatório Monitorização dos Objectivos do PDM de Almada) 

designa metas para alguns dos seus indicadores (apenas 47% dos mesmos) e que outros dois 

documentos (os dois REOT mais recentes dos municípios da Amadora e de Lisboa) apresentam 

percentagens ínfimas de cumprimento (3% e 4%, respetivamente). 

Relativamente à ‘ligação a objetivos’, os resultados são mais animadores. Os primeiros quatro 

documentos estabelecem de facto um enquadramento com base em objetivos e eixos estratégicos 

decorrentes dos PDM respetivos, referindo-se apenas um pequeno pormenor relativamente aos 

resultados apresentados pelos REOT da Amadora: as percentagens de 67% e 71% devem-se ao facto 

de os “Indicadores Gerais” não se encontram explicitamente ligados aos objetivos do plano (como os 

restantes indicadores). Contudo, conforme já referido anteriormente, encara-se estes indicadores 

“bónus” como informação adicional ao corpo principal dos REOT, não sendo necessariamente digno 

de penalização. Por outro lado, nenhum dos REOT elaborados pela CML demonstra uma ligação dos 

indicadores aos objetivos do plano. Em vez disso, propõem um enquadramento com base em diferentes 

temáticas e subtemáticas. 

No total, verifica-se que apenas 3% dos indicadores recolhidos se fazem acompanhar de metas para 

os seus resultados e que somente metade (49% mais precisamente) se encontram relacionados com 

objetivos e estratégias decorrentes do PDM correspondente. Se por um lado se compreende que a 
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definição de metas para os resultados dos indicadores não constitua uma tarefa fácil ou imediata 

(podendo em alguns casos exigir bastante conhecimento e experiência prévia por parte da entidade 

elaboradora), por outro, a taxa resultante de 3% é algo desapontante. 

Talvez seja oportuno relembrar a crítica prévia relativamente às “centenas” de indicadores que alguns 

documentos apresentam, não sendo de todo plausível elencar metas para quantidades tão elevadas 

de indicadores. Encontra-se aqui uma justificação adicional para se procurar ser conciso e focado no 

propósito da seleção de indicadores e no significado que se pode retirar dos mesmos, principalmente 

aquando do desenvolvimento de um modelo de monitorização assente no uso de indicadores. 

Por fim, um pequeno reparo relativamente aos 49% observados na ‘ligação a objetivos’: não se pode 

afirmar que a conexão dos indicadores aos objetivos, políticas e/ou estratégias do plano seja 

estritamente obrigatória, mas ao fazê-lo, garante-se a adequação do modelo de monitorização 

enquanto ferramenta de autodiagnóstico do município e do seu PDM e, como tal, não se pode 

recomendar enquadramentos que assentem somente em temáticas gerais (ainda que estas sejam 

certamente bem-vindas, especialmente quando conjugadas com uma ligação aos objetivos do plano). 

 

5.3.2. Unidades de referenciação geográfica 

 

A escala espacial considerada no processo de avaliação constitui certamente uma das questões mais 

determinantes no uso de métricas e indicadores. Relembra-se que Wong (2006) identifica as chamadas 

“unidades de observação espacial”, devendo procurar-se ajustar o processo de medição à(s) 

unidade(s) mais apropriada(s). 

No caso dos seis documentos de avaliação aqui em estudo, os quais se focam na figura do município, 

seria de esperar que essa fosse, de facto, a unidade ideal. Contudo, supõe-se que nem sempre seja 

suficiente medir à escala do município, especialmente em casos que se pretenda enquadrar ou 

relacionar com unidades administrativas de escala diferente ou simplesmente em situações que o 

indicador beneficie de um maior (ou menor) detalhamento espacial. 

Procedeu-se então ao estudo destas unidades espaciais, doravante referidas como Unidades de 

Referenciação Geográfica (URG). Para cada indicador procurou-se apresentar a(s) unidade(s) 

correspondente(s) aos resultados apresentados, estando estas frequentemente explícitas nos diversos 

documentos de avaliação. 

A análise dos 2236 indicadores permitiu a identificação de nove URG diferentes, as quais se passam 

enunciar por ordem crescente: o ‘arruamento’, o ‘bairro’, a ‘AUGI’, a ‘freguesia’, a ‘UOPG’, o 

‘município’, a ‘área metropolitana’, a ‘região’ e o ‘país’. Salienta-se o facto de as referidas unidades 

constituírem meramente a amostra observada no presente estudo, não correspondendo de todo ao 

leque completo de URG, existindo seguramente outras possíveis escalas de medição (ao nível do 

edifício, por exemplo). 



53 
 

Enuncia-se seguidamente no Quadro 9 as unidades contempladas e as correspondentes abreviaturas 

consideradas no preenchimento da tabela de ‘listagem e análise dos indicadores recolhidos’. 

 

Quadro 9: Unidades de referenciação geográfica contempladas nos indicadores analisados. 

Abreviatura Descrição 

ARR Arruamento 

B Bairro 

AUGI Área Urbana de Génese Ilegal 

F Freguesia 

UOPG Unidade Operativa de Planeamento e Gestão* 

M Município 

AM Área metropolitana 

R Região 

P País 

 

Tendo concluído o levantamento das URG, procurou-se organizar a informação em função do 

documento de avaliação e, claro, das referidas unidades. Remete-se o leitor para o Anexo 7, onde se 

apresenta os resultados em função da quantidade de vezes que se identificou cada uma das URG e 

do respetivo peso (expresso em percentagem), para cada documento de avaliação e no total. Note-se 

que o número total de URG (2676) supera o número total de indicadores estudados (2236), devendo-

se ao facto de alguns indicadores considerarem várias unidades. 

Conforme seria de esperar, o município constitui a URG principal nos seis documentos de avaliação, 

verificando-se uma dedicação quase exclusiva ao mesmo em dois relatórios, tratando-se neste caso 

dos relatórios Monitorização dos Objectivos do PDM de Almada (apresentando um peso de 93%) e 

Fase 1 - Construção da Matriz de Indicadores (99%). De facto, são precisamente os quatro REOT em 

estudo (Amadora e Lisboa) que apresentam maior diversidade nas unidades consideradas. Enquanto 

ambos os REOT elaborados pela CMAmad apresentam ocorrências de medição para todas as nove 

URG, elogiando-se esta variedade e preocupação, os REOT de Lisboa revelam ser mais seletivos. 

Note-se o caso do REOT de 2009, que se encontra limitado a três URG: o município (82%), a área 

metropolitana (10%) e o país (8%). O facto de se focar somente no próprio município e em URG 

superiores ao mesmo revela uma preocupação de relação com o panorama superior, não se podendo, 

contudo, deixar de mencionar negativamente a ausência de medições nos níveis inferiores (desde o 

bairro até às UOPG). Felizmente, a versão seguinte do REOT de Lisboa (2015) apresenta maior 

diversidade nas unidades consideradas, a partir da qual se pode deduzir uma intenção de análise mais 

rigorosa e ajustada relativamente ao seu antecessor. Por último, destaca-se o facto de ser o documento 
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onde se denota efetivamente uma valorização da Freguesia (apresentando 80 medições, 

correspondendo a um peso de 8%). 

Conforme representado no Gráfico 6, conclui-se a análise com uma representação gráfica da 

distribuição, em percentagem e no total, das medições registadas para cada uma das URG. 

 

 

Gráfico 6: Distribuição em percentagem das Unidades de Referenciação Geográfica. 

 

A análise geral confirma o Município (77%) enquanto figura central nas URG consideradas nos 

indicadores analisados, como seria de esperar em documentos de monitorização relativos ao PDM. 

Segue-se uma preferência de medição relativamente à Área Metropolitana (8.4%) e ao País (6.2%), 

denotando-se uma intenção de enquadramento do município em relação a escalões administrativos 

superiores, para determinar a sua posição relativa face ao contexto. Enquanto as unidades da 

Freguesia e da UOPG ainda recebem alguma atenção (3.5% para ambas), o Arruamento (0.3%), o 

Bairro (0.1%) e a AUGI (0.6%) constituem minorias no panorama das URG, aparentando serem 

somente utilizados em casos pontuais. 

Não se pode apontar uma unidade ideal, pois esta estará sempre dependente do contexto e do que 

está a medir. Mesmo num documento de monitorização elaborado pelos municípios, nem sempre a 

unidade do Município será a ideal, ou antes a mais indicada. 

Atente-se nos dois indicadores referentes ao “Peso percentual da população residente em AUGI por 

Freguesia” (Lisb_827 e Lisb_873) que, ao medirem à escala da Freguesia (em vez do Município), 

permitem uma melhor compreensão e possibilidade de identificação das áreas mais críticas. Encontra-

se outro exemplo semelhante em dois indicadores da versão de 2007 do REOT da Amadora, 
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“Capitação de espaços verdes por freguesia, 1999 e 2006” e “Área total em espaço verde por freguesia, 

1999 e 2006” (Amad_149 e Amad_150, respetivamente), onde a medição tanto da área como da 

capitação dos espaços verdes permite determinar eventuais desequilíbrios na distribuição dos mesmos. 

Curiosamente, notou-se que na versão seguinte do REOT da Amadora (2014), os referidos indicadores 

perdem a medição à escala da Freguesia, não sendo este um aspeto positivo. 

Em termos gerais, quanto menor a unidade, maior será o pormenor da informação recolhida e dos 

resultados obtidos, permitindo assim um maior detalhe e compreensão do sistema. Note-se o caso dos 

espaços verdes urbanos, uma capitação calculada ao nível do Bairro ou da Freguesia em vez do 

clássico Município permite de facto averiguar eventuais iniquidades na distribuição dos mesmos. Desta 

forma, mesmo tendo em conta que nem sempre será possível ou justificável recolher informação 

relativa a URG mais pequenas, seria desejável um maior enfoque em unidades como a Freguesia ou 

até mesmo o Bairro, por permitirem uma visão mais pormenorizada do sistema e, portanto, uma 

avaliação mais eficaz. 

 

5.3.3. Periodicidade 

 

Segue-se uma análise relativa à periodicidade dos indicadores, i.e., de quanto em quanto tempo se 

efetua a sua medição. Começa-se por referir que a periodicidade não é diretamente explicitada em 

nenhum dos documentos, constituindo antes uma dedução feita pelo autor, quando possível, a partir 

dos dados disponíveis. Certos indícios como a periodicidade das fontes (como é o caso dos Censos ou 

dos Anuários Estatísticos do INE) ou eventuais padrões de repetição nos momentos de medição 

possibilitaram as referidas deduções, mas, ainda assim, nem sempre foi possível determinar a 

periodicidade dos indicadores. Adicionalmente, notou-se a existência de indicadores com periodicidade 

de medição irregular, ou seja, passíveis de medição a qualquer instante (sempre que desejável). 

Conforme exibido no Anexo 8, consideraram-se as seguintes classificações de periodicidade: ‘irregular’, 

‘anual’, ‘bienal’, ‘trienal’, ‘quinquenal’, ‘decenal’ e ‘indeterminada’. Devido à sua baixa expressão e 

de forma a facilitar a apresentação, decidiu-se agrupar as classes bienal, trienal e quinquenal. Note-se 

ainda que, ao contrário das URG, a cada indicador corresponde somente uma periodicidade de 

medição.  

Começa-se por referir o caso do relatório Fase 1 - Construção da Matriz de Indicadores da autoria da 

CMC que, embora apresente uma ampla listagem dos seus indicadores, não apresenta qualquer tipo 

de evidência que permita determinar as suas periodicidades, resultando numa percentagem de 97% 

para a classificação “Indeterminada”. Os restantes documentos aparentam estar bastante equilibrados, 

verificando-se uma maior incidência nas periodicidades irregulares e anuais. Curiosamente, os REOT 

da Amadora apresentam resultados bastantes semelhantes entre si, evidenciando uma certa 

continuação e semelhança entre versões. São também os documentos onde as periodicidades 

decenais mais se pronunciam, não sendo estas muito compatíveis com o período de elaboração dos 

REOT estabelecido na Lei para os municípios (de quatro em quatro anos). 
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Apresenta-se seguidamente o Gráfico 7 com a distribuição das diferentes classificações de 

periodicidade. 

 

 

Gráfico 7: Distribuição em percentagem da Periodicidade. 

 

Muito embora não tenha sido possível determinar a periodicidade de 36.4% dos indicadores recolhidos, 

nota-se que quase metade dos indicadores correspondem a casos de periodicidade ‘irregular’, ‘anual’, 

‘bienal, trienal ou quinquenal’, os quais se pode afirmar estarem maioritariamente em concordância 

com o prazo de elaboração definido na Lei para os REOT. Ainda assim, reconhece-se a importância e 

o peso dos dados fornecidos decenalmente pelos Censos na temática de planeamento territorial, pelo 

que será sempre inevitável a inclusão de indicadores com periodicidades de medição decenais. 

 

5.3.4. Tipologias de formulação 

 

Conforme já referido previamente, o desenvolvimento de indicadores não constitui um exemplo de 

“ciência exata” (Wong, 2006), muito provavelmente devido ao facto de os mesmos poderem assumir 
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pouco interessantes em termos de avaliação) ou mais técnicas e complexas. Seria então relevante 

incluir-se um estudo sobre as diferentes tipologias de formulação exibidas nos indicadores propostos 

pelos municípios. Ao longo do seu processo de recolha, e após devida ponderação e reflexão, tornou-
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principais, as quais se enunciam de seguida: os ‘binários’, os ‘descritores’, as ‘quantidades’, as 

‘distribuições’, os ‘rácios’ e as ‘relações’. A ordem de apresentação descreve um crescimento na 

complexidade da formulação do indicador, podendo-se dizer que os binários correspondem às 

formulações mais simplistas e imediatas e que as relações implicam formulações e cálculos mais 

sofisticados. Apresenta-se seguidamente uma breve explicação das tipologias identificadas: 

O ‘binário’, como o próprio nome indica, diz respeito a indicadores que apresentem somente dois 

resultados possíveis (podendo estes ser contrários), referindo-se exemplos tais como “sim” ou “não”, 

“existe” ou “não existe” e “verdadeiro” ou “falso”. O ‘descritor’ corresponde a formulações que 

compreendam um conjunto ordenado de níveis, sendo que a cada um deles corresponde uma variável 

ou expressão, podendo estas ser ou não representativas do seu valor relativo. As formulações de 

‘quantidade’ correspondem normalmente a contagens e, portanto, a valores numéricos 

correspondentes à quantificação de algo. A ‘distribuição’ acomoda indicadores que estudem um 

determinado fenómeno conforme uma disposição do mesmo por classes, podendo ser expressa 

através de quantidades ou percentagens. O ‘rácio’ consiste numa formulação que evidencia uma noção 

de proporção e não tanto de quantidade, onde normalmente se relaciona um atributo em particular com 

um eventual total, possuindo de facto um zero absoluto e sendo normalmente expressa em 

percentagem (ou permilagem). Compreende-se então alguma confusão quando se aborda a tipologia 

seguinte, a ‘relação’. Esta última distingue-se do rácio pelo facto de poder considerar mais do que uma 

entidade ou fenómeno (de unidades diferentes), ainda que também ofereça uma ideia de proporção. A 

relação corresponde então à formulação mais complexa, podendo-se incluir desde simples densidades 

e capitações até índices e modelos matemáticos. O Quadro 10 procura descrever resumidamente as 

tipologias, oferecendo para tal exemplos de indicadores recolhidos dos documentos de avaliação. 

 

Quadro 10: Tipologias de formulação contempladas no estudo dos indicadores. 

Tipologia Características 
Exemplos de indicadores 

ID Descrição 

Binário 
Apresenta uma variável com 
apenas dois resultados 
possíveis 

Amad_101 
Instrumentos de gestão territorial 
aprovados e em elaboração 
(“Aprovado”, “Em elaboração”) 

Amad_129 
Estacionamentos de táxis com 
abrigo (“Sim”, “Não”) 

Descritor 
Compreende um conjunto de 
níveis de impacto, ordenados 
em termos de preferência 

Amad_121 
Situação das áreas urbanas de 
génese ilegal (“Reconvertida”, “Por 
reconverter”, “Em reconversão”) 

Quantidade 
Valores numéricos 
correspondentes à 
quantificação de algo 

Amad_150 
Área total em espaço verde por 
freguesia (ha) 

Distribuição 

Estuda um determinado 
fenómeno conforme uma 
disposição do mesmo por 
classes 

Lisb_115 
Consumo energético por tipos de 
energia (%) 

Lisb_180 
População residente por grandes 
grupos de idades (n.º) 

Rácio 

Analisa a proporção de um 
atributo em particular de um 
único fenómeno em relação a 
um total 

Lisb_872 
Peso percentual da população 
residente em AUGI por freguesia (%) 

Casc_425 
Área do concelho coberta por 
floresta (%) 
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Relação 

Consegue relacionar mais do 
que um fenómeno ou 
entidade, onde se inclui 
cálculos de densidades, 
capitações, quocientes de 
localização e índices 

Alm_19 
Capitação de espaços verdes da 
estrutura verde principal do concelho 
(m²/hab) 

Alm_3 
Índice de interdependência 
local/regional ao nível do emprego 
(sem unidades) 

 

O Anexo 9 resume então a distribuição das tipologias para cada documento de avaliação. Rapidamente 

se nota uma preferência por indicadores com formulações de ‘Quantidade’, registando-se um peso na 

casa dos 50% para os três documentos com maior número de indicadores (tratando-se do REOT de 

2015 elaborado pela CML, do relatório Fase 1 - Construção da Matriz de Indicadores publicado pela 

CMC e do REOT de 2014 da CMAmad), sendo estes apenas superados pelos 78% observados na 

versão de 2009 do REOT de Lisboa. Registam-se poucas ocorrências nas tipologias ‘Binário’ e 

‘Descritor’, sendo estas utilizadas apenas em casos muito pontuais. 

Enquanto a utilização de indicadores correspondentes às tipologias de ‘Distribuição’ e ‘Relação’ oscila 

consideravelmente ao longo dos seis documentos de avaliação, todos eles aparentam valorizar 

formulações de ‘Rácio’, ainda que esta varie entre os 11% referentes à primeira versão do REOT de 

Lisboa e os 52% registados no relatório Monitorização dos Objectivos do PDM de Almada. É 

precisamente neste último documento que se aproveita para realçar que a grande maioria dos seus 

indicadores assenta em formulações de ‘Rácio’ e de ‘Relação’ (52% e 26%), sendo interessante 

relembrar-se que este é o documento mais contido ao considerar somente 66 indicadores. Segue-se a 

apresentação dos resultados totais no Gráfico 8, assim como a respetiva discussão. 

 

 

Gráfico 8: Distribuição em percentagem das Tipologias de Formulação. 
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Confirmando a afirmação anterior, as tipologias ‘Binário’ e ‘Descritor’ pertencem a uma minoria dos 

indicadores ao registarem apenas 0.1% e 0.7% (respetivamente), sendo então raramente utilizadas. 

Tal facto compreende-se, muito possivelmente devido a eventuais limitações na sua capacidade de 

transmissão de informação, sendo melhor empregues em casos muito pontuais onde se pretenda 

somente indicar ou descrever algo. 

Por outro lado, a tipologia ‘Quantidade’ regista o valor mais elevado (51.6%), correspondendo a mais 

de metade dos 2236 indicadores estudados. Segue-se o ‘Rácio’ com 23% e a ‘Distribuição’ com 16.9%. 

Por último, surge a tipologia de ‘Relação’ ao contemplar apenas 7.7% dos indicadores. Tal facto seria 

de esperar, relembrando-se que é nesta tipologia que se inserem as formulações mais arrojadas. 

O peso total da tipologia ‘Quantidade’ constitui certamente o aspeto mais sobressaliente da análise. 

Embora não tão limitada como o ‘Descritor’ e o ‘Binário’, ao permitir de facto medir e quantificar algo, 

não se crê que seja suficiente em termos de pura avaliação. Assim, recomenda-se que se procure 

evitar um uso elevado das formulações de ‘Quantidade’ e ‘Distribuição’, pois embora simples e de 

recolha fácil e imediata, raramente relacionam diferentes aspetos e atividades (resultando numa 

necessidade de maior inclusão de indicadores) e muito dificilmente fornecem informação realmente útil 

em termos de avaliação (não se cumprindo o propósito de um documento como o REOT). 

Olhando novamente para o Gráfico 8, seria preferível que se observasse uma tendência de 

favorecimento dos ‘Rácios’ e das ‘Relações’ em relação às ‘Quantidades’ e ‘Distribuições’, pois são 

antes as primeiras que efetivamente permitem a elaboração de relatórios de monitorização concisos e 

eficientes. 

Reconhece-se, contudo, que haverá certamente situações em que seja mais indicado recorrer a 

formulações simples e quantitativas, sugerindo-se apenas que estas não constituam a maioria dos 

indicadores. Caso contrário, corre-se o risco de se desenvolver relatórios de avaliação equiparáveis a 

meros repositórios de dados. 

 

5.3.5. Potencial cálculo através de Análise Espacial 

 

Voltando agora a atenção para a temática da AE, seria crucial proceder-se à identificação dos 

indicadores possivelmente calculados através desta, com vista a uma posterior integração destes no 

Modelo de Sistematização. 

Diz-se possivelmente pois não é possível afirmar de forma absoluta que um indicador tenha beneficiado 

da aplicação de SIG, sendo antes um julgamento do autor com base na formulação do indicador e na 

informação disponibilizada relativamente ao mesmo (fontes, unidades, etc.). Desta forma, não se 

pretende obter um número exato de indicadores para cada documento de avaliação, mas antes uma 

breve estimativa da consideração atribuída à AE ao longo dos seis exercícios de monitorização 

estudados. 
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Partindo do conteúdo exposto no Anexo 10, apresenta-se as percentagens resultantes no Gráfico 9, 

aproveitando-se também para tecer alguns comentários relevantes às mesmas. 

 

 

Gráfico 9: Percentagem de indicadores potencialmente calculáveis através de Análise Espacial. 

 

Observando os resultados obtidos, verifica-se uma curiosa uniformidade ao longo dos seis documentos 

de avaliação. As estimativas parecem apontar que os mecanismos de monitorização tendem a 

considerar formulações e cálculos baseados na AE para entre 10% a 20% dos indicadores por si 

propostos. A única exceção regista-se na versão de 2007 do REOT da Amadora, onde somente 7% 

dos indicadores aparentam tirar proveito das capacidades dos SIG. Notou-se que alguns indicadores 

demonstravam potencial para uma possível conjugação com AE. Oferece-se o exemplo dos 

indicadores “N.º de Farmácias” (Amad_531), “N.º de Hortas” (Lisb_122) e “N.º de caixas Multibanco” 

(Amad_532). Enquanto simples contagens revelam ser de baixa utilidade, mas se porventura fossem 

adaptados para considerar a distribuição da população, seria certamente interessante expandi-los para 

formulações relacionadas com as suas áreas de cobertura, onde uma determinada percentagem da 

população se encontraria na proximidade dos referidos serviços. 

No total, estima-se que 362 dos 2236 indicadores analisados (16%) beneficiem das vantagens 

proporcionadas pelo cálculo com recurso a ferramentas de AE. Embora à primeira vista possa ser 

encarado como um valor muito baixo, na verdade, pode-se dizer que corresponde em parte às 

expectativas do autor. Registam-se duas possíveis leituras: tanto se pode afirmar existir um défice de 

espacialização da informação nestes relatórios (e de preocupações de integração com os SIG), como 
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se pode admitir que as preocupações vão para lá da territorialização, tentando os autores abarcar o 

próprio sistema e suas inter-relações, muitas transversais a vários sectores e temáticas. Reconhece-

se que se deva procurar circunscrever as potencialidades da AE a um conjunto limitado de indicadores, 

sendo estes, no entanto, propriamente selecionados e ponderados. Suspeita-se então que, mesmo 

tendo noção que nem todos os indicadores num REOT possam tirar proveito de formulações baseadas 

na AE (nem tal faria sentido), o peso destes indicadores possa ir seguramente além do patamar 

estabelecido pelos 10% e 20% e que se observou na presente análise. 

Não se poderia deixar de aproveitar a oportunidade para se relacionar os conteúdos propostos 

anteriormente nas Tipologias de Formulação com a vertente da AE. Pretendendo-se averiguar quais 

as tipologias espelhadas em indicadores que ponderem a aplicação da mesma, pegou-se nos referidos 

362 indicadores e procurou-se identificar as respetivas formulações. Enuncia-se os resultados obtidos 

no Anexo 11, assim como as percentagens totais no Gráfico 10.  

 

 

Gráfico 10: Distribuição em percentagem das Tipologias de Formulação para os indicadores 

potencialmente calculados através de Análise Espacial. 

 

Comparando o Gráfico 8 (referente às percentagens das Tipologias de Formulação para a totalidade 

dos indicadores recolhidos) com o Gráfico 10, não se registam grandes variações na disposição dos 

valores. Contudo, estranha-se o brusco aumento das formulações de ‘Quantidade’ (passando de 52% 

para 64%, aproximadamente) e o acentuado decréscimo nos “Rácios” (de 23% para 8%). A AE permite 

ao analista ir muito para além de simples medições quantitativas, possibilitando uma capacidade de 

relação entre variados conceitos e fenómenos, assim como de calcular proporções de certos atributos 

relativamente à totalidade do território. Talvez seja por isso que se justifique o aumento (ainda que algo 

Binário, 
0.0%

Descritor, 
0.6%

Quantidade, 
64.4%

Distribuição, 
15.5%

Rácio, 
8.3%

Relação, 
11.3%

Tipologias de Formulação dos indicadores potencialmente 

calculáveis através de Análise Espacial (%)



62 
 

baixo) na tipologia de “Relação” (subindo de 8% para 11%, valores aproximados), o qual se encara de 

forma bastante positiva. 

 

5.3.6. Adequação à avaliação do sistema 

 

Encerra-se o processo de análise dos indicadores recolhidos questionando um aspeto deveras crucial, 

a sua relevância em termos de avaliação de planos territoriais. Aquando do desenvolvimento de um 

indicador, existem bastantes maneiras de abordar a mesma problemática e, coincidentemente, 

diferentes maneiras de formular uma métrica destinada à sua avaliação. Propõe-se então uma reflexão 

sobre a adequação dos indicadores relativamente à avaliação do sistema (que inclui o território, a 

população, as diversas atividades, etc.). De forma semelhante à secção precedente e considerando 

todos os aspetos estudados anteriormente, apresenta-se uma dedução que pretende afirmar se o 

indicador permite de facto compreender o sistema e se cumpre as exigências associadas a um 

documento de monitorização como o REOT ou se, pelo contrário, desempenha um papel meramente 

informativo e que nada acrescenta em termos de avaliação. Sente-se então uma obrigação de realçar 

a subjetividade associada a um julgamento desta natureza, pois o mesmo indicador pode constituir um 

exemplar perfeito para uma entidade e bastante insuficiente para outra, dependendo das suas 

intenções e do contexto, por exemplo. A partir de informação presente no Anexo 10, ilustra-se 

seguidamente os resultados obtidos no Gráfico 11. 

 

 

Gráfico 11: Percentagem de indicadores adequados à avaliação do sistema. 
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Verifica-se então uma considerável variação nos valores obtidos para cada um dos documentos. Não 

deixa de ser curioso que as percentagens mais altas se registem nos documentos com menores 

quantidades de indicadores propostos (como é o caso de Almada e Amadora) e vice-versa. A única 

exceção corresponde à versão de 2009 do REOT de Lisboa onde, mesmo sendo dos documentos 

menos volumosos com 157 indicadores propostos, somente 20% destes foram identificados como 

adequados. 

Pegando nesse mesmo documento, note-se nos indicadores listados entre o Lisb_143 e o Lisb_157 

onde se mede (entre outros) o número de “Estabelecimentos bancários e afins”, “Estabelecimentos de 

empresas de seguros” e o “Número de caixas multibanco, número de operações e levantamentos em 

Lisboa, na AML e em Portugal”. Não se crê que estas simples contagens acrescentem algo em termos 

de avaliação, sendo então formulações desajustadas e quiçá irrelevantes ao REOT que, felizmente, 

não voltam a surgir na versão seguinte do REOT de Lisboa. 

O indicador “N.º de habitantes por ecoponto” (Casc_418) constitui outro exemplo deveras interessante 

para discussão pois, embora tenha sido classificado como “adequado” por efetivamente relacionar os 

ecopontos com os habitantes, não se crê ser a formulação “definitiva”. Seria certamente mais aliciante 

se tivesse em conta a área de influência dos ecopontos (ou seja, quantas pessoas se encontram a uma 

determinada distância dos referidos), pois a formulação atual não assegura uma distribuição equitativa. 

Aproveita-se então para destacar os indicadores “Percentagem da População residente servida por 

espaços verdes existentes até 300m, por UIT” (Lisb_217) e “Percentagem da População residente 

servida por espaços verdes existentes e propostos no PDM até 300m, por UIT” (Lisb_218), ao que se 

acredita que os mesmos constituam formulações de excelência. Repare-se que para além de se 

determinar a acessibilidade (ou antes, a área de influência) dos espaços verdes, efetuam-se medições 

tanto para a situação existente como para a situação proposta no PDM, estabelecendo-se uma 

oportunidade de comparação e, consequentemente, de avaliação entre duas. 

Voltando aos resultados obtidos no Gráfico 11, importa também referir os resultados praticamente 

idênticos dos REOT da Amadora, servindo de apoio às suspeitas anteriores de semelhança e 

continuidade entre as duas versões, sendo este um aspeto que se relembra ser positivo. 

Contudo, admite-se que o resultado global seja algo desconcertante, estimando-se que apenas 39% 

dos 2236 indicadores estudados demonstram efetivamente potencial enquanto ferramentas de 

diagnóstico e avaliação de políticas e planos territoriais. 

Os restantes 61% correspondem a indicadores que, embora certamente informativos, não se pensa 

estarem ajustados ao formato delineado pelo REOT e demais documentos de monitorização. 

Sugere-se então que se repense as suas formulações e até mesmo que se dispense alguns deles, 

resultando em exercícios de monitorização mais eficazes e eficientes. 
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5.4. Seleção dos indicadores pertinentes ao Modelo de Sistematização 

 

Antes de encerrar o processo de caracterização dos indicadores recolhidos, entendeu-se estudar os 

indicadores que demonstravam simultaneamente um potencial cálculo com recurso a AE e 

adequabilidade à avaliação do sistema. Conforme enunciado no título do presente subcapítulo, julga-

se que tal conjugação seja relevante perante o modelo de sistematização, o qual virá a ser proposto 

posteriormente. Aproveitando informação ainda contida no Anexo 10, esboça-se seguidamente as 

percentagens dos indicadores que cumprem a referida conjugação no Gráfico 12.  

 

 

Gráfico 12: Percentagem de indicadores potencialmente calculados através de Análise Espacial e 

adequados à avaliação do sistema. 

 

Tendo em conta que se decidiu combinar dois aspetos já de si algo restritivos, pode-se dizer que os 

resultados presentes no Gráfico 12 correspondem às expectativas do autor. Todos os documentos de 

avaliação apresentam percentagens muito baixas, destacando-se somente o relatório Monitorização 

dos Objectivos do PDM de Almada, onde 10 dos seus 66 indicadores (correspondendo aos 15%) 

respeitam as condições impostas. É então interessante referir que apenas este relatório demonstra 

uma intenção explícita de monitorização. Embora os restantes relatórios pretendam avaliar o estado do 

ordenamento do território, julga-se que não pretendam avaliá-lo continuamente, sendo esta uma 

possível justificação para um maior défice de espacialização nos seus indicadores. 
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No total, pensa-se que apenas 101 dos 2236 indicadores recolhidos (5%) se encontrem formulados de 

forma a conseguir tirar proveito das vantagens decorrentes do cálculo através de AE e, ao mesmo 

tempo, permitir de facto avaliar a performance dos planos territoriais. Mesmo relembrando que o 

conteúdo exposto nesta análise constitui um julgamento por parte do autor, não se pode dizer que 

resulte uma perceção positiva, em geral, dos esquemas de monitorização estudados. 

Voltando ao Gráfico 10, pensa-se que 16% da totalidade dos indicadores estudados apresenta um 

potencial cálculo com recurso aos SIG. Se cruzarmos estes com a questão da adequação à avaliação 

do sistema, a percentagem cai para os referidos 5%. 

Conforme já referido anteriormente, o desenvolvimento de indicadores não constitui uma tarefa fácil. O 

facto de um indicador se encontrar formulado de forma a tirar proveito das capacidades da AE é, 

conforme referido extensivamente ao longo da presente dissertação, certamente uma mais-valia para 

o processo de monitorização de planos territoriais. Contudo, pode não ser suficiente. Volta-se então a 

sugerir que se procure desenvolver indicadores com formulações refinadas e devidamente ponderadas, 

evidentemente capazes de transmitir uma noção de compreensão e avaliação do sistema, sendo este 

um princípio que se crê ser válido para todo e qualquer indicador de monitorização. Assim sendo, 

conclui-se com uma atualização das Tipologias de Formulação para os indicadores aqui tratados, 

encontrando-se toda a informação no Anexo 12 e uma breve distribuição das percentagens totais no 

Gráfico 13. 

 

 

Gráfico 13: Distribuição em percentagem das Tipologias de Formulação para os indicadores 

potencialmente calculados através de Análise Espacial e adequados à avaliação do sistema. 
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Após comparação com o Gráfico 10, registam-se alguns pormenores bastante positivos: a tipologia de 

‘Quantidade’ deixa de ser a figura dominante ao descer de 64% para 13%, o peso das tipologias de 

‘Rácio’ e ‘Relação’ aumenta consideravelmente (totalizando quase 60% dos indicadores) e, sendo este 

um aspeto igualmente importante, verifica-se um maior equilíbrio na disposição das demais tipologias. 

Note-se ainda a ausência de indicadores com as formulações de ‘Binário’ e ‘Descritor’, supondo-se que 

a natureza mais simplista e limitada destas formulações não seja totalmente compatível com o esforço 

de se georreferenciar e calcular informação através de AE. 

Pondo agora a questão da AE de parte, aproveita-se para referir que a distribuição exposta no Gráfico 

13 se pense ser mais representativa do formato ideal para um REOT (em comparação com as 

disposições exibidas nos Gráficos 8 e 10), demonstrando um maior enfoque nas tipologias mais 

interessantes em termos de avaliação (‘Rácio’ e ‘Relação’) e reduzindo, mas não desprezando, o peso 

das tipologias de ‘Quantidade’ e ‘Distribuição’.  



67 
 

6. PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO DE INDICADORES DE 

MONITORIZAÇÃO DE BASE ESPACIAL 

 

Tendo reunido os indicadores aptos à avaliação do sistema e com formulações sugestivas de um 

potencial cálculo através de AE (tratando-se neste caso dos 101 indicadores listados no Anexo 13), 

seguiu-se o desenvolvimento de um modelo capaz de efetivamente sistematizar os referidos 

indicadores em função das diferentes capacidades dos SIG. O presente capítulo descreve a referida 

proposta de sistematização, acrescentando-se alguma reflexão critica como contributo para a sua 

validação. 

 

6.1. Descrição da estrutura e terminologia adotadas 

 

De forma a tornar o modelo proposto mais versátil e intuitivo, considerou-se que o mesmo teria de ser 

capaz não só de sistematizar indicadores conforme as funcionalidades associadas à AE, mas também 

de as relacionar com as temáticas habitualmente consideradas em planeamento territorial. Assim 

sendo, e conforme esboçado na Figura 15, o modelo assenta numa estrutura matricial onde se dispõe 

as diferentes famílias de indicadores ao longo das colunas (estando estas articuladas em função das 

capacidades da AE) e as referidas temáticas gerais ao longo das linhas. 

 

 

Figura 15: Estrutura considerada no Modelo de Sistematização. 
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Relativamente às temáticas gerais, identificaram-se oito áreas de interesse: (i) Ambiente Natural, (ii) 

Economia, (iii) Equipamentos e Serviços, (iv) Habitação e Edificado, (v) Mobilidade, (vi) Planeamento, 

(vii) População e (viii) Segurança e Prevenção, as quais se pensam resumir q.b. as preocupações 

recorrentes das diversas entidades da administração pública. 

Conforme exposto anteriormente no subcapítulo 4.2, a literatura revela várias características e 

tipologias para caracterizar indicadores relativamente às suas capacidades de cálculo espacial, em 

particular para o estudo do território e da forma urbana. Procurando relacionar os conteúdos 

apresentados no referido subcapítulo, em particular os enquadramentos e conceitos propostos por 

Bourdic et al. (2012), Nedovic-Budic et al. (2016) e Lowry e Lowry (2014), identificaram-se cinco famílias 

principais de indicadores relativamente às capacidades do cálculo baseado em AE, as quais se passam 

a enunciar: (i) Acessibilidade, (ii) Distribuição espacial, (iii) Diversidade, (iv) Forma e (v) Intensidade. 

Adicionalmente, com vista a uma maior pormenorização do modelo, enumeraram-se algumas 

subfamílias referentes a cada uma das referidas famílias. O Quadro 11 resume todos os conteúdos 

supramencionados, aproveitando-se para tecer alguns esclarecimentos de seguida. 

 

Quadro 11: Famílias de indicadores consideradas no modelo de sistematização. Baseado em Bourdic 

et al. (2012), Nedovic-Budic et al. (2016) e Lowry e Lowry (2014). 

Famílias Subfamílias 

Acessibilidade 
Proximidade 

Conectividade 

Distribuição espacial 
Concentração e Dispersão 

Centralidade 

Diversidade 
Mistura de classes 

Variedade de classes 

Forma 

Agregação e Fragmentação 

Contiguidade 

Volumetria (3D) 

Intensidade 

Quantidade 

Rácio 

Densidade 

Capitação 

 

A ‘Acessibilidade’ refere-se principalmente à capacidade de se chegar a algo. Como tal, pensa-se que 

esta se possa definir em termos de proximidade e conectividade. A proximidade engloba conceitos 

como a “área de influência” (ou de serviço) e o “grau de cobertura”, sendo frequentemente definida em 

termos de distância, tempo e outras unidades de custo (dinheiro, calorias, etc.). A conectividade dedica-

se mais à questão das ligações e das conexões existentes, i.e., ao estudo das diferentes redes 

(rodoviária, pedonal, ferroviária, etc.). De forma a facilitar a distinção entre as duas subfamílias, repare-

se no seguinte exemplo: um determinado serviço pode de facto encontrar-se relativamente próximo, 
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mas se não existir uma conexão percetível ao mesmo (ou seja, uma maneira de lá chegar), não se 

pode afirmar que o referido serviço seja acessível.  

A família seguinte debruça-se sobre a ‘Distribuição espacial’. Diz-se espacial para não suscitar 

confusão relativamente à tipologia de formulação ‘Distribuição’, tendo esta sido anteriormente proposta 

no subcapítulo 5.2. Como o próprio nome indica, esta família relaciona-se com o estudo da disposição 

espacial (para uma dada escala) de um determinado objeto ou atributo em relação a todos os outros e, 

como tal, pode-se afirmar que esta família se encontre intimamente ligada à questão da equidade. Para 

além de se medir padrões de concentração ou dispersão, insere-se também o conceito da centralidade. 

Esta relaciona-se com a identificação de “áreas-chave” onde se observa uma considerável 

concentração de serviços e atividades, constituindo assim focos de atratividade preferencialmente 

distribuídos ao longo do território. 

Dito de uma forma simples, a família da ‘Diversidade’ diz respeito à medição da variedade e mistura 

de objetos com atributos semelhantes entre si. Como tal, estabelece-se uma ligação direta ao estudo 

das classes de uso do solo presentes no território. É então pertinente o uso de métricas da paisagem 

(também referidas como métricas espaciais) tais como, por exemplo, o “Shannon's diversity index” 

(SHDI) ou a “Patch richness” (PR). 

Mais focada na componente geométrica dos objetos, a família da ‘Forma’ engloba conceitos como a 

existência de contiguidade na constituição de um determinado elemento e, independentemente de ser 

contíguo ou não, se se registam padrões de fragmentação ou agregação. Como tal, o estudo de 

corredores verdes urbanos constitui um excelente exemplo para esta família. Adicionalmente, olhando 

para a vertente mais tridimensional do território, considera-se também a volumetria dos elementos. 

Oferece-se como exemplos as questões relacionadas com cérceas volumétricas e respetivos impactos 

em relação ao espaço envolvente. 

Por último, propõe-se uma família relativa à ‘Intensidade’ de um determinado elemento ou atributo. 

Enquadram-se formulações referentes a medições de quantidades, rácios, densidades e capitações 

(incorporando alguns conceitos referidos anteriormente no subcapítulo 5.2). Presume-se que esta seja 

a família de indicadores mais frequentemente usada em planeamento territorial, constituindo 

certamente uma análise essencial num contexto de monitorização. Contudo, deve-se relembrar que 

embora beneficie de um cálculo com recurso a ferramentas de AE, esta família não tem em conta 

aspetos como a distribuição espacial ou a acessibilidade dos elementos medidos. Portanto, só por si, 

não providencia uma análise completa, devendo ser conjugada com indicadores de outras famílias. 

 

6.2. Enquadramento dos indicadores selecionados 

 

Tendo esclarecido a estrutura do Modelo de Sistematização, segue-se um exercício de verificação da 

forma como os indicadores selecionados se encaixam nesta proposta de sistematização de IM de base 

espacial, o que, de certa forma, corresponde a um exercício de validação muito preliminar. 
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Relembrando a seleção de indicadores realizada no subcapítulo 5.3, de onde advém a listagem 

presente no Anexo 13, procedeu-se ao enquadramento dos referidos indicadores conforme as 

temáticas e famílias mais adequadas. 

Entendeu-se então que cada indicador corresponderia somente a uma subfamília de indicadores (e 

consequentemente a uma só família), podendo-se, contudo, atribuir-lhe mais do que uma temática. 

Justifica-se esta escolha pelo facto de alguns indicadores cruzarem informação relativa a várias 

temáticas, aproveitando-se para referir como exemplo o indicador “População residente por freguesias, 

em áreas classificadas como de moderada e elevada suscetibilidade dos terrenos à ação sísmica” 

(Casc_512), onde claramente se aborda as temáticas da “População” e da “Segurança e Prevenção”. 

Aponta-se ainda que alguns dos indicadores recolhidos a partir da versão de 2015 do REOT de Lisboa 

correspondem na verdade a classes do mesmo indicador e, como tal, foram aqui contabilizados como 

um único indicador. Pensa-se que esta leve incompatibilidade se deva à metodologia de classificação 

adotada aquando da listagem dos referidos indicadores. Embora devidamente assinalados no Anexo 

13, segue-se uma listagem exaustiva dos referidos casos: “Número de residentes em áreas sujeitas a 

vulnerabilidade sísmica dos solos, 2014” (Lisb_311, Lisb_313 e Lisb_315), “Número de edifícios 

situados em áreas sujeitas a vulnerabilidade sísmica dos solos, 2014” (Lisb_317, Lisb_319 e Lisb_321), 

“Número de residentes em áreas suscetíveis à ocorrência de movimentos de massa em vertentes, 

2014” (Lisb_327, Lisb_329 e Lisb_331), “Número de edifícios situados em áreas suscetíveis à 

ocorrência de movimentos de massa em vertentes, 2014” (Lisb_333, Lisb_335 e Lisb_337), “Número 

de residentes em áreas suscetíveis ao efeito de maré direto, 2014” (Lisb_343 e Lisb_345), “Número de 

edifícios situados em áreas suscetíveis ao efeito de maré direto, 2014” (Lisb_347 e Lisb_349), “Número 

de residentes em áreas vulneráveis a inundações, 2014” (Lisb_355, Lisb_357 e Lisb_359) e “Número 

de edifícios situados em áreas vulneráveis a inundações, 2014” (Lisb_361, Lisb_363 e Lisb_365). 

Concluídas as anotações relativas ao processo de enquadramento dos indicadores, remete-se o leitor 

para o Anexo 14, onde se apresenta a disposição resultante dos indicadores findo o referido processo. 

De forma a facilitar a leitura e a compreensão dos resultados, decidiu-se elaborar uma versão 

simplificada do modelo onde consta somente uma contagem do número de indicadores por célula, 

sendo esta realçada por uma formatação condicional (onde se considera as cores vermelho, amarelo 

e verde). O referido conteúdo materializa-se no Anexo 15, o qual servirá de base para a discussão que 

se efetua seguidamente. 

 

6.3. Discussão dos resultados 

 

Ao observar-se os resultados representados no Anexo 15, rapidamente se perceciona uma tendência 

de favorecimento das famílias de ‘Intensidade’ e ‘Acessibilidade’ por parte dos indicadores, 

menosprezando-se, contudo, as famílias de ‘Distribuição espacial’, ‘Diversidade’ e ‘Forma’. Dentro 

da família de ‘Intensidade’, regista-se uma distribuição bastante equilibrada ao longo das quatro 
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subfamílias, sobressaindo ligeiramente os rácios. Curiosamente, a família da ‘Acessibilidade’ apenas 

regista ocorrências na subfamília da ‘Proximidade’, não tendo surgido indicadores relativos à 

‘Conectividade’. Por fim, apenas se assinala um indicador dedicado ao estudo da ‘Diversidade’ (mais 

concretamente na subfamília da Variedade de classes), não havendo indicadores nas famílias de 

‘Distribuição espacial’ e de ‘Forma’. Relativamente às temáticas gerais, encontra-se uma distribuição 

mais heterogénea e encorajadora. Ainda que algumas temáticas sejam mais propícias ao cálculo com 

recurso a AE (‘Ambiente Natural’, ‘População’ e ‘Equipamentos e Serviços’) e outras nem tanto 

(‘Economia’, ‘Planeamento’, ‘Habitação e Edificado’), é certamente positivo que os indicadores 

selecionados reflitam (embora em diferentes graus) todas as temáticas gerais identificadas. 

Verifica-se um profundo desequilíbrio na distribuição dos indicadores relativamente às famílias e 

subfamílias, não sendo este um aspeto benéfico em termos das formulações consideradas nos 

indicadores espaciais propostos pelos municípios. Crê-se que cada família reflita uma preocupação de 

avaliação, pelo que se deve procurar desenvolver um leque de indicadores que abranja o maior número 

de famílias, resultando assim numa maior capacidade de compreensão do sistema e, portanto, num 

modelo de avaliação mais eficaz. Focando no caso aqui em estudo, não se pensa ser suficiente que 

considerar somente indicadores das famílias de Intensidade e Acessibilidade. De facto, dentro da 

própria família da Acessibilidade, o facto de apenas se registar formulações relativas ao conceito de 

Proximidade e nenhuma relativamente à Conectividade sugere uma forte limitação. Relembrando o que 

já foi dito anteriormente, o facto de um determinado serviço se encontrar próximo não implica 

necessariamente que o mesmo seja acessível e, portanto, supõe-se que esta linearização da 

acessibilidade possa induzir o analista em erro. 

Ainda assim, o pormenor que mais sobressai na presente análise é o peso considerável da família de 

Intensidade nos indicadores selecionados. Note-se que se reconhece a importância de formulações 

como capitações, rácios e densidades num contexto de monitorização. Apenas desta forma se 

consegue quantificar e de facto perceber a intensidade dos diversos elementos presentes no território. 

Contudo, refere-se novamente uma preocupação de insuficiência no que toca à capacidade de 

compreensão e avaliação do território. A Intensidade não tem conta aspetos como a distribuição 

espacial ou a acessibilidade dos elementos, não conseguindo assim evidenciar uma visão completa da 

situação. Mesmo que um determinado município apresente valores altíssimos na capitação dos seus 

espaços verdes, tal ocorrência não implica necessariamente uma distribuição justa dos mesmos ao 

longo do seu território, pondo-se aqui em causa o princípio de equidade. 

Em última instância, sugere-se então que se procure desenvolver e adotar um leque de indicadores 

espaciais mais abrangente. Não se deve limitar o enfoque das formulações às questões da Intensidade 

e da Acessibilidade, muito devido ao facto de o território constituir um objeto de estudo complexo e 

bastante dinâmico, devendo-se então maximizar o aproveitamento das capacidades proporcionadas 

pela AE. Conclui-se com um breve conjunto de reflexões sobre o modelo de sistematização proposto, 

onde se procura inclusivamente relacionar o mesmo com os princípios gerais presentes na Lei de 

Bases. 
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6.4. Ponderações adicionais 

 

Muito embora não se encontrem expressos no modelo, não se poderia deixar de mencionar alguns 

aspetos que se pensam ser transversais ao mesmo. Considere-se o exemplo do tempo. Não obstante 

o facto de a dimensão temporal constituir seguramente um aspeto central no processo de monitorização 

(conforme explorado anteriormente), esta não se encontra representada no modelo de sistematização 

(pelo menos diretamente). De todo o modo, valoriza-se a dinâmica temporal como uma característica 

transversal ao modelo, quase “perpendicular” ao mesmo. Assim sendo, e tendo em conta que é na Lei 

de Bases (LBGPPSOTU) que surge uma obrigação de práticas de monitorização com recurso a 

indicadores, pensou-se ser interessante confrontar o modelo de sistematização proposto com os 

princípios gerais definidos pela referida Lei, os quais refletem as preocupações de âmbito nacional que 

o legislador pretende ver asseguradas com a presente Lei (conforme exposto no Quadro 12). 

 

Quadro 12: Princípios gerais delineados na LBGPPSOTU. 

Princípio Descrição 

1. Solidariedade intra 

e intergeracional 

Assegurando às gerações presentes e futuras qualidade de vida e um 

equilibrado desenvolvimento socioeconómico. 

2. Responsabilidade 

Garantindo a prévia avaliação das intervenções com impacte relevante no 

território e estabelecendo o dever de reposição ou de compensação de 

danos que ponham em causa o património natural, cultural e paisagístico. 

3. Economia e 

eficiência 

Assegurando a utilização racional e eficiente dos recursos naturais e 

culturais, bem como a sustentabilidade ambiental e financeira das opções 

adotadas pelos programas e planos territoriais. 

4. Coordenação e 

compatibilização das 

diversas políticas 

públicas 

Com incidência territorial com as políticas de desenvolvimento económico 

e social, assegurando uma adequada ponderação dos interesses 

públicos e privados em presença. 

5. Subsidiariedade 

Simplificando e coordenando os procedimentos dos diversos níveis da 

Administração Pública, com vista a aproximar o nível decisório ao 

cidadão. 

6. Equidade 

Assegurando a justa repartição dos benefícios e dos encargos 

decorrentes da aplicação dos programas e planos territoriais e dos 

instrumentos de política de solos. 

7. Participação dos 

cidadãos 

Reforçando o acesso à informação e à intervenção nos procedimentos de 

elaboração, execução, avaliação e revisão dos programas e planos 

territoriais. 

8. Concertação e 

contratualização 

entre interesses 

públicos e privados 

Incentivando modelos de atuação baseados na vinculação recíproca 

entre a iniciativa pública e a privada na concretização dos programas e 

planos territoriais. 

9. Segurança jurídica 

e proteção da 

confiança 

Garantindo a estabilidade dos regimes legais e o respeito pelos direitos 

preexistentes e juridicamente consolidados. 
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Com base na Figura 15, procurou-se averiguar de que forma os princípios gerais da LBGPPSOTU se 

refletem nas famílias de indicadores propostas. Partindo dos esclarecimentos efetuados no subcapítulo 

6.1 (relativamente às famílias) e das descrições apresentadas no Quadro 12 (relativamente aos 

princípios), evidenciaram-se algumas correspondências, as quais se exibem de seguida. 

 

 

Figura 16: Relação entre os princípios da LBGPPSOTU e as famílias do Modelo de Sistematização. 

 

Seria de esperar que nem todos os princípios se refletissem em famílias dedicadas à sistematização 

de indicadores espaciais. Como tal, sendo realçados pela cor cinzenta, não se crê que os princípios de 

‘Responsabilidade’, ‘Subsidiariedade’, ‘Participação dos cidadãos’, ‘Concertação e contratualização 

entre interesses públicos e privados’ e ‘Segurança jurídica e proteção da confiança’ se encontrem 

devidamente representados num modelo de sistematização focado na AE. 

Por outro lado, acredita-se que os restantes quatro princípios se revejam (ainda que em diferentes 

graus) nas famílias constituintes do modelo. Começa-se por comentar a ‘Equidade’ e a ‘Economia e 

eficiência’, as únicas características que se creem ser transversais à totalidade das famílias. Todas elas 

permitem, de certa forma, avaliar preocupações de equidade relativas a um determinado elemento ou 

serviço, seja ao nível da sua acessibilidade, da sua distribuição ao longo do território, etc. 

Crê-se então que a família de ‘Diversidade’ se encaixe somente nos assuntos descritos no princípio 

relativo à ‘Coordenação e compatibilização das diversas políticas públicas’. Atendendo aos termos 

“qualidade de vida” e “equilibrado desenvolvimento socioeconómico”, pensa-se ser possível averiguar 
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a ‘Solidariedade intra e intergeracional’ através de indicadores com formulações referentes às famílias 

de Acessibilidade, Distribuição espacial e Diversidade. 

Em jeito de conclusão, pode-se dizer que o presente exercício de relacionamento dos princípios gerais 

da LBGPPSOTU com as famílias de indicadores constitui uma tentativa de demonstração da utilidade 

e relevância do modelo de sistematização perante as entidades de planeamento territorial, em particular 

as que se dediquem ao desenvolvimento de exercícios de monitorização dos seus planos. Tendo em 

conta que se estabelece correspondência com quatro dos nove princípios gerais, reitera-se a convicção 

de que a AE desempenha um papel importante na monitorização de planos territoriais, sendo 

certamente merecedora de uma maior atenção e aplicação. Contudo, deve-se ter em mente que a 

análise de mais REOT ou relatórios de avaliação de planos territoriais poderiam ajudar a validar melhor 

as afirmações aqui reproduzidas e a enriquecer conclusões sobre este assunto.   
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

7.1. Conclusões 

 

Como resultado da presente dissertação, surge evidente a dificuldade, se não mesmo impossibilidade, 

no âmbito do planeamento territorial, de desenvolvimento de um modelo de avaliação que possa vir a 

ser considerado perfeito (i.e., que seja tanto eficaz como eficiente na sua execução). Apresenta-se, 

contudo, as principais conclusões resultantes da investigação realizada no presente trabalho, 

esperando que possam constituir um contributo para o desenvolvimento dos exercícios de 

monitorização de planos territoriais e seu aperfeiçoamento, em particular aqueles que contemplem o 

uso de indicadores. 

 

• A diferença temporal entre REOT sucessivos (6 anos para Lisboa e 7 anos para a Amadora, nos 

casos analisados) parece indiciar dificuldades no cumprimento do prazo de 4 anos imposto por 

Lei. O formato extenso e minucioso dos REOT parece contribuir para tal, surgindo como 

documentos de demorada elaboração e consulta, carecendo eventualmente da adoção de 

critérios de síntese e seletividade; 

 

• Verificou-se que mais de metade (51.6%) dos 2236 indicadores recolhidos a partir dos seis 

documentos de avaliação correspondem a meras formulações de ‘Quantidade’. Tipologia de 

formulação das mais simplistas, não se crê que seja a mais indicada para fins de monitorização. 

Uma simples contagem dificilmente permite concluir (pelo menos diretamente) se algo é ou não 

desejável, se funciona ou não, permitindo apenas um acompanhamento do crescimento (ou 

decrescimento) da variável, despida de contextualização em termos de objetivos e definição de 

metas, o que nem sempre será suficiente em termos de avaliação de planos territoriais. 

Coincidentemente, estima-se que somente dois quintos (39%) dos indicadores sejam, de facto, 

adequados à compreensão e avaliação do sistema e do território; 

 

• Apenas 16% dos indicadores recolhidos revelaram potencial para cálculo com recurso a AE. 

Contudo, e em termos do Modelo de Sistematização, foi decidido selecionar os que, para além 

de revelar tal potencial para cálculo através de AE, também fossem adequados à avaliação do 

sistema. Somente 5% (101 indicadores) obedeceram às referidas condições. Os valores 

encontrados, respetivamente 16% e 5%, são considerados baixos, o que poderá refletir o grau 

de preocupação dos esquemas de monitorização estudados relativamente à AE; 

 

• O exercício de enquadramento dos indicadores selecionados, de acordo com as temáticas e 

famílias propostas no Modelo de Sistematização, permitiu concluir que se deve procurar explorar 

a espacialidade das métricas escolhidas dando atenção às famílias de formulações possíveis, 
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de modo que reflitam melhor as dimensões a avaliar. Devido ao facto de o território (e os 

elementos que nele se inserem) constituir um objeto de estudo complexo e bastante dinâmico, 

deve procurar-se maximizar o aproveitamento das capacidades proporcionadas pela AE, tirando, 

para tal, o máximo partido das cinco famílias propostas: ‘Acessibilidade’, ‘Distribuição espacial’, 

‘Diversidade’, ‘Forma’ e ‘Intensidade’. 

 

Conclui-se referindo que se verificou uma tendência para o REOT se transformar num documento longo 

e exaustivo, ainda que bastante compreensivo e narrativo. Alguns dos documentos analisados podem 

ser definidos como autênticos repositórios de dados1, sendo estes recolhidos junto de várias entidades 

e conjugados com extensos comentários. 

Tal prática não constituirá um qualquer processo de avaliação, antes uma meticulosa descrição. 

Idealiza-se, em contraponto, um formato mais sintético e eficiente para o REOT, recorrendo para tal a 

uma menor quantidade de indicadores, indicadores estes de formulação mais complexa – invocando 

as tipologias de ‘Rácio’ e ‘Relação’ – e capazes de relacionar diferentes variáveis, sendo essencial a 

definição de metas. Estará implícito o correto enquadramento e contextualização dos indicadores, 

procurando estabelecer-se uma correspondência com as políticas e objetivos constantes dos planos. 

Por fim, acredita-se que a AE desempenhe um papel crucial na monitorização e avaliação em 

planeamento e que, como tal, seja tida em maior consideração por ocasião do desenvolvimento de 

exercícios de monitorização assentes no uso de indicadores (como é o caso do REOT). 

 

7.2. Limitações 

 

Tendo o presente trabalho por base uma amostra inicial de seis relatórios, que resultou na recolha de 

2236 indicadores, pode considerar-se que, embora abrangente em termos quantitativos, não o tenha 

sido relativamente à variedade e diversidade de formulações. De facto, este aspeto foi tendo 

repercussões ao longo das diferentes etapas de investigação, impactando nos resultados verificados 

no subcapítulo 6.2. 

Ainda relativamente aos indicadores recolhidos, importa assumir imperfeições na metodologia de 

listagem e caracterização dos mesmos. Por motivos de simplificação e, principalmente, de 

compatibilização dos diferentes documentos de avaliação, surgiram algumas dificuldades relativamente 

à descrição de indicadores compostos e indicadores com várias classes de medição. Outra limitação 

resulta da decisão, novamente por motivos de simplificação, de não distinguir repetições do mesmo 

indicador ao longo dos documentos de avaliação. Naturalmente, embora seja referida a recolha de 

                                                           
1 Fazendo pensar que talvez ainda não se tenha encontrado o formato adequado para a sua 

apresentação, sugerindo-se um suporte baseado em plataformas digitais. 
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2236 indicadores, tal não implica que se tenha recolhido 2236 diferentes formulações de indicadores, 

pelo que o número “real” será seguramente inferior. 

Por último, convém notar que boa parte dos parâmetros considerados na fase de caracterização dos 

indicadores resultam da análise efetuada pelo autor. Conforme se procura salientar ao longo do texto, 

importa referir que tais deduções não pretendem constituir afirmações absolutas, devendo ser 

consideradas o resultado de uma reflexão crítica que o autor foi procurando fazer, em virtude da 

ausência dessa reflexão nos próprios relatórios/documentos. 

 

7.3. Desenvolvimentos futuros 

 

A obrigatoriedade, determinada por Lei, de práticas de monitorização de planos e programas territoriais 

é relativamente recente. A ausência de recomendações ou standards relativamente a esta temática, 

leva a que cada entidade da administração pública possa elaborar o seu REOT da forma que melhor 

lhe convier. Logo, torna-se compreensível o surgimento de práticas algo desajustadas e, 

consequentemente, passíveis de melhoramento. 

Confrontando as recomendações constantes da literatura com os resultados da análise realizada no 

presente trabalho, chega-se à conclusão que os municípios têm vindo a adotar um formato de REOT 

que se julga não ser o ideal, não cumprindo alguns requisitos que se consideram essenciais à 

concretização de exercícios de monitorização com recurso a indicadores. Neste sentido, sugere-se a 

continuação do acompanhamento das práticas de monitorização dos municípios, devendo procurar-se 

maximizar a eficácia e eficiência dos seus exercícios e relatórios. 

Importa procurar desenvolver um formato digital para o REOT, tirando partido das tecnologias de 

informação e comunicação, e que constitua uma base a partir da qual seja possível que os municípios 

expandam os seus exercícios de monitorização, disponibilizando publicamente todos os dados 

relevantes e a sua própria reflexão crítica. Torna-se imperioso continuar a avaliar e a monitorizar, a 

experimentar e a divulgar para aprender e ir aperfeiçoando a prática do planeamento e dos seus 

instrumentos principais – os planos.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Excerto do dashboard de monitorização da execução do PDM de Oeiras 

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Oeiras (http://geoportal.cm-oeiras.pt/pdm/uopg.html), consultado em 07/09/2018

http://geoportal.cm-oeiras.pt/pdm/uopg.html
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Anexo 2: Quadro-resumo dos indicadores de monitorização propostos por Almada 

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Almada. Monitorização dos Objectivos do PDM: Relatório de 

Acompanhamento (2007). 
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Anexo 3: Quadro de referência exposto pela Amadora no REOT de 2007 

 

 

Fonte: Câmara Municipal da Amadora. Relatório do Estado do Ordenamento do Território (2007). 
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Anexo 4: Quadro de referência exposto pela Amadora no REOT de 2014 

 

 

Fonte: Câmara Municipal da Amadora. Relatório do Estado do Ordenamento do Território (2014). 
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Anexo 5: Listagem e análise dos indicadores recolhidos (anexo disponibilizado online) 

 

 

Nota: Por motivos de dimensão, apresenta-se somente um excerto do Anexo 5. O documento completo pode ser consultado em: https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1407993358876754/Anexo5_Lista_Indicadores.pdf  

Município
Documento de 

Avaliação
Eixo estratégico Tema Subtema ID Indicador Unidades

Unidade de 

Referenciação 

Geográfica

Momentos 

de medição
Periocidade

Tipologia de 

formulação
Fonte dos dados

Definição 

de metas?

Ligação a 

objetivos?

Adequação à 

avaliação do 

sistema?

Potencial 

cálculo através 

de Análise 

Espacial?

Diversificar o emprego Alm_1 Índice de diversificação do emprego NA M 3 Anual Relação MTSS Sim Sim Sim Não

Alm_2 Índice de atracção NA M 2 Decenal Relação INE Sim Sim Sim Não

Alm_3 Índice de interdependência local/regional ao nível do emprego NA M, R 2 Decenal Relação INE Sim Sim Sim Não

Alm_4 Percentagem de ocupação do solo das zonas turísticas % M 3 Irregular Rácio CMAlm Sim Sim Sim Sim

Alm_5 Densidade de alojamento hoteleiro camas / km² M 4 Anual Relação INE Sim Sim Sim Não

Alm_6 Indicador de pressão turística anual face à população residente dormidas / hab M 3 Anual Relação INE Sim Sim Sim Não

Alm_7
Indicador de pressão turística no trimestre de ponta face à capacidade de 

alojamento

dormidas / n.º de 

camas
M 3 Anual Relação INE Sim Sim Sim Não

Valorizar recursos científicos e 

tecnológicos
Alm_8

Nível de utilização dos espaços vocacionados para actividade empresarial nos pólos 

da Mutela, Parque da Ciência e Tecnologia
% M - Anual Rácio CMAlm Não Sim Não Não

Consolidar eixos industriais Alm_9 Percentagem de ocupação do solo nos eixos industriais % M 3 Irregular Rácio CMAlm Sim Sim Sim Sim

Desenvolver terciário não 

comercial
Alm_10

Área de pavimento licenciado para terciário não-comer., em relação à planeada, nos 

esp. de terciário
% M - Irregular Rácio CMAlm Não Sim Não Não

Requalificar o sistema de 

distribuição
Alm_11 Percentagem de mercados retalhistas em condições aceitáveis de funcionamento % M 1 Bienal Rácio CMAlm Sim Sim Sim Não

Reordenar o tecido comercial Alm_12
Área de pavimento licenciado para comércio, em relação à planeada, nos esp. de 

terciário
% M - Irregular Rácio CMAlm Não Sim Não Não

Alm_13 Percentagem de espaços naturais ou com valor paisagístico afecto a uso não % M 2 Irregular Rácio CMAlm Sim Sim Sim Não

Alm_14 Percentagem da rede de águas residuais em falta % M 1 ND Rácio SMAS Sim Sim Sim Não

Alm_15 Percentagem da rede abastecimento água em falta % M 1 ND Rácio SMAS Sim Sim Sim Não

Alm_16 Percentagem de águas residuais tratadas % M 3 Anual Rácio INE Sim Sim Sim Não

Alm_17 Grau de regularização hidrográfica das bacias % M - ND Rácio ND Não Sim Não Não

Alm_18 Percentagem de solo consolidado relativamente às necessidades % M - Irregular Rácio CMAlm Não Sim Sim Não

Alm_19 Capitação de espaços verdes da estrutura verde principal do concelho m² / hab M 3 Anual Relação DGTODU; INE; CMAlm Sim Sim Sim Sim

Alm_20 Grau de vitalidade demográfica 0-49 anos (NH) NA M - ND Rácio INE Não Sim Sim Não

Alm_21 Grau de vitalidade demográfica 0-19 anos (NH) NA M 2 ND Rácio INE Sim Sim Sim Não

Alm_22 Percentagem de fogos e estabelecimentos vagos % M 1 ND Rácio CMAlm Sim Sim Sim Não

Alm_23 Percentagem de fogos degradados % M 2 ND Rácio CMAlm Sim Sim Sim Não

Alm_24 Edifícios em mau estado de conservação ND M - ND Rácio CMAlm Não Sim Não Não

Alm_25 Percentagem da área de espaços exteriores a reabilitar (estrutura verde secundária) % M 1 ND Rácio CMAlm Sim Sim Sim Não

Estrutura funcional Alm_26 Nível de qualificação funcional (Almada velha) % M 1 ND Rácio CMAlm Sim Sim Não Não

Estrutura verde secundária Alm_27 Capitação de espaços verdes tratados (estrutura verde secundária) m² / hab M 3 Anual Relação INE; CMAlm Sim Sim Sim Sim

Equipamentos Alm_28 Capitação de equipamentos m² / hab M 1 Anual Relação INE; CMAlm Sim Sim Sim Sim

Alm_29 Nível de cobertura por transporte público rodoviário % M 1 Irregular Rácio INE; CMAlm Sim Sim Sim Sim

Alm_30 N.º de veículos estacionados ilegalmente por 100m de arruamento urbano ND M - Irregular Relação CMAlm; Ecalma Não Sim Sim Sim

Alm_31 Rácio Volume/Capacidade na HPM ND M - ND Rácio ND Não Sim Sim Não

Alm_32 N.º anual de acidentes rodoviários na via pública n.º M 9 Anual Quantidade INE, Anuários Estatísticos Sim Sim Não Não

Segurança pública Alm_33 N.º anual de ocorrências (roubos, assaltos) n.º M - Anual Quantidade PSP Não Sim Não Não

Limpeza e higiene pública Alm_34 Percentagem de resíduos tratados sobre o total de resíduos recolhidos % M 3 Anual Rácio INE; CMAlm Não Sim Sim Não

Imagem urbana Alm_35 Nível de qualidade da imagem urbana NA M - Irregular Descritor CMAlm Não Sim Não Não

Reduzir carência habitacional Alm_36 Percentagem de famílias mal alojadas % M 2 Anual Rácio CMAlm Sim Sim Sim Não

Garantir preservação do Alm_37 Percentagem de património em adequado estado de conservação e utilização % M 1 Anual Rácio CMAlm Sim Sim Sim Não

Recuperação de áres urbanas 

degradadas
Alm_38 Percentagem de espaços reconvertidos em AUGIs % M 1 Anual Rácio CMAlm Sim Sim Sim Sim

Alm_39 Índice de centralidade NA M - Irregular Relação CMAlm Não Sim Não Sim

Alm_40
Superfície de pavimento licenciada para Comércio e Serviços relativamente à 

planeada (Centralidades existentes)
% M - Anual Rácio CMAlm Não Sim Não Não

Criar novas centralidades Alm_41
Superfície de pavimento licenciada para Comércio e Serviços relativamente à 

planeada (Novas centralidades)
% M - Anual Rácio CMAlm Não Sim Não Não

Alm_42 Índice de qualidade do equipamento (condições físicas oferecidas) % M 1 ND Relação CMAlm Sim Sim Sim Não

Alm_43 Capitação de equipamentos m² / hab M - Irregular Relação CMAlm Não Sim Sim Sim

Promover a acessibilidade intra-

concelhia
Alm_44 Índice de acessibilidade intraconcelhio ND M - ND Relação CMAlm Não Sim Não Não

Alm_45
Tempo médio de deslocação das centralidades do concelho para Lisboa (Marquês 

de Pombal), Setúbal e Seixal
ND M - Irregular Quantidade CMAlm Não Sim Não Sim

Alm_46 Tempo médio de deslocação dos Eq. Regionais às portas de entrada/saída do ND M 2 Irregular Quantidade CMAlm Sim Sim Não Sim

Alm_47 Quociente de localização das dormidas face à dimensão física do território NA M 3 ND Relação
INE; Região de Turismo da 

Costa Azul
Sim Sim Sim Não

Alm_48
Quociente de localização do emprego nos serviços prestados às empresas (Almada 

face à Península de Setúbal)
NA M, AM - ND Relação INE Não Sim Sim Não

Alm_49
Percentagem de unidades de equipamentos regionais, operacionais, existentes no 

concelho em relação à AML-Sul
% M, AM 1 Irregular Rácio CMAlm Sim Sim Sim Não

Alm_50
N.º total de vagas (ensino superior e politécnico) oferecidas no concelho em relação 

às da AML-Sul
% M, AM - Anual Rácio Ministério da Educação Não Sim Sim Não

Criar pólos culturais em pleno 

funcionamento
Alm_51 Capitação de pólos culturais em funcionamento no concelho n.º / 10000 hab M 2 Irregular Relação

INE, Anuários Estatísticos; 

DASC; CMAlm
Não Sim Sim Sim

Promover e divulgar artes, 

ciências, técnicas e património 

cultural

Alm_52
N.º de iniciativas no concelho nos domínios das Artes, Ciências, Técnicas e 

Património Cultural
n.º M - Anual Quantidade CMAlm Não Sim Não Não

Desenvolver uma rede de 

serviços lúdicos
Alm_53

N.º de actividades de serv. lúdicos que prestam serviço na área de restauração, 

recreio e lazer, instaladas na Frente Ribeirinha, Frente Urbana Costa e Vale 
n.º M - Anual Quantidade CMAlm Não Sim Não Não

Fomentar uma política de 

formação de agentes culturais
Alm_54 N.º de agentes culturais que frequentam acções de formação n.º M - ND Quantidade ND Não Sim Não Não

Alm_55
Percentagem de alunos que frequenta estabelecimentos de ensino politécnico e 

superior privados ou públicos do concelho e que residem fora do concelho
% M - Anual Rácio ND Não Sim Sim Não

Alm_56
Percentagem de alunos que frequenta estabelecimentos de ensino politécnico e 

superior privados ou públicos existentes no concelho em relação aos da AML-Sul
% M, AM 1 Anual Rácio ND Sim Sim Sim Não

Apoiar projectos de formação 

profissional e de diversificação 

curricular

Alm_57 N.º de perfis/áreas de formação oferecidos no concelho n.º M - Irregular Quantidade CMAlm Não Sim Não Não

Divulgar potencialidades do 

concelho
Alm_58 N.º de acções de divulgação das potencialidades do concelho n.º M - Anual Quantidade CMAlm Não Sim Não Não

Melhorar sistema de informação 

à população
Alm_59 N.º de publicações de divulgação municipal n.º M - Anual Quantidade CMAlm Não Sim Não Não

Reforçar o papel das freguesias 

na gestão municipal
Alm_60 Percentagem de transferências financeiras do município para as freguesias % M - ND Rácio CMAlm Não Sim Sim Não

Definir um novo sistema de 

gestão por objectivos, áreas 

estratégicas e unidades 

Alm_61 N.º de indicadores de monitorização calculados % M - Irregular Rácio CMAlm Não Sim Sim Não

Promover processos de 

concertação entre agentes 

económicos e outras entidades 

públicas ou privadas 

Alm_62
N.º de projectos concretizados no âmbito de parcerias constítuidas com entidades 

privadas ou públicas
n.º M - Anual Quantidade CMAlm Não Sim Não Não

Alm_63 Duração média de resposta no licenciamento de projectos de loteamento dias M - Anual Quantidade CMAlm Não Sim Sim Não

Alm_64 Duração média de resposta no licenciamento de projectos de obras de particulares dias M - Anual Quantidade CMAlm Não Sim Sim Não

Alm_65
N.º de funcionários/hora municipais que participaram em cursos de formação de 

Recursos Humanos
n.º M - Anual Quantidade CMAlm Não Sim Não Não

Alm_66 Percentagem de PP, PU e Estudos de Ordenamento aprovados % M 1 Anual Rácio CMAlm Não Sim Sim Não

Aumentar o emprego

Promover zonas turísticas

Preservar recursos naturais

Valorizar recursos paisagísticos

Estrutura demográfica

Estrutura física

Sistema de transportes

Reforçar centralidades existentes

Desenvolver rede concelhia de 

equipamentos

Promover a acessibilidade inter-

concelhia

Fomentar a instalação de 

serviços de hierarquia superior

Promover a instalação de 

equipamentos de nível regional

Incentivar a criação e 

consolidação de novas unidades 

de ensino politécnico e superior

Racionalizar processos de 

gestão

Almada

Objectivo 1: Diversificação da 

Base Económica e 

Modernização dos Processos

Diversificar a Base 

Económica

Melhorar o Ambiente 

Natural

Melhorar Qualidade do 

Ambiente Construído

Objectivo 2: Melhoria do 

Ambiente Natural e do 

Ambiente Construído

Equilibrar a Rede Urbana 

do Concelho

Reforçar o Papel da Rede 

Urbana na Região

Objectivo 3: Reforço e Equilíbrio 

da Rede Urbana do Concelho e 

do seu papel na Região

Promover o 

Desenvolvimento 

Sociocultural

Objectivo 4: Desenvolvimento 

Sócio-Cultural e de Formação 

Profissional

Melhorar a Gestão 

Municipal

Promover o 

Desenvolvimento nas 

áreas do Ensino e da 

Formação Profissional

Desenvolver uma nova 

imagem do concelho

Objectivo 5: Desenvolvimento 

de uma Nova Imagem do 

Concelho e da sua Gestão

Monitorização dos 

Objectivos do 

PDM de Almada: 

Relatório de 

Acompanhamento 

(2007)

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1407993358876754/Anexo5_Lista_Indicadores.pdf
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Anexo 6: Síntese inicial de enquadramento dos indicadores recolhidos. 

 

   
Indicadores 

apresentados 
Indicadores 

medidos 

Momentos de 
medição por 

indicador 

Indicadores 
provenientes de 

informação interna 

Indicadores 
com metas 
definidas 

Indicadores 
ligados a 
objetivos 

  
Documento de 

Avaliação 

  n.º n.º % n.º (média) n.º % n.º % n.º % 

M
u

n
ic

íp
io

s
 e

m
 E

s
tu

d
o

 

Almada 

Monitorização dos 
Objectivos do PDM de 
Almada: Relatório de 
Acompanhamento 
(2007) 

66 34 52% 2.1 40 61% 31 47% 66 100% 

Amadora 

Relatório do Estado do 
Ordenamento do 
Território (2007) 

299 299 100% 2.4 101 34% 1 0% 199 67% 

Relatório do Estado do 
Ordenamento do 
Território (2014) 

340 340 100% 2.5 95 28% 9 3% 241 71% 

Cascais 
REOT: Fase 1 - 
Construção da Matriz 
de Indicadores (2015) 

597 - - - 306 51% 0 0% 597 100% 

Lisboa 

Relatório do Estado de 
Ordenamento do 
Território (2009) 

157 155 99% 5.7 47 30% 0 0% 0 0% 

Relatório do Estado do 
Ordenamento do 
Território (2015) 

777 771 99% 3.2 351 45% 33 4% 0 0% 

   Total 2236 1599 72% 3 940 42% 74 3% 1103 49% 
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Anexo 7: Unidades de referenciação geográfica dos indicadores recolhidos. 

 

   Unidades de Referenciação Geográfica  

  
Documento de 

Avaliação 

Arruamento Bairro AUGI Freguesia UOPG Município 
Área 

Metropolitana 
Região País Total 

  n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º 

M
u

n
ic

íp
io

s
 e

m
 E

s
tu

d
o

 

Almada 

Monitorização dos 
Objectivos do PDM de 
Almada: Relatório de 
Acompanhamento 
(2007) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 66 93% 4 6% 1 1% 0 0% 71 

Amadora 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2007) 

3 1% 1 0% 5 1% 9 2% 35 9% 255 66% 40 10% 3 1% 35 9% 386 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2014) 

2 0% 1 0% 3 1% 4 1% 33 7% 325 70% 54 12% 8 2% 33 7% 463 

Cascais 
REOT: Fase 1 - 
Construção da Matriz 
de Indicadores (2015) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 597 99% 0 0% 0 0% 4 1% 601 

Lisboa 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2009) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 156 82% 19 10% 0 0% 16 8% 191 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2015) 

2 0% 0 0% 7 1% 80 8% 25 3% 661 69% 109 11% 2 0% 78 8% 964 

  Total 7 0.3% 2 0.1% 15 0.6% 93 3.5% 93 3.5% 2060 77% 226 8.4% 14 0.5% 166 6.2% 2676 
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Anexo 8: Periodicidade dos indicadores recolhidos. 

 

   Periodicidade  

  
Documento de 

Avaliação 

Irregular Anual 
Bienal, Trienal, 

Quinquenal 
Decenal Indeterminada Total 

  n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º 

M
u

n
ic

íp
io

s
 e

m
 E

s
tu

d
o

 

Almada 

Monitorização dos 
Objectivos do PDM de 
Almada: Relatório de 
Acompanhamento 
(2007) 

17 26% 29 44% 1 2% 2 3% 17 26% 66 

Amadora 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2007) 

67 22% 63 21% 5 2% 116 39% 48 16% 299 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2014) 

91 27% 56 16% 15 4% 113 33% 65 19% 340 

Cascais 
REOT: Fase 1 - 
Construção da Matriz 
de Indicadores (2015) 

0 0% 12 2% 4 1% 0 0% 581 97% 597 

Lisboa 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2009) 

9 6% 92 59% 2 1% 10 6% 44 28% 157 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2015) 

201 26% 375 48% 19 2% 124 16% 58 7% 777 

  Total 385 17.2% 627 28% 46 2.1% 365 16.3% 813 36.4% 2236 
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Anexo 9: Tipologias de formulação dos indicadores recolhidos. 

 

   Tipologias de formulação  

  
Documento de 

Avaliação 

Binário Descritor Quantidade Distribuição Rácio Relação Total 

  n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º 

M
u

n
ic

íp
io

s
 e

m
 E

s
tu

d
o

 

Almada 

Monitorização dos 
Objectivos do PDM de 
Almada: Relatório de 
Acompanhamento 
(2007) 

0 0% 1 2% 14 21% 0 0% 34 52% 17 26% 66 

Amadora 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2007) 

2 1% 3 1% 115 38% 62 21% 102 34% 15 5% 299 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2014) 

0 0% 7 2% 160 47% 28 8% 125 37% 20 6% 340 

Cascais 
REOT: Fase 1 - 
Construção da Matriz 
de Indicadores (2015) 

0 0% 2 0% 333 56% 88 15% 107 18% 67 11% 597 

Lisboa 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2009) 

0 0% 0 0% 122 78% 7 4% 17 11% 11 7% 157 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2015) 

0 0% 2 0% 410 53% 193 25% 130 17% 42 5% 777 

  Total 2 0.1% 15 0.7% 1154 51.6% 378 16.9% 515 23% 172 7.7% 2236 
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Anexo 10: Cálculo potencial através de Análise Espacial e adequação à avaliação do sistema. 

 

   
Indicadores 

apresentados 

Indicadores 
potencialmente 

calculados através 
de Análise Espacial 

Indicadores 
adequados à 
avaliação do 

sistema 

Indicadores potencialmente 
calculados através de Análise 

Espacial e adequados à 
avaliação do sistema 

   

  
Documento de 

Avaliação 

  n.º n.º % n.º % n.º % 

M
u

n
ic

íp
io

s
 e

m
 E

s
tu

d
o

 

Almada 

Monitorização dos 
Objectivos do PDM de 
Almada: Relatório de 
Acompanhamento 
(2007) 

66 13 20% 43 65% 10 15% 

Amadora 

Relatório do Estado do 
Ordenamento do 
Território (2007) 

299 22 7% 155 52% 11 4% 

Relatório do Estado do 
Ordenamento do 
Território (2014) 

340 42 12% 175 51% 18 5% 

Cascais 
REOT: Fase 1 - 
Construção da Matriz 
de Indicadores (2015) 

597 110 18% 189 32% 27 5% 

Lisboa 

Relatório do Estado de 
Ordenamento do 
Território (2009) 

157 31 20% 31 20% 3 2% 

Relatório do Estado do 
Ordenamento do 
Território (2015) 

777 144 19% 279 36% 32 4% 

   Total 2236 362 16% 872 39% 101 5% 
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Anexo 11: Tipologias de formulação dos indicadores potencialmente calculados através de Análise Espacial. 

 

   Tipologias de formulação dos indicadores potencialmente calculados através de 
Análise Espacial 

 

    

  
Documento de 

Avaliação 

Binário Descritor Quantidade Distribuição Rácio Relação Total 

  n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º 

M
u

n
ic

íp
io

s
 e

m
 E

s
tu

d
o

 

Almada 

Monitorização dos 
Objectivos do PDM de 
Almada: Relatório de 
Acompanhamento 
(2007) 

0 0% 0 0% 2 15% 0 0% 4 31% 7 54% 13 

Amadora 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2007) 

0 0% 0 0% 10 45% 0 0% 6 27% 6 27% 22 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2014) 

0 0% 0 0% 27 64% 0 0% 6 14% 9 21% 42 

Cascais 
REOT: Fase 1 - 
Construção da Matriz 
de Indicadores (2015) 

0 0% 0 0% 87 79% 1 1% 8 7% 14 13% 110 

Lisboa 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2009) 

0 0% 0 0% 27 87% 0 0% 1 3% 3 10% 31 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2015) 

0 0% 2 1% 80 56% 55 38% 5 3% 2 1% 144 

  Total 0 0% 2 0.6% 233 64.4% 56 15.5% 30 8.3% 41 11.3% 362 
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Anexo 12: Tipologias de formulação dos indicadores potencialmente calculados através de Análise Espacial e adequados à 

avaliação do sistema. 

 

   Tipologias de formulação dos indicadores potencialmente calculados através de 
Análise Espacial e adequados à avaliação do sistema 

 

    

  Documento de 
Avaliação 

Binário Descritor Quantidade Distribuição Rácio Relação Total 

  n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º 

M
u

n
ic

íp
io

s
 e

m
 E

s
tu

d
o

 

Almada 

Monitorização dos 
Objectivos do PDM de 
Almada: Relatório de 
Acompanhamento 
(2007) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 40% 6 60% 10 

Amadora 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2007) 

0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 4 18% 6 27% 11 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2014) 

0 0% 0 0% 5 28% 0 0% 5 28% 8 44% 18 

Cascais 
REOT: Fase 1 - 
Construção da Matriz 
de Indicadores (2015) 

0 0% 0 0% 7 26% 1 4% 7 26% 12 44% 27 

Lisboa 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2009) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 2 67% 3 

Relatório de Estado de 
Ordenamento do 
Território (2015) 

0 0% 0 0% 0 0% 25 78% 5 16% 2 6% 32 

  Total 0 0% 0 0% 13 12.9% 26 25.7% 26 25.7% 36 35.6% 101 
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Anexo 13: Listagem dos indicadores selecionados para enquadramento no Modelo de Sistematização. 

 

 

Município Documento de Avaliação ID Indicador

Alm_4 Percentagem de ocupação do solo das zonas turísticas

Alm_9 Percentagem de ocupação do solo nos eixos industriais

Alm_19 Capitação de espaços verdes da estrutura verde principal do concelho

Alm_27 Capitação de espaços verdes tratados (estrutura verde secundária) 

Alm_28 Capitação de equipamentos

Alm_29 Nível de cobertura por transporte público rodoviário

Alm_30 N.º de veículos estacionados ilegalmente por 100m de arruamento urbano

Alm_38 Percentagem de espaços reconvertidos em AUGIs

Alm_43 Capitação de equipamentos

Alm_51 Capitação de pólos culturais em funcionamento no concelho

Amad_92 Densidade populacional, 2001

Amad_149 Capitação de espaços verdes por freguesia (1999, 2006)

Amad_150 Área total em espaço verde por freguesia (1999, 2006)

Amad_175 Taxa de cobertura em JI, rede pública e solidária

Amad_176 Taxa de cobertura em ATL, rede pública e solidária

Amad_177 Taxa de cobertura em Creche

Amad_274 Densidade populacional

Execução da estrutura viária municipal principal proposta em 1994

Amad_347 2014 - Existente (Não intervencionado) [Grau de Execução]

Amad_349 2014 - Existente (Requalificado) [Grau de Execução]

Amad_351 2014 - Projetado (Constuído) [Grau de Execução]

Amad_353 2014 - Projetado (Em construção) [Grau de Execução]

Amad_355 2014 - Projetado (Por construir) [Grau de Execução]

Amad_386 Número de lugares de estacionamento, por freguesia (Topo, Espinha e Longitudinal)

Evolução da área e capitação de espaços verdes e de recreio, 1995 e 2014

Amad_391 Espaços verdes tratados - Capitação

Amad_392 Espaços verdes tratados - Evolução da Área

Amad_394 Parques urbanos - Capitação

Amad_395 Parques urbanos - Evolução da Área

Amad_397 Parques infantis - Capitação

Amad_398 Parques infantis - Evolução da Área

Amad_399 Equipamentos para deposição de resíduos urbanos, 1994 e 2014

Amad_445 Habitantes/ha

Amad_446 Edifícios/ha

Amad_447 Alojamentos/ha

Amad_514 Espaços verdes per capita

REOT (2007) Amad_547 Superfície de espaço verde sobre superfície total

Casc_25 Usos do solo

Casc_26 Densidade populacional 

Casc_27 Densidade habitacional 

Casc_147 Área de espaços públicos em função da área do município

Casc_166 Densidade populacional 

Casc_270 Expansão da cobertura de áreas urbanas por TP

Casc_287 População residente servida por TP

Casc_289 População com acesso em TP aos principais equipamentos

Casc_312 Quilómetros de sistema de transporte público de alta capacidade por 100.000 habitantes

Casc_313 Quilómetros de sistema de transporte público ligeiros por 100.000 habitantes

Casc_324 População residente na área de influência da rede TP com 3 ou mais serviços por hora e sentido

Casc_346 Quilómetros de caminhos e pistas para bicicletas per capita

Casc_364 Número de estacionamentos na área de influência de interface

Casc_369 Número de parques na área de influência de interface

Casc_389 Área de espaços públicos cobertos (indoor) de recreação per capita

Casc_390 Área de espaços públicos exteriores (outdoor) de recreação per capita

Casc_418 N.º de habitantes por ecoponto

Casc_425 Área do concelho coberta por floresta 

Casc_428 Área reflorestação/plantação/recuperada 

Casc_431 Áreas verdes (em hectares) por 100.000 habitantes

Casc_432 Capitação de áreas verdes

Casc_434 N.º de árvores per capita

Casc_453 População afetada por níveis sonoros acima dos limites legais

Casc_512 População residente por freguesias, em áreas classificadas como de moderada e elevada suscetibilidade dos 

Casc_513 N.º de edifícios por freguesias, em áreas classificadas como de moderada e elevada suscetibilidade dos 

Casc_514 População residente por freguesias, em áreas hipoteticamente afetadas pelas ondas de tsunami

Casc_554 População a viver em bairros ilegais 

Lisb_86 Área Desportiva Útil (tipologia base)

Lisb_112 População residente nas áreas afectadas por níveis sonoros acima dos limites legais (período diurno)

Lisb_121 Capitação de espaços verdes 

Lisb_175 Densidade Populacional, 2011 (Antigas e Novas Freguesias)

Lisb_215 População servida por espaços verdes por tipologia de espaço (%)

Lisb_217 Percentagem da População residente servida por espaços verdes existentes até 300m, por UIT

Lisb_218 Percentagem da População residente servida por espaços verdes existentes e propostos no PDM até 300m, 

Lisb_227 Percentagem da área permeável do Município

Lisb_309 Percentagem da área do município sujeita a vulnerabilidade sísmica dos solos, 2014
Lisb_311; 

Lisb_313; 

Lisb_315

Número de residentes em áreas sujeitas a vulnerabilidade sísmica dos solos, 2014

Lisb_317; 

Lisb_319; 

Lisb_321

Número de edifícios situados em áreas sujeitas a vulnerabilidade sísmica dos solos, 2014

Lisb_325 Percentagem da área do município suscetível à ocorrência de movimentos de massa em vertentes, 2014
Lisb_327; 

Lisb_329; 

Lisb_331

Número de residentes em áreas suscetíveis à ocorrência de movimentos de massa em vertentes, 2014

Lisb_333; 

Lisb_335; 

Lisb_337

Número de edifícios situados em áreas suscetíveis à ocorrência de movimentos de massa em vertentes, 2014

Lisb_341 Percentagem da área do município suscetível ao efeito de maré direto, 2014

Lisb_343; 

Lisb_345
Número de residentes em áreas suscetíveis ao efeito de maré direto, 2014

Lisb_347; 

Lisb_349
Número de edifícios situados em áreas suscetíveis ao efeito de maré direto, 2014

Lisb_353 Percentagem da área do município vulnerável a inundações, 2014
Lisb_355; 

Lisb_357; 

Lisb_359

Número de residentes em áreas vulneráveis a inundações, 2014

Lisb_361; 

Lisb_363; 

Lisb_365

Número de edifícios situados em áreas vulneráveis a inundações, 2014

Lisb_546 Área Desportiva Útil por habitante (por freguesia e total)

REOT: Fase 1 - Construção 

da Matriz de Indicadores 

(2015)

Cascais

REOT (2009)

REOT (2015)

Lisboa

Monitorização dos Objectivos 

do PDM de Almada: 

Relatório de 

Acompanhamento (2007)

Almada

REOT (2007)

REOT (2014)

REOT (2007); REOT (2014)

Amadora
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Anexo 14: Enquadramento dos indicadores selecionados no Modelo de Sistematização. 

 

 

 

Proximidade Conectividade
Concentração 

e Dispersão
Centralidade

Mistura de 

classes

Variedade de 

classes

Agregação e 

Fragmentação
Contiguidade Volumetria (3D) Quantidade Rácio Densidade Capitação

Lisb_215 Amad_150 Casc_425 Amad_547 Alm_19

Lisb_217 Amad_392 Lisb_227 Alm_27

Lisb_218 Amad_395 Amad_149

Casc_428 Amad_391

Amad_394

Amad_514

Casc_431

Casc_432

Casc_434

Lisb_121

Alm_4

Alm_9

Amad_175 Amad_398 Alm_28

Amad_176 Amad_399 Alm_43

Amad_177 Casc_418 Alm_51

Amad_397

Casc_389

Casc_390

Lisb_86

Lisb_546

Casc_513

Lisb_317, 

Lisb_319, 

Lisb_321

Amad_446

Lisb_333, 

Lisb_335, 

Lisb_337

Amad_447

Lisb_347, 

Lisb_349
Casc_27

Lisb_361, 

Lisb_363, 

Lisb_365

Alm_29 Amad_386 Alm_30 Casc_346

Casc_270 Casc_312

Casc_287 Casc_313

Casc_289

Casc_324

Casc_364

Casc_369

Lisb_218 Casc_25 Amad_386 Alm_38

Amad_347

Amad_349

Amad_351

Amad_353

Amad_355

Casc_147

Casc_287 Casc_418 Casc_453 Amad_92

Casc_289 Casc_512 Casc_554 Amad_274

Casc_324 Casc_514 Lisb_112 Amad_445

Lisb_215

Lisb_311, 

Lisb_313, 

Lisb_315

Casc_26

Lisb_217

Lisb_327, 

Lisb_329, 

Lisb_331

Casc_166

Lisb_218
Lisb_343, 

Lisb_345
Lisb_175

Lisb_355, 

Lisb_357, 

Lisb_359

Casc_512 Casc_453 Alm_30

Casc_513 Lisb_112

Casc_514 Lisb_309

Lisb_311, 

Lisb_313, 

Lisb_315

Lisb_317, 

Lisb_319, 

Lisb_321

Lisb_325

Lisb_327, 

Lisb_329, 

Lisb_331

Lisb_333, 

Lisb_335, 

Lisb_337

Lisb_341

Lisb_343, 

Lisb_345

Lisb_347, 

Lisb_349

Lisb_353

Lisb_355, 

Lisb_357, 

Lisb_359

Lisb_361, 

Lisb_363, 

Lisb_365

Famílias de indicadores baseados em Análise Espacial

Segurança e 

Prevenção

Ambiente 

natural

Diversidade Forma

T
e
m

á
ti

c
a
s
 g

e
ra

is
 e

m
 P

la
n

e
a
m

e
n

to
 T

e
rr

it
o
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a
l

Economia

Distribuição espacial Intensidade

Mobilidade

Planeamento

População

Habitação e 

Edificado

Equipamentos 

e Serviços

Acessibilidade
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Anexo 15: Contagem resultante do enquadramento dos indicadores selecionados no Modelo de Sistematização. 

 

 

Proximidade Conectividade
Concentração 

e Dispersão
Centralidade

Mistura de 

classes

Variedade de 

classes

Agregação e 

Fragmentação
Contiguidade Volumetria (3D) Quantidade Rácio Densidade Capitação Total

Total 20 0 0 0 0 1 0 0 0 16 36 14 19

22

180 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 00 0 0 0

14 1 00 0

7

00 0

20

2

14

8

12

10

10

0

6 0

100

0 0

4 3 00 0

0 0 8

2 0 00

0

0

0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0

0 1

0 30

0Planeamento

0 2

0 0

3 0 0 00 0

0 0

7

7 0 0 0

0

0 0 0 0

1

População

Segurança e 

Prevenção

T
e
m

á
ti

c
a
s
 g

e
ra

is

4

3

1

1

1

3

3

Ambiente 

natural

Economia

Equipamentos 

e Serviços

Habitação e 

Edificado

Mobilidade

0 0

0

3 0 0 0

0 0

Famílias de indicadores baseados em Análise Espacial

IntensidadeDistribuição espacial Diversidade FormaAcessibilidade


